
 

 

 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 خامس/ السداس ي ال :علوم االتصال تخصص /الثالثة السنة

 2022/2023السنة الجامعية / ولىاملجموعة ال /خامس/السداس ي ال علوم االتصال ليسانس/تخصص: لثةللسنة الثابرنامج املحاضرات 

 البناية الجديدة/ل.م.دمدرج: /ولىاملجموعة:ال 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 اإلثنين

واخالقيات احلكم الراشد 
 املهنية 

 -(01اجملموعة)-
 د.مليكة عطوي

 االتصال اسرتاتيجيات
 -(01اجملموعة)-

  نسيمة لونيسد. 

 

 

 

 2022/2023/السنة الجامعية  ولىاملجموعة ال /خامس/السداس ي ال علوم االتصال ليسانس/تخصص: لثةبرنامج املحاضرات للسنة الثا

 البناية الجديدة/إبراهيم إبراهيميمدرج: /ولىاملجموعة:ال 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

  الثالثاء
 نظرايت التنظيم   

 -(01اجملموعة)-
 كرمي بلقاسيد.

 محالت االتصال العمومي
 -(01اجملموعة)-

 عدالن زروقد. 

 األربعاء

دراسات مجهور وسائل 
 اإلعالم

 -(01اجملموعة)-
 د.امسهان مريبعي

 نظرايت اإلعالم 
 واالتصال

 -(01اجملموعة)-
 د.جنية مزاين
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 خامس/ السداس ي ال تخصص:علوم االتصال /الثالثة السنة

 2022/2023السنة الجامعية / الثانية املجموعة/خامس/السداس ي ال علوم االتصال ليسانس/تخصص: لثةللسنة الثابرنامج املحاضرات 

 البناية الجديدة/ل.م.دمدرج: /الثانيةاملجموعة:

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 اإلثنين

 نظريات التنظيم   

 -(02املجموعة)-

 د.دليلة فرشان

حمالت االتصال 

 العمومي

 -(02املجموعة)-

 د.نسيمة مقبل

 

 

 2022/2023/السنة الجامعية  الثانيةاملجموعة /خامس/السداس ي ال علوم االتصال ليسانس/تخصص: لثةللسنة الثابرنامج املحاضرات 

 البناية الجديدة/إبراهيم إبراهيميمدرج: /الثانيةاملجموعة:

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 الثالثاء

دراسات مجهور وسائل 
 اإلعالم

 -(02املجموعة)-

.................... 

 استراتيجيات االتصال 

 -(02املجموعة)-

 أ.دحسيني صفوان

    

  األربعاء

نظريات اإلعالم    

 واالتصال 

 -(02املجموعة)-

 سعاد عزوز

واخالقيات احلكم الراشد 
 املهنية 

 -(02املجموعة)-

 د.فطيمة بوهاني
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 خامس/ السداس ي ال االتصالتخصص:علوم  /الثالثة السنة

 2022/2023السنة الجامعية / الثالثة املجموعة/خامس/السداس ي ال علوم االتصال ليسانس/تخصص: لثةللسنة الثابرنامج املحاضرات 

 /البناية الجديدة إبراهيم إبراهيمي:مدرج /الثالثةاملجموعة:

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 الثالثاء

 نظريات التنظيم   

 -(03املجموعة)-

 أ.د  حورية شريط

حمالت االتصال 

 العمومي 

 -(03املجموعة)-

 كهينة سالمد.

  

 2022/2023/السنة الجامعية  الثالثةاملجموعة /خامس/السداس ي ال علوم االتصال ليسانس/تخصص: لثةبرنامج املحاضرات للسنة الثا

 البناية الجديدة/االتصالمدرج: /الثالثةاملجموعة:

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 األربعاء

دراسات جمهور وسائل 

 اإلعالم

 -(03املجموعة)-

 بلعالمد.اسمهان 

الحكم الراشد 

 وأخالقيات املهنة

 -(03املجموعة)-

 جميلة قادمد 

  

 

 

  الخميس

   
 إستراتيجيات االتصال

 -(03املجموعة)-

 فاطمة شرقيد. 

