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 االتصال علوم سمق

 2021/2022سنة الجامعية ال

 الرابع/ السداس ي  ع مشتركذج /الثانيةالسنة 

 

 2021/2022/السنة الجامعية: املجموعة الثالثة/الرابع/السداس ي  جذع مشترك للسنة الثانية ليسانس/تخصص:لشهر رمضان برنامج املحاضرات 

 الجديدةالبناية /االتصالاملجموعة:الثالثة/ مدرج:

 17:30-16:30 16:30-15:30 15:30-14:30 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اليوم

 السبت

اإلعالمي و  فنيااتلتحرير
 التلفزي

 -(03املجموعة)-

 كريم دواجي/د

مناهج وتقنيات 

 البحث 

 -(03املجموعة)-

احمد بن /د أ.

 مرسلي 

القضااي الدولية 
 املعاصرة

 -(03املجموعة)-

 ماروك لزهر

 عن بعد

تكنولوجيا االعالم 

 واالتصال 

 -(03املجموعة)-

 بدرينمل أ/د .أ

    

 

 الخميس

مدخل الى علوم    

 االعالم واالتصال 

 -(03ملجموعة)

 بشبيش  رشيدة/د

تشريعات 
 إعالمية

-

 -(03املجموعة)

 المية جودي

 برجميات حتليل
 البياانت الصحفية

 -(03املجموعة)-

الجاج سالم 

 عطية

علم النفس 
 اإلجتماعي

 -(03املجموعة)-

 نوال رزقي

 عن بعد
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 2021/2022السنة الجامعية:/املجموعة الرابعة //الرابع /السداس ي  جذع مشترك للسنة الثانية ليسانس/تخصص:لشهر رمضان  برنامج املحاضرات 

 املجموعة: الرابعة/ مدرج:ل.م.د/البناية الجديدة

 17:30-16:30 16:30-15:30 15:30-14:30 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اليوم

 السبت

مناهج وتقنيات    

 البحث

 -(04ملجموعة)-

 عطيةسالم /دأ.

علوم مدخل إلى 

اإلعالم 

 واالتصال

-

 -(04املجموعة)

نورة بن /د أ.

 بوزيد

علم النفس 
 اإلجتماعي

 -(04املجموعة)- 

سيد علي /دأ.

 دحماني

 عن بعد

القضااي الدولية 
 املعاصرة

 -(04املجموعة)-

 د/يونس بصاص

 عن بعد

  

 الخميس

 تشريعات إعالمية
 -(04املجموعة)-

 مليكة عطوي /د أ.

تكنولوجيا االعالم 

 واالتصال 

 -(04املجموعة)-

 كافية لصوان/د أ.

 فنيااتلتحرير
اإلعالمي و 

 التلفزي
 -(04املجموعة)-

 خليدة بشاري  /د

 برجميات حتليل
 البياانت الصحفية

 -(04املجموعة)-

 جازية بن رابح/د
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 2021/2022املجموعة الخامسة/السنة الجامعية://الرابع/السداس ي  جذع مشترك للسنة الثانية ليسانس/تخصص:لشهر رمضان برنامج املحاضرات 

 الجديدةالبناية /إبراهيم إبراهيمي  املجموعة: الخامسة/ مدرج:

 17:30-16:30 16:30-15:30 15:30-14:30 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اليوم

 السبت

القضااي الدولية 
 املعاصرة

 -(05املجموعة)-

 خيلية دالي/د أ.

