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 اإلعالم  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 /السداس ي  الثالث/املجموعة كل األفواج :  السمعي البصري    ماستر/تخصص:  السنةالثانية

 2022/2023/السداس ي الثالث/املجموعة كل األفواج /السنة الجامعية: السمعي البصري  املحاضرات للسنة الثانية 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 

 السبت
   االتصال السياسي   

 أ.د.تمار يوسف

إجنليزية لغة   
 أ.رواحبية سناء

 

 الخميس 
  خمرب البحث    

 أ.د. العياضي نصر الدين 
 التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين

 د.بوزقاو نور اهلدى
 2022/2023/السداس ي الثالث/املجموعة كل األفواج /السنة الجامعية: السمعي البصري  املحاضرات للسنة الثانية ماستر/تخصص:برنامج 

 (/البناية القديمة Xكل األفواج / مدرج:قاعة املحاضرات الجناح )  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 
تية اولاملق  

 د.بوزيفي وهيبة 
إجتماع السمعي البصري علم   

 أ.د.معتوق فتحبة 
2ي  خمرب السمعي البصر   

 أ.د.ملطاعي فريوز 
 النقد اإلذاعي و التلفزيوين  

 د.مزيان نجية 

 احلمالت اإلعالمية 
 د.سحنون نصيرة 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
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:األفواج /األعمال املوجهة للسنة الثانية ماستر /تخصص:السمعي بصري/السداس ي  الثالث/املجموعة كل برنامج 

 (/البناية القديمة Xقاعات الجناح )   /كل األفواجاملجموعة: 

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

ت 
سب

ال
 

 بن زعرور خير الدين التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين سامية سماعيلي  خمرب البحث جواهرة سعاد احلمالت اإلعالمية  01 01
 بن جاوحدو راضية  احلمالت اإلعالمية  بن زعرور خير الدين التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين سماعيلي سامية  خمرب البحث 02 02
 عقون عبد الوهاب  خمرب البحث جاوحدو راضية بن  احلمالت اإلعالمية  بن زعرور خير الدين التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين 03 03

 بن حميميد رشيد  التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين بداوي عمر خمرب البحث مزيان نجية  احلمالت اإلعالمية  04 04

 جواهرة سعاد احلمالت اإلعالمية  بن محيميد رشيد  التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين بداوي عمر خمرب البحث 05 05

 بداوي عمر خمرب البحث مزاين جنية احلمالت اإلعالمية  بن حميميد رشيد  التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين 06 06
 2022/2023السنة الجامعية:األعمال املوجهة للسنة الثانية ماستر /تخصص:السمعي بصري/السداس ي  الثالث/املجموعة كل األفواج /برنامج 

 البناية القديمة/األستديو  /كل األفواجاملجموعة: 

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

 مزيان نجية  احلمالت اإلعالمية  جواهرة سعاد خمرب البحث مرازقة إسماعيل  التقدمي اإلذاعي والتلفزيوين  07 األستديو
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 2022/2023السنة الجامعية:للسنة الثانية ماستر /تخصص:السمعي بصري/السداس ي  الثالث/املجموعة كل األفواج /األعمال املوجهة برنامج 

 (/البناية القديمة Xقاعات الجناح )   /كل األفواجاملجموعة: 

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

س 
الخمي

 

 لعالمة محمد التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين خريالدين حفيظة  خمرب البحث معمري مروة  احلمالت اإلعالمية  08 01

 معمري مروة  احلمالت اإلعالمية  بلقاسم عثمان التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين عبادة نور الهدى  خمرب البحث 09 02

 خريالدين حفيظة  خمرب البحث معمري مروة  احلمالت اإلعالمية  بلقاسم عثمان اإلذاعي و التلفزيوينالتقدمي  10 03

 عباد لويزة  التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين عبادة نوراهلدى  خمرب البحث الياقوت زينب  احلمالت اإلعالمية  11 04

 الياقوت زينب  احلمالت اإلعالمية  عباد لويزة  التلفزيوينالتقدمي اإلذاعي و  بوعلي فاروق خمرب البحث 12 05

 عبادة نورالهدى  خمرب البحث صبيات نصرية  احلمالت اإلعالمية  لعالمة محمد التقدمي اإلذاعي و التلفزيوين 13 06

 2022/2023السنة الجامعية:الثالث/املجموعة كل األفواج /األعمال املوجهة للسنة الثانية ماستر /تخصص:السمعي بصري/السداس ي  برنامج 

 البناية القديمة/األستديو  /كل األفواجاملجموعة: 

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

 صبيات نصيرة  احلمالت االعالمية  لعالمة محمد التلفزيوينالتقدمي اإلذاعي و  بن جاوحدو راضية  خمرب البحث 14 األستديو

 


