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 عالم ال  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 الثالث / السداس ي  ع مشتركذج  /الثانيةالسنة

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

 العربي/البناية القديمة لوطن مدرج:ا /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 

 الثالثاء
 

  
 حتليل البياانت الصحفية  

-(01اجملموعة )-  
 د.ساكر صباح

و ثقافية  إجتماعية أنرتوبولوجيا  
-(01اجملموعة )-  

 د.تكركارت يوسف

 األربعاء

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
-(01اجملموعة )-  

 د.جواهرة سعاد

 إقتصادايت وسائل اإلعالم 
-(01اجملموعة )-  

 د.اتمي نصرية 
 

 
 

 

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

 مدرج:املغرب العربي/البناية القديمة  /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 

 الخميس 

فنيات التحرير يف الصحافة  
 املكتوبة 

-(01اجملموعة )-  
.د.حممد لعقاب أ  

 

 مدخل للعلوم القانونية 
-(01اجملموعة )-  

 د.معيزي أمال  

علوم اإلعالم مدخل إىل 
 واالتصال 

-(01اجملموعة )-  
 أ.د.شربي حممد 

 مناهج و تقنيات البحث 
-(01اجملموعة )-  
 د.بصيص الطاهر أ.
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 عالم ال  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 الثالث / السداس ي  ع مشتركذج  /الثانيةالسنة

 2022/2023السنة الجامعية:/السداس ي الثالث /املجموعةالثانية / جذع مشرتك املحاضرات للسنة الثانية ليسانس/تخصص:برنامج 

 العربي/البناية القديمة  وطنمدرج:ال /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

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
-(02اجملموعة )-  

 أ.د.حممد لعقاب

  الصحافة يف التحرير فنيات
 املكتوبة 

-(02اجملموعة )-  
 د.دواجي كري 

 

 

 

 

 األربعاء

  
 

 مناهج وتقنيات البحث  
-(02اجملموعة )-  

فالق أمحد .أ د  

إجتماعية وثقافية  اأنثروبولوجي  
-(02اجملموعة )-  
 بوفالقة كريمةد.

 الخميس 

 إقتصادايت وسائل اإلعالم 
-(02اجملموعة )-  

لويزة د.عباد   

مدخل إىل علوم اإلعالم 
 واالتصال 

-(02اجملموعة )-  
 أ.د.طالة المية 

القانونية علوم المدخل إىل   
-(02اجملموعة )-  

راشدي كمال.د.  
 

 حتليل البياانت الصحفية 
-(02اجملموعة )-  

 د.الياقوت زينب
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 2022/2023السنة الجامعية:/املجموعة األولى / الثالثجذع مشترك/السداس ي   الثانيةاملوجهة للسنة   األعمالبرنامج 

 البناية القديمة/( Xقاعات الجناح )   /األولى املجموعة: 

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

الثاء 
الث

 

 ساكر صباح فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  سماش بن علي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عثماني مصطفى لغة فرنسية  01 01
 عثماني مصطفى لغة فرنسية  ساكر صباح فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  سماش بن علي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 02 02
املكتوبة فنيات التحرير يف الصحافة  03 03  قويدر مريم  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عثماني مصطفى لغة فرنسية  صبيات نصيرة  
 فالق أحمد  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  قويدر مريم  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  لغة فرنسية  04 04

الصحافة املكتوبة فنيات التحرير يف  قويدر مريم  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 05 05  كترنجي حميدة  لغة فرنسية  صبيات نصيرة  

 عاشور زينة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كرتجني محيدة  لغة فرنسية   فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  06 06
 2022/2023الجامعية:السنة األعمال املوجهة للسنة الثانية جذع مشترك/السداس ي  الثالث /املجموعة األولى /برنامج 

 قاعات املطالعة /البناية القديمة  /األولى املجموعة: 

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

 الدين حفيظةخير  مناهج و تقنيات البحث  فالق أحمد  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  كترنجي حميدة  لغة فرنسية  07 01

 ميراد أمال إقتصادايت وسائل اإلعالم  بلقاسم عثمان فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  جباب نادية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 08 07

واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  ميراد أمال إقتصادايت وسائل اإلعالم  بلقاسم عثمان فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  09 09  جباب نادية 

 بلقاسم عثمان فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  جباب نادية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ميراد أمال إقتصادايت وسائل اإلعالم  10 10
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 2022/2023الجامعية:السنة املوجهة للسنة الثانية جذع مشترك/السداس ي  الثالث /املجموعة األولى / األعمالبرنامج 

 البناية القديمة ( Xقاعات الجناح )   /األولى املجموعة: 

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

   

ربعاء  األ
 

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  01 01 اإلعالم إقتصادايت وسائل  طالة المية    بولقصيبات إكرام  مناهج و تقنيات البحث  تامي نصيرة  
االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بولقصيبات إكرام  مناهج و تقنيات البحث  تامي نصيرة  إقتصادايت وسائل اإلعالم  02 02   

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بولقصيبات إكرام  مناهج و تقنيات البحث  03 03  الياقوت زينب  إقتصادايت وسائل اإلعالم  طالة المية  