 عن بعد

مناهج وتقنيات 

 البحث

 -(05املجموعة)-

 حكيمة جاب هللا/د

مدخل إلى علوم 

 اإلعالم واالتصال

 -(05املجموعة)-

 /نورة شلوش/د

 د/حفيظة بوهالي

 تشريعات إعالمية
 -(05املجموعة)-

فاطمة الزهراء /د

 قرموش

    

 

 الخميس

اإلعالمي  فنيااتلتحرير   
 و التلفزي

 -(05املجموعة)-

 فوزية عكاك/د

تكنولوجيا االعالم 

 واالتصال 

 -(05املجموعة)-

 فيروز قاسيحي/د

علم النفس 
 اإلجتماعي

 -(05املجموعة)-

 أد/ ريم بوش

 عن بعد

 برجميات حتليل
 البياانت الصحفية

 -(05املجموعة)-

 الحاج سالم عطية
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 2021/2022املجموعة الثالثة /السنة الجامعية://الرابع جذع مشترك/السداس ي  تخصص: /للسنة الثانية لشهر رمضان  األعمال املوجهةبرنامج 

 البناية الجديدة/الثانياملجموعة: الثالثة / الطابق: 

03:51-03:41 األستاذ)ة( 03:41-03:31 األستاذ)ة(  03:31-03:21 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 

 السبت 01 21 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  مريم برقوق  مناهج و تقنيات البحث فاتح بوفروخ لغة فرنسية  ذهبية كابلي

 02 22 مناهج و تقنيات البحث فاتح بوفروخ لغة فرنسية  ذهبية كابلي اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بودربالة

 03 23 لغة فرنسية ذهبية كابلي اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بشرى مداس ي تقنيات البحثمناهج و  فاتح بوفروخ

 04 24 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بودربالة مناهج و تقنيات البحث صاولي ميلود لغة فرنسية  إسماعيل معراف

 05 25 مناهج و تقنيات البحث سامة خبيزي أ/ لغة فرنسية  بلياسين اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  ميلود صاولي

 06 26 لغة فرنسية بلياسين اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بودربالة مناهج و تقنيات البحث أ/سامة خبيزي 

 07 27 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سهام ممو مناهج و تقنيات البحث ليليا شاوي  لغة فرنسية  أ/صليحة بوماجن

 08 28 مناهج و تقنيات البحث ليليا شاوي  لغة فرنسية أ/صليحة بوماجن اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سهام ممو

 09 29 لغة فرنسية   أ/صليحة بوماجن عالمي و التلفزيالاإلفنيات التحرير  سهام ممو مناهج و تقنيات البحث بشرى مداس ي

 10 30 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  صاولي ميلود مناهج و تقنيات البحث أ/سامة خبيزي  لغة فرنسية  بلياسين
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 2021/2022املجموعة الثالثة /السنة الجامعية://الرابع للسنة الثانية/تخصص: جذع مشترك/السداس ي لشهر رمضان  برنامج األعمال املوجهة 

 الطابق: الثاني/البناية الجديدةاملجموعة: الثالثة / 

:0311-:0310 األستاذ)ة( :0310-:0309 األستاذ)ة(  :0309-:0308 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 

 الخميس 01 21 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال شريهان ناصري  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يروز قاسيحيف تشريعات إعالمية الميىة جودي

 02 22 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نوال مبتوش  تشريعات إعالمية قبالج الطاعر مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال بشبش رشيدة

 03 23 تشريعات إعالمية شهرزاد دماد مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال رشيدة بشبش تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فيروز قاسيحي

 04 24 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال كافية لصوان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نوال مبتوش إعالميةتشريعات  كريمة بنان

 05 25 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بوهاليحفيظة  تشريعات إعالمية شهرزاد دماد مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال راضية حميدة 

 06 26 تشريعات إعالمية قوميديأمين  مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال كريمة بنان واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  دليلة العوفي

 07 27 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال ناسيليا رباحي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عبد الحميد عليان تشريعات إعالمية شهرزاد دماد

 08 28 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عبد الحميد عليان تشريعات إعالمية كمال راشدي اإلتصالمدخل إلى علوم اإلعالم و  نوال مبتوش

 09 29 تشريعات إعالمية كمال راشدي مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال راضية حميدة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كافية لصوان