نظريات اإلعالم 

 واالتصال

 -(03املجموعة)-

 مراد قاصدد. 
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 2022/2023السنة الجامعية /األولىاملجموعة /الخامسالسداس ي /تخصص:اتصال/الثالثة األعماالملوجهة للسنة برنامج 

 البناية الجديدة/الثالث/ الطابق:  األولىاملجموعة: 

12:30-11:00 األستاذ )ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 09:30-08:00 األستاذ)ة( 

 01 01 نظريات اإلعالم واالتصال .............. دراسات جمهور وسائل اإلعالم ريم بوش انجليزية لغة  كريم بلقاس ي

الثاء
الث

 

 02 02 دراسات جمهور وسائل اإلعالم حفيظة بوهالي انجليزية لغة  كريم بلقاس ي واالتصالنظريات اإلعالم  حنان شعبان

 03 03 انجليزية لغة  كريم بلقاس ي نظريات اإلعالم واالتصال حنان شعبان دراسات جمهور وسائل اإلعالم ريم بوش

 04 04 نظريات اإلعالم واالتصال جميلة سعيد دراسات جمهور وسائل اإلعالم اسمهان بلعالم انجليزية لغة  ذهبية بوعلوط

 05 05 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ميلود صاولي انجليزية لغة  .............. نظريات اإلعالم واالتصال جميلة سعيد

 06 06 انجليزية لغة  .............. نظريات اإلعالم واالتصال جميلة سعيد دراسات جمهور وسائل اإلعالم حفيظة بوهالي

 07 07 نظريات اإلعالم واالتصال .............. دراسات جمهور وسائل اإلعالم ميلود صاولي انجليزية لغة  نور الدين حماداش

 08 08 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ............... انجليزية لغة  نور الدين حماداش نظريات اإلعالم واالتصال يونس بصاص

 09 09 انجليزية لغة  نور الدين حماداش نظريات اإلعالم واالتصال يونس بصاص دراسات جمهور وسائل اإلعالم ميلود صاولي

 10 10 نظريات اإلعالم واالتصال يونس بصاص دراسات جمهور وسائل اإلعالم حفيظة بوهالي انجليزية لغة  ..............

 11 11 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ريم بوش انجليزية لغة  .............. واالتصالنظريات اإلعالم  ميادة قويزي 

 12 12 انجليزيةلغة  .............. نظريات اإلعالم واالتصال ميادة قويزي  دراسات جمهور وسائل اإلعالم اسمهان بلعالم
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 2022/2023السنة الجامعية السداس ي الخامس/املجموعة األولى//األعماالملوجهة للسنة الثالثة /تخصص:اتصال برنامج 

 البناية الجديدة/لثالثا/ الطابق:  األولىاملجموعة: 

17:00-15:30 األستاذ )ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 14:00-12:30 األستاذ)ة( 

 01 01 إنجاز مذكرة تخرج علي دحماني  ملتقى املنهجية وردة شعباني حمالت االتصال العمومي لبنى سكسك

ربعاء األ
 

 02 02 إنجاز مذكرة تخرج دليلة العوفي حمالت االتصال العمومي لبنى سكسك ملتقى املنهجية وردة شعباني

 03 03 إنجاز مذكرة تخرج ايمان عباد ملتقى املنهجية علي دحماني  حمالت االتصال العمومي أحمد بوخاري 

 04 04 إنجاز مذكرة تخرج أنيسة منهي حمالت االتصال العمومي أحمد بوخاري  املنهجيةملتقى  أمال خالي

 05 05 إنجاز مذكرة تخرج سعاد عزوز ملتقى املنهجية أمال خالي حمالت االتصال العمومي ................

 06 06 إنجاز مذكرة تخرج أمال خالي حمالت االتصال العمومي ................ ملتقى املنهجية علي دحماني 

 07 07 إنجاز مذكرة تخرج ميادة قويزي  ملتقى املنهجية ميادة قويزي  حمالت االتصال العمومي أميرة موس ى

 08 08 إنجاز مذكرة تخرج نسيمة حدوني حمالت االتصال العمومي أميرة موس ى ملتقى املنهجية ................

 09 09 إنجاز مذكرة تخرج ميلولي صاولي  ملتقى املنهجية صليحة بودفة العموميحمالت االتصال  نسيمة حدوني

 10 10 إنجاز مذكرة تخرج أميرة موس ى حمالت االتصال العمومي ................ ملتقى املنهجية صليحة بودفة

 11 11 إنجاز مذكرة تخرج حسينة قانة ملتقى املنهجية مصطفى كشايري  حمالت االتصال العمومي ................

 12 12 إنجاز مذكرة تخرج سامية خبيزي  حمالت االتصال العمومي نسيمة حدوني ملتقى املنهجية مصطفى كشايري 
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 2022/2023السنة الجامعية األعماالملوجهة للسنة الثالثة /تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة الثانية/برنامج 

 البناية الجديدة/لثالثا/ الطابق:  الثانيةاملجموعة:

17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 14:00-12:30 األستاذ)ة( 

 01 13 حمالت االتصال العمومي حورية شريط ملتقى املنهجية سعيد لوصيف انجليزية لغة نور الدين ياحي

الثاء
الث

 

 02 14 ملتقى املنهجية سعيد لوصيف لغة انجليزية نور الدين ياحي االتصال العموميحمالت  ................

