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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 ثالث/ السداس ي ال ع مشتركذج /الثانية السنة

 2022/2023الجامعية السنة /السداس ي الثالث/املجموعة الثالثة / جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة الثانية ليسانس/تخصص:

 املجموعة:الثالثة/ مدرج:االتصال/البناية الجديدة

 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

 األحد

 

  

 مناهج وتقنيات البحث 

 -(03املجموعة)-

 

 سالم عطية الحاج

فنيات التحرير في الصحافة 

 املكتوبة

 -(03املجموعة)-

 ظريفة بورواين

 الثالثاء

 

 

 

 

 

 مدخل للعلوم القانونية 

 -(03املجموعة)-

 كمال راشدي

أنتروبولوجياإجتماعية 

 وثقافية

 -(03املجموعة)-

 أمينة بن حميدة

 2022/2023السنة الجامعية /السداس ي الثالث/املجموعة الثالثة / جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة الثانية ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/ل.م.داملجموعة:الثالثة/ مدرج:
 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

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم 

 -(03املجموعة)-

 كريم دواجي

تكنولوجيا االعالم 

 واالتصال 

 -(03املجموعة)-

 دليلة العوفي

تحليل البيانات 

 الصحفية

 -(03املجموعة)-

 جازية بن رابح

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال

 -(03املجموعة)-

 نورة بن بوزيدأ.د 
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 ثالث/ السداس ي ال ع مشتركذج /لثانية السنة

 2022/2023السنة الجامعية /لرابعة/السداس ي الثالث/املجموعة ا جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة الثانية ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/ ل.م.د مدرج: /رابعةاملجموعة: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

 األحد

تكنولوجيا االعالم 

 واالتصال 

 -(04املجموعة)-

 امال بدرين

التحرير في فنيات 

 الصحافة املكتوبة

 -(04املجموعة)-

 فوزية عكاك

 

 

 

 

 اإلثنين

 

  

أنتروبولوجياإجتماعية  

 وثقافية

 -(04املجموعة)-

 فتحية معتوق 

 مدخل للعلوم القانونية

 -(04املجموعة)- 

 لزهر ماروك

 2022/2023السنة الجامعية الثالثة / املجموعة/رابعة/السداس ي ال جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة الثانية ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/االتصالمدرج: /رابعةاملجموعة: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

 األربعاء

 مناهج وتقنيات البحث  

 -(04ملجموعة)-

 زهرة بريك

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال

 -(04املجموعة)-

 رشيدة بشبش

تحليل البيانات 

 الصحفية

 -(04املجموعة)-

 فارس طباش

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم 

 -(04املجموعة)-

 وهيبة بوزيفي
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 ثالث/ السداس ي ال ع مشتركذج /لثانية السنة

 2022/2023السنة الجامعية /الخامسة/السداس ي الثالث/املجموعة جذع مشترك برنامج املحاضرات للسنة الثانية ليسانس/تخصص:

 /البناية الجديدة ل.م.د مدرج: /خامسةاملجموعة: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

 مناهج وتقنيات البحث

 -(05املجموعة)-

 حكيمة جاب هللا

 اإلعالمتكنولوجيا 

 واالتصال 

 -(05املجموعة)-

 فيروز قاسيحي

 

 

 

 

 األربعاء

 

  

أنتروبولوجياإجتماعية  

 وثقافية

 -(05املجموعة)-

 وردة خيلية

تحليل البيانات 

 الصحفية

 -(05املجموعة)-

 عمر تواتي

 الخميس

 مدخل للعلوم القانونية

 -(05املجموعة)-

 امال قاسيمي

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 -(05املجموعة)-

  كريمة بنان

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال

 -(05املجموعة)-

 نورة شلوش

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 -(05املجموعة)-

 المية جودي
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 2022/2023الجامعية السنة /جذع مشترك/السداس ي الثالث/املجموعة الثالثة  تخصص: /برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية

 البناية الجديدة/لثالثااملجموعة: الثالثة / الطابق: 

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

 األحد 01 21 الصحافة املكتوبةفنيات التحرير في  يوسف براهيمي مناهج و تقنيات البحث الحاج سالم عطية   لغة فرنسية  عمور بن حليمة

 02 22 مناهج و تقنيات البحث الحاج سالم عطية   لغة فرنسية  عمور بن حليمة فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة يوسف براهيمي

 03 23 فرنسيةلغة  عمور بن حليمة فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة يوسف براهيمي مناهج و تقنيات البحث الحاج سالم عطية  

 04 24 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة .................. مناهج و تقنيات البحث علي دحماني لغة فرنسية  عبد القادر شعباني