 10 30 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال قبالج الطاعر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حفيظة بوهالي تشريعات إعالمية كمال راشدي
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 2021/2022املجموعة الرابعة /السنة الجامعية://الرابع جذع مشترك/السداس ي  تخصص: /للسنة الثانية لشهر رمضان  برنامج األعمال املوجهة

 الجديدةالبناية /الثاني/ الطابق:  الرابعةاملجموعة: 

:0311-:0310 األستاذ)ة( :0310-:0309 األستاذ)ة(  :0309-:0308 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 

 السبت 01 31 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  يوسف براهيمي مناهج و تقنيات البحث قادمأ/جميلة  لغة انجليزية ين ياحيدنور ال

 02 32 مناهج و تقنيات البحث قادمأ/جميلة  لغة انجليزية ين ياحيدنور ال التلفزي اإلعالمي وفنيات التحرير  يوسف براهيمي

 03 33 لغة انجليزية ين ياحيدنور ال اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  يوسف براهيمي مناهج و تقنيات البحث قادمأ/جميلة 

 04 34 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  عمار تواتي/د مناهج و تقنيات البحث خديجة حسيني لغة انجليزية انيسة براهنة

 05 35 مناهج و تقنيات البحث خديجة حسيني لغة انجليزية انيسة براهنة اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  عمار تواتي/د

 06 36 لغة انجليزية صبرينة جعفر  اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  عمار تواتي/د مناهج و تقنيات البحث خديجة حسيني

 07 37 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  وحاجيدحسين  مناهج و تقنيات البحث وردة  قراينية لغة انجليزية اشدين حمادنور ال

 08 38 مناهج و تقنيات البحث حكيمة جاب هللا لغة إنجليزية اشدين حمادنور ال اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سهام ممو

 09 39 لغة انجليزية اشدين حمادنور ال اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سهام ممو مناهج و تقنيات البحث حكيمة جاب هللا

 10 40 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  وردة  قراينية مناهج و تقنيات البحث وحاجيدحسين  لغة انجليزية صبرينة جعفر 
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 2021/2022املجموعة الرابعة/السنة الجامعية:/الرابع للسنة الثانية/تخصص:  جذع مشترك/السداس ي لشهر رمضان  برنامج األعمال املوجهة 

 املجموعة: الرابعة / الطابق: الثاني/البناية الجديدة

03:51-03:41 األستاذ)ة( 03:41-03:31 األستاذ)ة(  03:31-03:21 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 

 الخميس 01 31 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال د/كهينة سالم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دليلة العوفي تشريعات إعالمية المية جودي

 02 32 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دليلة العوفي تشريعات إعالمية المية جودي مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال أمينة بومالي

 03 33 تشريعات إعالمية لزهر ماروك/د مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال د/كهينة سالم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال .دليلة العوفي

 04 34 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال نوال مبتوش  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فيروز  قاسيحي تشريعات إعالمية شهرزاد دماد

 05 35 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال راضية حميدة  تشريعات إعالمية شهرزاد دماد مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال نوال مبتوش

 06 36 تشريعات إعالمية يوسف براهيمي  مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال نوال مبتوش تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حسيبة قيدوم

 07 37 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال اسمهان مريبعي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حسيبة قيدوم تشريعات إعالمية عليان عبد الحميد

 08 38 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كافية لصوان تشريعات إعالمية يوسف براهيمي  مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال اسمهان مريبعي

 09 39 تشريعات إعالمية عليان عبد الحميد مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال أمينة بومالي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كافية لصوان

 10 40 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال أمينة بومالي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كافية لصوان تشريعات إعالمية مريم برقوق 

 2021/2022املجموعة الخامسة /السنة الجامعية://الرابع جذع مشترك/السداس يتخصص: /للسنة الثانية  لشهر رمضان  املوجهةبرنامج األعمال 

