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 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة األولى، اإلستدراكية للسداسي األول +الثاني تقسيم القاعات إلمتحانات الدورة 

 2022-2021 السنة الجامعية:
المجموعة الثانية +األولىتقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة   

 الفوج القاعة

10+09+08+07+06+50+04+03+02+01 مدرج المغرب العربي  

20+19+18+17+16+15+14+13+12+11 مدرج الوطن العربي  

 مالحظات:
.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

 

.ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←  

 

.ا لم يحترم القاعة المخصصة لهإذحان يحرم الطالب من اإلمت ←  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 البحث العلميو وزارة التعليم العالي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 
 

          Université d’Alger3                                                                                                                                    3لجزائرا جامعة  

Faculté des Sciences de l’Information                                                                                                    واالتصال اإلعالم علوم كلية    
          et de la Communication             

 
 

  

11, Chemin Doudou Mokhtar, Ben aknoun, Alger                     11،العاصمة الجزائر, عكنون بن, مختار دودو طريق  
 

 

 ، ولىللسداسي للسداسي األول +الثاني ، السنة األ األعمال الموجهةتقسيم القاعات إلمتحان 

 2022-2021 السنة الجامعية :

 
)اللغة( لثانيةالمجموعة ا األولى+تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة   

 الفوج القاعة

إغالون  نورة  + (03+02+01بوقدال ليلى)ف مدرج المغرب العربي

 (07)ف

(Χ)الجناح  01قاعة  (06+05+04)ف زلماط فتيحة 

 (10+09+08)ف عثماني مصطفى (Χ)الجناح  02قاعة

 (13+12+11)ف بوخنوس لبنى (Χ)الجناح  03قاعة

(Χ)الجناح  04قاعة  (16+15+14ف) زغالمي العيد 

 (18+17)فمرزوق ريمة  (Χ)الجناح 05قاعة

 (19)ف حميطوش يوسف (Χ)الجناح  06قاعة

 (20)ف مختاري رضوان (Χ)الجناح  المحاضرات  قاعة

 مالحظات:

 
.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20لى الفوجإ 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

 

.وحدة اللغة األجنبيةا التقسيم خاص بذه←  

.لم يحترم القاعة المخصصة له إذا يحرم الطالب من اإلمتحان ←  

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة الثانية،الدورة اإلستدراكية للسداسي الثالث+الرابع  تقسيم القاعات إلمتحانات

 2022-2021السنة الجامعية : 
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المجموعة الثانية األولى+المجموعة ب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: تقسيم األفواج حس  

 الفوج القاعة

10+09+08+07+06+05+04+03+02+01 مدرج المغرب العربي  

15+14+13+12+11 مدرج الوطن العربي  

(Χ)الجناح  المحاضرات  قاعة  16+17+18+19+20  

 

 مالحظات:
.10إلى الفوج 10الفوج (:من10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

. 

                           

.ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←  

 

.ا لم يحترم القاعة المخصصة لهإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←  

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 عمال الموجهة للسداسي للسداسي الثالث +الرابع ، السنة الثانية، تقسيم القاعات إلمتحان األ

 2022-2021 السنة الجامعية :

 
)اللغة( المجموعة الثانية األولى+تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة   

 الفوج القاعة

(Χ)الجناح  المحاضرات  قاعة  (07+06+05+03)ف براهيمي محمد 
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(Χ)الجناح  01ةقاع  (04+02+01)ف كترنجي حميدة 

 (10+09+08)ف إغالون نورة (Χ)الجناح  02قاعة

 (13+12+11)فمختاري رضوان (Χ)الجناح  03قاعة

(Χ)الجناح  04قاعة  (16+15+14)ف حميطوش يوسف 

 (19+17)ف كراد أحمد (Χ)الجناح 05قاعة

 (20+18بوزقاو نور الهدى )ف (Χ)الجناح  06قاعة

 مالحظات:

 
.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

 

وحدة اللغة األجنبية.ا التقسيم خاص بذه←  

 

.لم يحترم القاعة المخصصة له إذا يحرم الطالب من اإلمتحان ←  

 

 
 

. 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة الثالثة، الدورة اإلستدراكية للسداسي الخامس+السادس يم القاعات إلمتحانات تقس

 2022-2021 السنة الجامعية :
المجموعة الثانية األولى+المجموعة تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(:   