 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة بشرى مدس ي
عبد القادر 

 شعباني
 مناهج و تقنيات البحث علي دحماني لغة فرنسية 

25 05 

 06 26 لغة فرنسية عبد القادر شعباني فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة بشرى مدس ي مناهج و تقنيات البحث دحمانيعلي 

 07 27 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة فارس طباش مناهج و تقنيات البحث حسيبة قيدوم لغة فرنسية  ذهبية كابلي

 08 28 مناهج و تقنيات البحث شرقي فاطنة لغة فرنسية ذهبية كابلي املكتوبةفنيات التحرير في الصحافة  فارس طباش

 09 29 لغة فرنسية   ................. فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة فارس طباش مناهج و تقنيات البحث شرقي فاطنة

 10 30 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة مدس يبشرى  مناهج و تقنيات البحث شرقي فاطنة لغة فرنسية  ..................
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 2022/2023السنة الجامعية برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية/تخصص: جذع مشترك/السداس ي الثالث/املجموعة الثالثة /

 املجموعة: الثالثة / الطابق: الثاني/البناية الجديدة

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

 01 21 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال نوال مبتوش تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حسينة دحومان إقتصاديات وسائل اإلعالم حياة حميدي

ا
الثاء

لث
 

 02 22 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حسينة دحومان وسائل اإلعالم إقتصاديات حياة حميدي مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال حكيمة جاب هللا

 03 23 إقتصاديات وسائل اإلعالم حياة حميدي مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال مراد قاصد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حسينة دحومان

 04 24 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال مراد قاصد واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  ايمان بن نعجة إقتصاديات وسائل اإلعالم نوال مبتوش

 05 25 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ايمان بن نعجة إقتصاديات وسائل اإلعالم نوال مبتوش مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال مراد قاصد

 06 26 إقتصاديات وسائل اإلعالم نسيمة مقبل اإلعالم و اإلتصالمدخل إلى علوم  حكيمة جاب هللا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ايمان بن نعجة

 07 27 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال .................. تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دليلة العوفي إقتصاديات وسائل اإلعالم نسيمة مقبل

 08 28 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دليلة العوفي إقتصاديات وسائل اإلعالم نسيمة مقبل مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال مونية حواس

 09 29 وسائل اإلعالم اقتصاديات .................. مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال مونية حواس تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دليلة العوفي

 10 30 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال مونية حواس تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نوال رزقي إقتصاديات وسائل اإلعالم عبد الحميد عليان
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 2022/2023السنة الجامعية جذع مشترك/السداس ي الثالث/املجموعة الرابعة / تخصص: /برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية

 البناية الجديدة/لثالثا/ الطابق:  الرابعةاملجموعة: 

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

 األحد 01 31 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة ................. مناهج و تقنيات البحث صليحة بودفة لغة انجليزية نور الدين حماداش

 02 32 مناهج و تقنيات البحث بشرى مداس ي لغة انجليزية نور الدين حماداش الصحافة املكتوبةفنيات التحرير في  .................

 03 33 لغة انجليزية حماداشنور الدين  فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة ظريفة بورواين مناهج و تقنيات البحث صليحة بودفة

 04 34 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة ظريفة بورواين و تقنيات البحث مناهج ينون فاطمة الزهراء لغة انجليزية انيسة براهنة

 05 35 مناهج و تقنيات البحث ينون فاطمة الزهراء لغة انجليزية انيسة براهنة فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة إبراهيم  يوسف

 06 36 لغة انجليزية انيسة براهنة التحرير في الصحافة املكتوبةفنيات  إبراهيم  يوسف مناهج و تقنيات البحث ينون فاطمة الزهراء

 07 37 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة إبراهيم  يوسف مناهج و تقنيات البحث مصطفى كشايري  لغة انجليزية ..................

 08 38 مناهج و تقنيات البحث مصطفى كشايري  إنجليزيةلغة  .................. فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة سمير رزيق

 09 39 لغة انجليزية .................. فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة سمير رزيق مناهج و تقنيات البحث مصطفى كشايري 

 10 40 التحرير في الصحافة املكتوبةفنيات  سمير رزيق مناهج و تقنيات البحث ................. لغة انجليزية ..................