 البناية الجديدة/الثالث/ الطابق:  الخامسةاملجموعة: 
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03:51-03:41 األستاذ)ة( 03:41-03:31 األستاذ)ة(  03:31-03:21 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 

 السبت 01 41 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حسين دوحاجي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قانة حسينة  تشريعات إعالمية نبان كريمة

 02 42 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قانة حسينة  تشريعات إعالمية كريمة نبان مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حسين دوحاجي

 وحاجيدحسين  اإلعالم واالتصالتكنولوجيا  قانة حسينة
مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال
 تشريعات إعالمية كريمة نبان

43 03 

 04 44 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حفيظة  بوهالي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ارطرية معدب تشريعات إعالمية بمروسمريم 

 05 54 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ارطرية معدب تشريعات إعالمية روسمريم مل واالتصالمدخل إلى علوم اإلعالم  أ/محمد شحات

 محمد شحات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ارطرية معدب
مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال

فاطمة الزهراء 

 قرموش
 تشريعات إعالمية

46 06 

 07 47 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال محمد شحات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نجية مزيان تشريعات إعالمية فاطمة الزهراء قرموش

 08 48 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اسمعيل معراف تشريعات إعالمية فاطمة الزهراء قرموش مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حفيظة  بوهالي

 بوهاليحفيظة   تكنولوجيا اإلعالم واالتصال معراف اسمعيل
مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال
 تشريعات إعالمية لزهر ماروك

49 09 

 10 50 مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال بشرى مداس ي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اسمعيل معراف تشريعات إعالمية نجية مزيان

 2021/2022املجموعة الخامسة /السنة الجامعية://الرابع للسنة الثانية/تخصص:  جذع مشترك/السداس ي لشهر رمضان  برنامج األعمال املوجهة 

 املجموعة: الخامسة / الطابق: الثالث/البناية الجديدة

:0311-:0310 األستاذ)ة( :0310-:0309 األستاذ)ة(  :0309-:0308 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 
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 االتصال علوم سمق

 2021/2022سنة الجامعية ال

 الخميس 01 41 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  ظريفة بورواين مناهج و تقنيات البحث مونية حواس انجليزيةلغة  البيطوردة بو 

 02 42 مناهج و تقنيات البحث مونية حواس لغة انجليزية البيطوردة بو  اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  ظريفة بورواين

 03 43 لغة انجليزية البيطوردة بو  اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بورواينظريفة  مناهج و تقنيات البحث مونية حواس

 04 44 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سكينة عصفور  مناهج و تقنيات البحث عبد املومن بشيش لغة فرنسية مايا باشا

 05 54 مناهج و تقنيات البحث عبد املومن بشيش لغة فرنسية نبيلة بوخبزة اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  محمد سليم حمادي

اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سكينة عصفور  مناهج و تقنيات البحث د/كهينة سالم  06 46 لغة فرنسية مايا باشا 

 07 47 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بشاري خليدة/د مناهج و تقنيات البحث مصطفى بورزامة  لغة فرنسية نبيلة بوخبزة

 08 48 مناهج و تقنيات البحث محمد براهيمي لغة فرنسية لطيفة نايلي اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  سكينة عصفور 

 09 49 لغة فرنسية لطيفة نايلي اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  بشاري خليدة مناهج و تقنيات البحث ميادة قويزي 

 10 50 اإلعالمي و التلفزيفنيات التحرير  زينب ياقوت مناهج و تقنيات البحث ميادة قويزي  لغة فرنسية لطيفة نايلي
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 الرابعة/ السداس ي  ع مشتركذج /الثانيةالسنة 

 

 

 ألعمااللتطبيقيةا

 تماالعتمادعلىنظامالتفويج

 "أ "و "ب " يقسمكلفوجالىمجموعتين

 يحضرالطلبةبالتناوبلحصصاالعماالملوجهة

 املجموعة "أ " من كل فوج األسبوعاألول 

 املجموعة "ب " من كل فوج األسبوعالثاني

 

 


