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 اإلعالم  علوم  سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 السداس ي  الثالث/املجموعة كل األفواج : /  املطبوعة و اإللكرتونية  الصحافة    ماستر/تخصص:  السنةالثانية

 2022/2023الثالث/املجموعة كل األفواج /السنة الجامعية:السداس ي  / املطبوعة و اإللكرتونية  ختصص:الصحافة املحاضرات للسنة الثانية ماستر/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
 خمرب البحث

 د.لعقاب فاتح

 احلمالت الصحفية 
 عبد املومن  د.بشبش

    

 2022/2023السداس ي الثالث/املجموعة كل األفواج /السنة الجامعية:/ املطبوعة و اإللكرتونية الصحافة  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 

 اإلثنين 
 الصحافة املتخصصة يف اجلزائر 

 أ.د.زعموم مهدي
 املناهج الكيفية 

 أ.د.شعبان كرمية
 املقاولتية 

 د.مرياد أمال 
 الصحافة اإللكرتونية يف اجلزائر  

 د.سماش بن علي

 لغة اجنليزية 
 د.مختاري رضوان 

 الخميس 

 عالم الصحافة يف اجلزائرأ  
 د.دوحاجي حسني

  حبوث االجتاهات النقدية يف
 اإلعالم و االتصال 

 أ.د.العياضي نصر الدين 
 

 

 



 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    

 

 

 

 2022/2023الجامعية:السنة  املجموعة كل األفواج //الثالثالسداس ي /املطبوعة و اإللكرتونية الصحافةماستر /تخصص:  الثانيةاملوجهة للسنة  األعمالبرنامج 

 البناية القديمة/(Xقاعات الجناح )   /كل األفواجاملجموعة: 

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

 سبتال

 بشبش عبد املومن  الصحفية احلمالت  احلاج سامل عطية  املناهج الكيفية  بوجمعة رضوان خمرب البحث 01 01

 الحاج سالم عطية  املناهج الكيفية  بشبش عبد املومن  احلمالت الصحفية  وهابي نزيهة  خمرب البحث 02 02

 بوجمعة رضوان خمرب البحث مزاين جنية املناهج الكيفية  بشبش عبد املومن  احلمالت الصحفية  03 03

 معمري مروة  احلمالت الصحفية  عقون عبد الوهاب  البحثخمرب  مزيان نجية  املناهج الكيفية  04 04

 