  

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 2022/2023السنة الجامعية برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية/تخصص:  جذع مشترك/السداس ي الثالث/املجموعة الرابعة/

 البناية الجديدة/لثاملجموعة: الرابعة / الطابق: الثا

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

 اإلثنين 01 31 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال العربي حران تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بدرية معطار إقتصاديات وسائل اإلعالم المية جودي

 02 32 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بدرية معطار إقتصاديات وسائل اإلعالم المية جودي مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال أمينة بومالي

 03 33 اقتصاديات وسائل اإلعالم المية جودي مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال أمينة بومالي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بدرية معطار

 04 34 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال دليلة فرشان واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  .............. إقتصاديات وسائل اإلعالم فاطمة الزهراء قرموش

 05 35 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نوال مبتوش إقتصاديات وسائل اإلعالم سمير رزيق مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال العربي حران

 06 36 اقتصاديات وسائل اإلعالم سمير رزيق واالتصالمدخل إلى علوم اإلعالم  دليلة فرشان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نوال مبتوش

 07 37 مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال اسمهان مريبعي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نوال مبتوش إقتصاديات وسائل اإلعالم جميلة قادم

 08 38 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فائزة تونس ي إقتصاديات وسائل اإلعالم جميلة قادم مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال نورة شلوش

 09 39 اقتصاديات وسائل اإلعالم .................. مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال نورة شلوش تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فائزة تونس ي

 10 40 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال أمينة بومالي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اسمهان مريبعي وسائل اإلعالم اقتصاديات سمير رزيق
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 2022/2023السنة الجامعية جذع مشترك/السداس ي الثالث/املجموعة الخامسة /تخصص: /برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية 

 البناية الجديدة/لثانيا/ الطابق:  الخامسةاملجموعة: 

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

 الثالثاء 01 41 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال مراد قاصد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال امينة بن حميدة اقتصاديات وسائل اإلعالم خديجة حسيني

 02 42 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بن حميدةامينة  وسائل اإلعالماقتصاديات  خديجة حسيني مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال كنزة باشوش ي

 03 43 اقتصاديات وسائل اإلعالم خديجة حسيني مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال كنزة باشوش ي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال سامية خبيزي 

 04 44 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال كنزة باشوش ي اإلعالم واالتصالتكنولوجيا  .............. وسائل اإلعالم اقتصاديات سكينة عصفور 

 05 54 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال سامية خبيزي  وسائل اإلعالم اقتصاديات سكينة عصفور  مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حسينة قانة

 06 46 وسائل اإلعالم اقتصاديات سكينة عصفور  اإلعالم واالتصال مدخل إلى علوم حسينة قانة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فاتح بوفروخ

 07 47 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حكيمة جاب هللا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فاتح بوفروخ وسائل اإلعالم اقتصاديات ..................

 08 48 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فاتح بوفروخ وسائل اإلعالم اقتصاديات عليانعبد الحميد  مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حكيمة جاب هللا

 09 49 وسائل اإلعالم اقتصاديات عبد الحميد عليان مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال حكيمة جاب هللا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حياة حميدي

 10 50 واالتصالمدخل إلى علوم اإلعالم  حسينة قانة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خبيزي  سامية وسائل اإلعالم اقتصاديات عبد الحميد عليان
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 2022/2023السنة الجامعية برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية/تخصص:  جذع مشترك/السداس ي الثالث/املجموعة الخامسة /

 البناية الجديدة/نياملجموعة: الخامسة / الطابق: الثا

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

 األربعاء 01 41 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة عمر تواتي مناهج و تقنيات البحث زهرة بريك لغة انجليزية ذهبية بوعلوط

 فرنسيةلغة  بوعلوطذهبية  فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة عمر تواتي
الحاج سالم 

 عطية
 مناهج و تقنيات البحث

42 02 

 03 43 فرنسيةلغة  .................. فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة عمر تواتي مناهج و تقنيات البحث نورة بن بوزيد

 04 44 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة بهناسعادل  مناهج و تقنيات البحث اسمهان مريبعي لغة انجليزية ..................

 05 54 مناهج و تقنيات البحث أمينة قاسمي لغة فرنسية لطيفة نايلي فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة عادل بهناس

 06 46 فرنسيةلغة  لطيفة نايلي فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة عادل بهناس مناهج و تقنيات البحث اسمهان مريبعي

 07 47 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة  مناهج و تقنيات البحث منية حواس لغة فرنسية لطيفة نايلي

 08 48 مناهج و تقنيات البحث منية حواس انجليزيةلغة  وردة بوطالبي فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة خليدة بشاري 

 09 49 انجليزيةلغة  وردة بوطالبي فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة خليدة بشاري  مناهج و تقنيات البحث منية حواس

 10 50 فنيات التحرير في الصحافة املكتوبة خليدة بشاري  مناهج و تقنيات البحث ............... انجليزيةلغة  وردة بوطالبي


