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 اإلعالم  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 السنةالثالثة/ تخصص علوم اإلعالم / السداس ي الخامس

 2022/2023السنة الجامعية:/السداس ي  الخامس/املجموعة األولى / علوم اإلعالم  املحاضرات للسنة الثالثة  ليسانس/تخصص:برنامج 

 (/البناية القديمة Xمدرج:قاعة املحاضرات الجناح )    /األولى املجموعة: 

 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 

  السبت

 

 

فنيات التحرير يف الصحافة   
 االلكرتونية 

 ( 01اجملموعة)-
 أ.د.بومجعة رضوان

أخالقيات   و احلكم الراشد
 املهنة 

-(01اجملموعة)-  
 أ.د.زغالمي العيد

 األربعاء

لصحافة املتخصصة  املكتوبة  ا   
 اإللكرتونية 

 -(01اجملموعة)-
 د.ليليا شاوي

واالتصالنظرايت اإلعالم   
-(01اجملموعة)-  

 
 أ.شيحاين سعد 

 

 الخميس 

إخراج صحيفة مكتوبة و 
 إلكرتونية 

-(01اجملموعة)-  
.د.صبيات نصرية أ  

وسائل دراسات مجهور 
 اإلعالم 

-(01اجملموعة)-  
 د.بلعليا الزهرة 
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 اإلعالم  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 السنةالثالثة/ تخصص علوم اإلعالم / السداس ي الخامس

 2023/ 2022السنة الجامعية: /السداس ي  الخامس/املجموعة الثانية / علوم اإلعالم  املحاضرات للسنة الثالثة  ليسانس/تخصص:برنامج 

 (/البناية القديمة Xمدرج:قاعة املحاضرات الجناح )   /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 

 السبت

إخراج صحيفة مكتوبة و 
 إلكرتونية 

 -(02اجملموعة )-
 د.بن جاوحدو راضية 

نيات التحرير يف الصحافة فن
 اإللكرتونية 

-(02اجملموعة )-  
 د.مرازقة مساعيل 

 

 

 

 

 األربعاء

واالتصالنظرايت اإلعالم   
-(02اجملموعة )-  

 أ.د.بومجعة رضوان

الصحافة املتخصصة و 
 املكتوبة و اإللكرتونية 

-(02اجملموعة)-  
 د.علواش كهينة 

   

 

  الخميس 

 

 

دراسات مجهور وسائل  
 اإلعالم 

-(02اجملموعة )-  
 أ.د س ي يوسف باية

 احلكم الراشد أخالقيات املهنة 
-(02اجملموعة )-  

 د.سماعيلي سامية
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 2022/2023الجامعية:السنة  املجموعة األولى // خامسالالسداس ي   /لثة/تخصص: إعالمالثااملوجهة للسنة   األعمالبرنامج 

 البناية القديمة /املطالعةقاعات   /األولى املجموعة: 

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

ت 
سب

ال
 

 بوغازي فتيحة  إجناز مذكرة خترج  بعزيز براهيم ملتقى املنهجية  حاج حامدري كنزة دراسات مجهور وسائل اإلعالم 01 01

 لعقاب فاتح  إجناز مذكرة خترج  حاج حامدري كنزة دراسات مجهور وسائل اإلعالم بعزيز براهيم ملتقى املنهجية  02 02

 حاج حامدري كنزة إجناز مذكرة خترج  سحنون نصيرة  ملتقى املنهجية  الياقوت زينب  دراسات مجهور وسائل اإلعالم 03 03

 مرازقة إسماعيل  إجناز مذكرة خترج  الياقوت زينب دراسات مجهور وسائل اإلعالم سحنون نصيرة  ملتقى املنهجية  04 04

 قويدر مريم  إجناز مذكرة خترج  عبادة نور الهدى  ملتقى املنهجية  عزي سامية  دراسات مجهور وسائل اإلعالم 05 05

مجهور وسائل اإلعالمدراسات  عبادة نور الهدى  ملتقى املنهجية  06 06  زغالمي العيد  إجناز مذكرة خترج  عزي سامية  

 عبادة نور الهدى  إجناز مذكرة خترج  وهايب نزيهة  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  حدوش ياسمينة  دراسات مجهور وسائل اإلعالم 07 07

 سحنون نصيرة  إجناز مذكرة خترج  حدوش ايمسينة  دراسات مجهور وسائل اإلعالم وهابي نزيهة  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  08 08
 بوطبة كريمة  إجناز مذكرة خترج  قويدر مريم  ملتقى املنهجية  تكاركارت يوسف دراسات مجهور وسائل اإلعالم 09 09

 حميداش جميلة إجناز مذكرة خترج  تكاركارت يوسف  دراسات مجهور وسائل اإلعالم قويدر مريم  ملتقى املنهجية  10 10
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 2022/2023السنة الجامعية:األعمال املوجهة للسنة الثالثة/تخصص: إعالم/السداس ي  الخامس/املجموعة األولى /برنامج 

 قاعات املطالعة/البناية القديمة  /األولى املجموعة: 

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

س 
الخمي

 

واالتصالنظرايت اإلعالم  01 01  بوقدال ليلى  لغة فرنسية  بوزقاو نور الهدى فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  طالة المية  