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  04 04  بوعلي فاروق مناهج و تقنيات البحث  معيزي أمال  إقتصادايت وسائل اإلعالم  نبيح أمينة  
تقنيات البحث مناهج و  معيزي أمال  إقتصادايت وسائل اإلعالم  05 05 االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بوعلي فاروق   ليليا شاوي 
االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بوفالقة كرمية إقتصادايت وسائل اإلعالم  بوعلي فاروق مناهج و تقنيات البحث  06 06   

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

 قاعات املطالعة /البناية القديمة  /األولى املجموعة: 

 

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

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بوفالقة كريمة إقتصادايت وسائل اإلعالم  07 01  عبة كريمة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال شاوي ليليا  

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بوزيفي وهيبة  مناهج و تقنيات البحث  بوقدال ليلى  لغة فرنسية  08 07   

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بوزيفي وهيبة  مناهج و تقنيات البحث  09 09  بوقدال ليلى  لغة فرنسية  علواش كهينة  

10 10 
االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و   

 علواش كهينة 
 لغة فرنسية 

 
 مناهج و تقنيات البحث  بوقدال ليلى 

 شيحاني سعد



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 

 

Université d’Alger3                                                                                                             315/06/21جامعةالجزائر  

Faculté des sciences de l’information                                                                                      3جامعة الجزائر                                                                                        
et de la communication             

 كليةعلوماإلعالمواالتصال 

علوم اإلعالم  قسم    

 

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

 (/البناية القديمة Xقاعات الجناح )   /الثانيةاملجموعة: 

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

الثاء 
الث

 

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  الياقوت زينب  مناهج و تقنيات البحث  11 01  مرزوق ريمة  لغة إجنليزية  حدوش يسمينة  

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  12 02  الياقوت زينب  مناهج و تقنيات البحث  مرزوق ريمة  لغة إجنليزية  حدوش يسمينة  
االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  الياقوت زينب  مناهج و تقنيات البحث  مرزوق ريمة  لغة إجنليزية  13 03  حدوش يسمينة  
االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بورزامة مصطفى مناهج و تقنيات البحث  14 04  بن نكاع عصام  لغة إجنليزية  حمليل رشيد 

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  15 05 البحث مناهج و تقنيات  بن نكاع عصام  لغة إجنليزية  حمليل رشيد   بورزامة مصطفى 
االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  بورزامة مصطفى مناهج و تقنيات البحث  بن نكاع عصام  لغة إجنليزية  16 06  حمليل رشيد 

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

 قاعات املطالعة /البناية القديمة  /الثانيةاملجموعة: 

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

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  خير الدين حفيظة مناهج و تقنيات البحث  17 01 إجنليزية لغة  عاشور زينة     

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  18 07  لعقاب فاتح  مناهج و تقنيات البحث   لغة إجنليزية  عاشور زينة  

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  لعقاب فاتح  مناهج و تقنيات البحث   لغة إجنليزية  19 09  عاشور زينة  

االتصال مدخل إىل علوم اإلعالم و  لعقاب فاتح  مناهج و تقنيات البحث  20 10   لغة إجنليزية  لفكاير فطيمة 
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 2022/2023السنة الجامعية:املوجهة للسنة الثانية جذع مشترك/السداس ي  الثالث /املجموعةالثانية / األعمالبرنامج 

 البناية القديمة /( Xقاعات الجناح )   /الثانيةاملجموعة: 

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

  
ربعاء  األ

 

 نبيح أمينة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بورزامة مصطفى إقتصادايت وسائل اإلعالم  برغل محمد أمزيان  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  11 01
 برغل محمد أمزيان  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  نبيح أمينة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بورزامة مصطفى إقتصادايت وسائل اإلعالم  12 02
 بورزامة مصطفى إقتصادايت وسائل اإلعالم  برغل محمد أمزيان  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  نبيح أمينة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 13 03
التحرير يف الصحافة املكتوبة فنيات  14 04  بوزيفي وهيبة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال معيزي أمال إقتصادايت وسائل اإلعالم  لعالمة محمد 
 لعالمة محمد فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  عاشور زينة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بوزقاو نور الهدى إقتصادايت وسائل اإلعالم  15 05
 معيزي أمال إقتصادايت وسائل اإلعالم  لعالمة محمد فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  عاشور زينة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 16 06

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

 قاعات املطالعة /البناية القديمة  /الثانيةاملجموعة: 

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

 جواهرة سعاد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال علوج زينب ب إقتصادايت وسائل اإلعالم  بن زعرور خير الدين فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  17 01

 عباد لويزة  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  جواهرة سعاد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال علوج زينب ب إقتصادايت وسائل اإلعالم  18 07

 علوج زينب ب إقتصادايت وسائل اإلعالم  عباد لويزة  فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  مزيان نجية  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 19 09

 بوزقاو نور الهدى إقتصادايت وسائل اإلعالم  بن زعرور خير الدين فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة  بلعليا الزهرة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 20 10

 