 الفوج القاعة

(Χ)الجناح  01قاعة  01+02+03+04  

05+06+07 (Χ)الجناح  02قاعة  

08+09+10 (Χ)الجناح  03قاعة  
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(Χ)الجناح  04قاعة  11+12+13  

14+15+16+17 (Χ)الجناح 05قاعة  

18+19+20 (Χ)الجناح  06قاعة  

 

 مالحظات:
.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

 

.ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←  

 

.لم يحترم القاعة المخصصة لهن إذا يحرم الطالب من اإلمتحا ←  

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 تقسيم القاعات إلمتحان  األعمال الموجهة للسداسي للسداسي الخامس+السادس ، السنةالثالثة، 

 2022-2021 السنة الجامعية :

 
)إنجاز مذكرة تخرج( المجموعة الثانية األولى+تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة   

 الفوج القاعة

+ عبادة نور الهدى  (11+01سحنون نصيرة )ف مدرج المغرب العربي

 (10)ف
(Χ)الجناح  01قاعة  (12+02عامر دليلة )ف 

 (13+03حدوش يسمينة )ف (Χ)الجناح  02قاعة

 (14+04تمار يوسف )ف (Χ)الجناح  03قاعة
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(Χ)الجناح  04قاعة ( + بوطبة كريمة 16+06محلب حفيظة )ف 

 (17+07)ف
 (15+05شريفي دليلة ) (Χ)الجناح 05قاعة

 (18+08عاشور زينة )ف (Χ)الجناح  06قاعة

( +بوخاري حفيظة 20بوجمعة رضوان )ف (Χ)الجناح  المحاضرات  قاعة

 (19+09)ف

 

 مالحظات:

.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

.إنجاز مذكرة تخرج وحدةا التقسيم خاص بذه←  

.لم يحترم القاعة المخصصة له إذا يحرم الطالب من اإلمتحان ←  
 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 يم القاعات إلمتحان  األعمال الموجهة للسداسي للسداسي الخامس+السادس ، السنةالثالثة، تقس

 2022-2021 السنة الجامعية :

 
)ملتقى المنهجية( المجموعة الثانية األولى+تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة   

 الفوج القاعة

 بوزيفي وهيبة + (02+01)ف دين بكيس نور ال مدرج المغرب العربي

 (04+03)ف

(Χ)الجناح  01قاعة  (06+05)ف سحنون نصيرة 

 (08+07)ف عبادة نور الهدى (Χ)الجناح  02قاعة

 (10+09)ف عاشور زينة (Χ)الجناح  03قاعة

(Χ)الجناح  04قاعة  صبيات نصيرة + (11)ف شيحاني سعد 
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 (17+16+12)ف

 (13)ف بن جاوحدو راضية (Χ)الجناح 05قاعة

 (14)ف علواش كهينة (Χ)الجناح  06قاعة

 (20+19+18)ف قويدر مريم + (15)فكراد أحمد (Χ)الجناح  المحاضرات  قاعة

 مالحظات:

.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

ملتقى المنهجية. وحدةيم خاص با التقسذه←  

.لم يحترم القاعة المخصصة له إذا يحرم الطالب من اإلمتحان ←  
 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 تقسيم القاعات إلمتحان  األعمال الموجهة للسداسي للسداسي الخامس+السادس ، السنةالثالثة، 

 2022-2021 السنة الجامعية :

 
)اللغة( المجموعة الثانية األولى+ن إجراء اإلمتحان(: المجموعة تقسيم األفواج حسب القاعات )مكا  

 الفوج القاعة

 (03+02+01)ف بوقدال ليلى مدرج المغرب العربي

(Χ)الجناح  01قاعة  (06+05+04)ف عثماني مصطفى 

 (08+07)ف زلماط فتيحة (Χ)الجناح  02قاعة

 (10+09)ف كترنجي حميدة (Χ)الجناح  03قاعة

(Χناح )الج 04قاعة  (13+12+11روابحية سناء )ف 

 (16+15+14)ف جباب نادية (Χ)الجناح 05قاعة
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 (20)ف كراد أحمد (Χ)الجناح  06قاعة

 (19+18+17)ف بوخنوس لبنى (Χ)الجناح  المحاضرات  قاعة

 مالحظات:

.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-                            

اللغة األجنبية. وحدةا التقسيم خاص بذه←  

.لم يحترم القاعة المخصصة له إذا يحرم الطالب من اإلمتحان ←  
 