 03 15 لغة انجليزية نور الدين ياحي حمالت االتصال العمومي حورية شريط ملتقى املنهجية سعيد لوصيف

 04 16 العموميحمالت االتصال  فايزة عبدون  ملتقى املنهجية حسينة اقراد لغة انجليزية ................

 05 17 ملتقى املنهجية ميادة قويزي  لغة انجليزية  حمالت االتصال العمومي فايزة عبدون 

 06 18 لغة انجليزية ذهبية بوعلوط حمالت االتصال العمومي فايزة عبدون  ملتقى املنهجية ................

 07 19 حمالت االتصال العمومي أمال قرساس ملتقى املنهجية ميادة قويزي  لغة انجليزية ................

 08 20 ملتقى املنهجية حنان شعبان لغة انجليزية  حمالت االتصال العمومي حورية شريط

 09 21 فرنسيةلغة  أنيسة منهي حمالت االتصال العمومي أمال قرساس ملتقى املنهجية ................

 10 22 حمالت االتصال العمومي عواطف زراري  املنهجيةملتقى  حنان شعبان فرنسيةلغة  أنيسة منهي

 11 23 ملتقى املنهجية حسينة اقراد فرنسيةلغة  أنيسة منهي حمالت االتصال العمومي .............

 12 24 لغة انجليزية ................ حمالت االتصال العمومي ............. ملتقى املنهجية .............
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 2022/2023السنة الجامعية األعماالملوجهة للسنة الثالثة /تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة الثانية/برنامج 

 البناية الجديدة/لثالثا/ الطابق:  الثانيةاملجموعة:

12:30-11:00 األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 09:30-08:00 األستاذ)ة( 

 01 13 دراسات جمهور وسائل اإلعالم مصطفى كشايري  نظريات اإلعالم واالتصال بشبيشرشيدة  إنجاز مذكرة تخرج دحمانيعلي 

ربعاء األ
 

 02 14 نظريات اإلعالم واالتصال رشيدة بشبش دراسات جمهور وسائل اإلعالم مصطفى كشايري  إنجاز مذكرة تخرج دليلة العوفي

 03 15 دراسات جمهور وسائل اإلعالم حسينة قانة نظريات اإلعالم واالتصال سعاد عزوز إنجاز مذكرة تخرج ايمان عباد

 04 16 نظريات اإلعالم واالتصال سعاد عزوز دراسات جمهور وسائل اإلعالم ايمان عباد إنجاز مذكرة تخرج أنيسة منهي

 05 17 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ميلولي صاولي  نظريات اإلعالم واالتصال سامية خبيزي  إنجاز مذكرة تخرج أمال خالي

 06 18 نظريات اإلعالم واالتصال جميلة سعيد دراسات جمهور وسائل اإلعالم حسينة قانة إنجاز مذكرة تخرج سعاد عزوز

 07 19 اإلعالمدراسات جمهور وسائل  شريفة رزوق  نظريات اإلعالم واالتصال ليلى الوناس إنجاز مذكرة تخرج حسينة قانة

 08 20 نظريات اإلعالم واالتصال ليلى الوناس دراسات جمهور وسائل اإلعالم ميلولي صاولي  إنجاز مذكرة تخرج ميادة قويزي 

 09 21 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ايمان عباد نظريات اإلعالم واالتصال نسيمة لونيس إنجاز مذكرة تخرج ميلولي صاولي 

 10 22 نظريات اإلعالم واالتصال نسيمة لونيس دراسات جمهور وسائل اإلعالم شريفة رزوق  إنجاز مذكرة تخرج نسيمة حدوني

 11 23 دراسات جمهور وسائل اإلعالم حسيبة قيدوم نظريات اإلعالم واالتصال كمال رزوق  إنجاز مذكرة تخرج أميرة موس ى

 12 24 نظريات اإلعالم واالتصال كمال رزوق  جمهور وسائل اإلعالمدراسات  حسيبة قيدوم إنجاز مذكرة تخرج سامية خبيزي 
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 2022/2023السنة الجامعية العماالملوجهة للسنة الثالثة/تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة الثالثةبرنامج 

 البناية الجديدة/ الثانيالطابق:   /الثالثةاملجموعة:

17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 14:00-12:30 األستاذ)ة( 

 01 25 نظريات اإلعالم واالتصال فطومة بن مكي دراسات جمهور وسائل اإلعالم يمينة بلعليا حمالت االتصال العمومي جازية بن رابح

ربعاء ال
 

 02 26 دراسات جمهور وسائل اإلعالم يمينة بلعليا حمالت االتصال العمومي جازية بن رابح نظريات اإلعالم واالتصال فطومة بن مكي

 03 27 حمالت االتصال العمومي جازية بن رابح نظريات اإلعالم واالتصال فطومة بن مكي دراسات جمهور وسائل اإلعالم يمينة بلعليا

 04 28 نظريات اإلعالم واالتصال طباشفارس  دراسات جمهور وسائل اإلعالم ليلى الوناس حمالت االتصال العمومي ................

 05 29 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ليلى الوناس حمالت االتصال العمومي أسماء شاوش نظريات اإلعالم واالتصال أنيسة منهي

 06 30 العموميحمالت االتصال  أسماء شاوش نظريات اإلعالم واالتصال أنيسة منهي دراسات جمهور وسائل اإلعالم ................

 07 31 نظريات اإلعالم واالتصال شريفة رزيوق  دراسات جمهور وسائل اإلعالم حسيبة قيدوم حمالت االتصال العمومي رباح قاسيمي

 08 32 دراسات جمهور وسائل اإلعالم امينة بصافة حمالت االتصال العمومي فايزة عبدون  نظريات اإلعالم واالتصال منصور حنان 

 09 33 حمالت االتصال العمومي اسمهان مريبعي نظريات اإلعالم واالتصال منصور حنان  دراسات جمهور وسائل اإلعالم ......................

 10 34 نظريات اإلعالم واالتصال منصور حنان  دراسات جمهور وسائل اإلعالم امينة بصافة حمالت االتصال العمومي فايزة عبدون 

 11 35 دراسات جمهور وسائل اإلعالم كمال رزوق  حمالت االتصال العمومي رباح قاسيمي نظريات اإلعالم واالتصال ....................

 12 36 حمالت االتصال العمومي فايزة عبدون  نظريات اإلعالم واالتصال ................ دراسات جمهور وسائل اإلعالم امينة بصافة
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 2022/2023السنة الجامعية السداس ي الخامس/املجموعةالثالثة//تخصص:اتصال /األعماالملوجهة للسنة الثالثة برنامج 

 البناية الجديدة/نيالثاالطابق:  /الثالثةاملجموعة:

12:30-11:00 األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(   اليوم القاعة الفوج 09:30-08:00 األستاذ)ة( 

 01 25 إنجاز مذكرة تخرج حسين دوحاجي ملتقى املنهجية أمال قاسيمي فرنسيةلغة  بورواينظريفة 

س
الخمي

 

  

 02 26 ملتقى املنهجية باية س ي يوسف فرنسيةلغة  ظريفة بورواين إنجاز مذكرة تخرج حفيظة خير الدين

 03 27 فرنسيةلغة  ظريفة بورواين إنجاز مذكرة تخرج حسين دوحاجي ملتقى املنهجية أمال قاسيمي

 04 28 إنجاز مذكرة تخرج حورية شريط ملتقى املنهجية باية س ي يوسف فرنسيةلغة  

 05 29 ملتقى املنهجية ايمان بن نعجة فرنسيةلغة   إنجاز مذكرة تخرج حورية شريط

 06 30 فرنسيةلغة  ....................... إنجاز مذكرة تخرج حورية شريط ملتقى املنهجية باية س ي يوسف

 07 31 إنجاز مذكرة تخرج ........................... ملتقى املنهجية أمال قرساس فرنسيةلغة  كابلي ذهبية

 08 32 ملتقى املنهجية عزيز لعبان فرنسيةلغة  كابلي ذهبية إنجاز مذكرة تخرج أمال قرساس

 09 33 فرنسية لغة  ......................... تخرجإنجاز مذكرة  ايمان بن نعجة ملتقى املنهجية حسينة اقراد

 10 34 إنجاز مذكرة تخرج ........................ ملتقى املنهجية عزيز لعبان فرنسيةلغة  لطيفة نايلي

 11 35 ملتقى املنهجية أمال قرساس فرنسيةلغة  لطيفة نايلي إنجاز مذكرة تخرج ايمان بن نعجة

 12 36 فرنسيةلغة  لطيفة نايلي إنجاز مذكرة تخرج حفيظة خير الدين املنهجيةملتقى  عزيز لعبان