واالتصالنظرايت اإلعالم  بوقدال ليلى  لغة فرنسية  بوزقاو نور الهدى فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  02 02  بلعليا الزهرة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  بوقدال ليلى  لغة فرنسية  03 03  مرازقة إسماعيل  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  بلعليا الزهرة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  04 04 اإللكرتونية فنيات التحرير يف الصحافة  بلعليا الزهرة    منهي أنيسة لغة فرنسية  بوغازي فتيحة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  منهي أنيسة لغة فرنسية  بوغازي فتيحة  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  05 05  شيحاني سعد 

واالتصالنظرايت اإلعالم  منهي أنيسة لغة فرنسية  06 06 الصحافة اإللكرتونية فنيات التحرير يف  شيحاني سعد   بوغازي فتيحة  
واالتصالنظرايت اإلعالم  07 07  كترنجي حميدة  لغة فرنسية  سماعيلي سامية  ملتقى املنهجية  شيحاني سعد 

واالتصالنظرايت اإلعالم  كترنجي حميدة  لغة فرنسية  سماعيلي سامية  ملتقى املنهجية  08 08  موهوب سعيدة 
واالتصالنظرايت اإلعالم  كترنجي حميدة  لغة فرنسية  09 09  اليافوت زينب فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  موهوب سعيدة 
واالتصالنظرايت اإلعالم  10 10  بوقدال ليلى  لغة فرنسية  اليافوت زينب فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  موهوب سعيدة 
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 2022/2023السنة الجامعية:الثالثة /تخصص: إعالم /السداس ي  الخامس /املجموعة الثانية /األعمال املوجهة للسنة  برنامج 

 قاعات املطالعة/ البناية القديمة  /الثانيةاملجموعة: 

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

ت 
سب

ال
 

خترج إجناز مذكرة  11 01 واالتصالنظرايت اإلعالم  مرازقة مساعيل  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  بوغازي فتيحة    تكركارت يوسف  

واالتصالنظرايت اإلعالم  لعقاب فاتح  إجناز مذكرة خترج  12 02  مرازقة مساعيل  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  تكركارت يوسف  

خترج إجناز مذكرة  13 03 واالتصالنظرايت اإلعالم  بوغازي فتيحة  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  حاج حامدري كنزة   وهابي نزيهة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  مرازفة إسماعيل  إجناز مذكرة خترج  14 04  بوغازي فتيحة  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  وهايب نزيهة  

مذكرة خترج إجناز  15 05 واالتصالنظرايت اإلعالم  بن زعرور خري الدين فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  قويدر مريم    عبة كريمة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  زغالمي العيد  إجناز مذكرة خترج  16 06  بن زعرور خري الدين فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  عبة كريمة  
واالتصالنظرايت اإلعالم  زغالمي العيد  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  عبادة نورالهدى  إجناز مذكرة خترج  17 07  حناش ياسمينة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  سحنون نصيرة  إجناز مذكرة خترج  18 08  عريبي حنان  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  حناش ياسمينة  

واالتصالنظرايت اإلعالم  عرييب حنان  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  بوطبة كريمة  إجناز مذكرة خترج  19 09  بلهادي وسام  

واالتصالنظرايت اإلعالم  حميداش جميلة إجناز مذكرة خترج  20 10  بوزقاو نور الهدى فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية  بلهادي وسام  
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 2022/2023السنة الجامعية:األعمال املوجهة للسنة الثالثة /تخصص: إعالم /السداس ي  الخامس /املجموعة الثانية /برنامج 

 قاعات املطالعة/ البناية القديمة  /الثانيةاملجموعة: 

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

س 
الخمي

 

 جباب نادية لغة إجنليزية  راضية  و بن جاوحد ملتقى املنهجية  محلب حفيظة دراسات مجهور وسائل اإلعالم 11 01
 محلب حفيظة دراسات مجهور وسائل اإلعالم جباب نادية لغة إجنليزية  راضية  و بن جاوحد ملتقى املنهجية  12 02
 راضية  و بن جاوحد ملتقى املنهجية  محلب حفيظة دراسات مجهور وسائل اإلعالم ناديةجباب  لغة إجنليزية  13 03

 بوخنوس لبنى  لغة إجنليزية  العياض ي نصر الدين ملتقى املنهجية  بوخاري حفيظة دراسات مجهور وسائل اإلعالم 14 04
 بوخاري حفيظة دراسات مجهور وسائل اإلعالم بوخنوس لبنى  لغة إجنليزية  العياض ي نصر الدين ملتقى املنهجية  15 05
 بصيص الطاهر  ملتقى املنهجية  بوخاري حفيظة دراسات مجهور وسائل اإلعالم بوخنوس لبنى  لغة إجنليزية  16 06
  دراسات مجهور وسائل اإلعالم بصيص الطاهر  ملتقى املنهجية  حميطوش يوسف  لغة إجنليزية  17 07

وسائل االعالمدراسات مجهور  18 08  طالة المية  ملتقى املنهجية  حميطوش يوسف  لغة إجنليزية  شبري محمد 

 علواش كهينة  ملتقى املنهجية  شربي حممد دراسات مجهور وسائل اإلعالم حميطوش يوسف  لغة إجنليزية  19 09

إجنليزية لغة  علواش كهينة  ملتقى املنهجية  علواش كهينة  دراسات مجهور وسائل اإلعالم 20 10  جباب نادية 

 

 

 


