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 اإلعالم  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 املجموعة كل األفواج : / ل /السداس ي  األو  السمعي البصري    ألولى ماستر/تخصص:ا السنة

 2022/2023الجامعية:املجموعة كل األفواج /السنة /ل /السداس ي  األو  السمعي البصري  املحاضرات للسنة األولى ماستر/تخصص:برنامج 

 كل األفواج /مدرج:املغرب العربي/البناية القديمة 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

تشريعات و أخالقيات 
 السمعي البصري

 د.قرموش فاطمة الزهراء

اتريخ السمعي البصري يف 
 اجلزائر

 توايت نور الدين أ.د.

 التحرير لإلذاعة و التلفزيون 
 أ.د.ملطاعي فريوز 

املداخل األساسية يف حبوث  
 اإلعالم 

 أ.د.متار يوسف 

 لغة إجنليزية 
 أ.رواحبية سناء

 2022/2023الجامعية:املجموعة كل األفواج /السنة /ل /السداس ي  األو  السمعي البصري  املحاضرات للسنة األولى ماستر/تخصص:برنامج 

 كل األفواج /مدرج:الوطن العربي/البناية القديمة 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 

 األحد 

  
 

اخلدمة العمومية يف اإلذاعة   
 و التلفزيون 

 أ.د.اتمي نصرية 

 مسيولوجيا عامة 
 د.بوطبة كريمة

 اإلثنين 
   

 
 البحث الوثائقي

 .د.س ي يوسف بايةأ
 اتريخ اجلزائر الثقايف 

 د.ساحل عبد الحميد 
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 2022/2023السنة الجامعية: /  كل األفواجاملجموعة /ل األو السداس ي  /السمعي بصري /تخصص: األولى ماستر املوجهة للسنة   األعمالبرنامج 

 البناية القديمة /املطالعة قاعات   /كل األفواجاملجموعة:

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

 األحد 

 بداوي عمر سيميولوجيا عامة  حاج حامدري كنزة التحرير لإلذاعة و التلفزيون  كرجاني خديجة تشريعات و أخالقيات السمعي البصري 01 02

 معيزي أمال تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بداوي عمر سيميولوجيا عامة  حاج حامدري كنزة التحرير لإلذاعة و التلفزيون  02 03

 حاج حامدري كنزة التحرير لإلذاعة و التلفزيون  معيزي أمال تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بداوي عمر سيميولوجيا عامة  03 04

قرموش فاطمة  تشريعات و أخالقيات السمعي البصري 04 05

 الزهراء

 عمار عبد الرمحان  سيميولوجيا عامة  بوخاري حفيظة التحرير لإلذاعة و التلفزيون 

 خديجةكرجاني  تشريعات و أخالقيات السمعي البصري عمار عبد الرمحان  سيميولوجيا عامة  بوخاري حفيظة التحرير لإلذاعة و التلفزيون  05 06

 بوخاري حفيظة التحرير لإلذاعة و التلفزيون  قرموش فاطمة الزهراء  تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بن عياش رباب سيميولوجيا عامة  06 08

 التحرير لإلذاعة و التلفزيون  07 األستديو
 عزي سامية 

السمعي البصري تشريعات و أخالقيات بن عياش رباب سيميولوجيا عامة  قرموش فاطمة  

 الزهراء
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 2022/2023املجموعة كل األفواج / السنة الجامعية:/ل األعمال املوجهة للسنة األولى ماستر /تخصص:السمعي بصري/السداس ي  األو برنامج 

 قاعات املطالعة /البناية القديمة  /كل األفواجاملجموعة:

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

 اإلثنين 

 بن عياش رباب سيميولوجيا عامة  دواجي كري  التحرير لإلذاعة و التلفزيون   تشريعات و أخالقيات السمعي البصري 08 02

 فريح رشيد تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بن عياش رباب سيميولوجيا عامة  مرازقة إسماعيل  التحرير لإلذاعة و التلفزيون  09 03

 برغل محمد أمزيان  التحرير لإلذاعة و التلفزيون  فريح رشيد تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بن عياش رباب سيميولوجيا عامة  10 04

 شبري محمد تشريعات و أخالقيات السمعي البصري برغل محمد أمزيان  التحرير لإلذاعة و التلفزيون  بن عوة كريمة  سيميولوجيا عامة  11 05

 حمليل رشيد تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بوطبة كريمة  سيميولوجيا عامة  برغل محمد أمزيان  التحرير لإلذاعة و التلفزيون  12 06

 مرازقة سماعيل  التحرير لإلذاعة و التلفزيون  حمليل رشيد تشريعات و أخالقيات السمعي البصري بوطبة كريمة  سيميولوجيا عامة  13 08

 بوطبة كريمة  سيميولوجيا عامة  مرازقة سماعيل  التحرير لإلذاعة و التلفزيون  حمليل رشيد تشريعات و أخالقيات السمعي البصري 14 األستديو

 

 


