
 
 جامعة الجزائر2  أبو القاسم سعد اهلل                                                                                                                     السداسي الثاني

اإلنسانيةكلية العلوم                                                                                                                                                                                   2222/2222 :السنة الجامعية  
 السنة الثانية:      تخصص علوم  إعالم و اتصال

(المحاضرات) جدول توقيت الدروس النظرية  
 التوقيت 22-----------------------20 22-------------------22 22-----------------22 21------------------22

 األيام
         

 تشريعات إعالمية
 المدرج الجديد
Zone B 

ينون فاطمة الزهراء/ ةد  

 فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي
 المدرج الجديد
Zone B 

أوشريف أميرة/ةد  

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
رج الجديدالمد  

 Zone B 
بوهالي حفيظة /ةد  

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال
 المدرج الجديد
 Zone B 

زير حيرزيقة / ةد  

 االثنين

 الفكر الخلدوني 
 المدرج الجديد
Zone B 

 محمد طالبيا/ د

  القضايا الدولية المعاصرة
 المدرج الجديد
Zone B 

باحمد أنس/ د  

 مناهج و تقنيات البحث في علوم اإلعالم واالتصال
 المدرج الجديد
Zone B 

جغري نصيرة/ ةد  

 األربعاء

 
 
 
 
 
 



 

 جامعة الجزائر2  أبو القاسم سعد اهلل                                                                                                                     السداسي الثاني
2222/2222: السنة الجامعية                                                                                                                                      نسانيةكلية العلوم اإل  

 السنة الثانية: تخصص علوم  إعالم و اتصال
                            جدول توقيت األعمال الموجهة                        الفوج: 22  

 التوقيت 22----------------20 22-----------------------22 22------------------22 21---------------22 21--------------21
 األيام

 تشريعات إعالمية 
 

فلسفة 22:القاعة   
معالوي حورية / أة   

 تكنولوجيا االعالم واالتصال
 

فلسفة 22:القاعة  
بوهالي حفيظة /ةد  

 فنيات التحرير اإلعالمي و التلفزي
 

فلسفة 22القاعة   
أوشريف أميرة/ةد  

 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال
 

فلسفة 22القاعة   
حيريزرزيقة .ةد  

 األحد 

 تشريعات إعالمية 
 

 المدرج الجديد
ينون فاطمة الزهراء/ ةد  

 فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي
 

 المدرج الجديد
أوشريف أميرة/ةد  

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 

 المدرج الجديد
بوهالي حفيظة/ةد  

مدخل إلى علوم اإلعالم و 
 االتصال

 المدرج الجديد
ريزيرزيقة ح/ ةد  

 االثنين

 القضايا الدولية المعاصرة
 

فلسفة 22:لقاعة ا  
باحمد أنس/ د  

مناهج و تقنيات البحث في علوم  
 اإلعالم و االتصال

فلسفة 22:القاعة   
 جغري نصيرة/ د

 برمجيات تحليل البيانات الصحفية
 

فلسفة 22:القاعة  
مريم ضربان/ ةد  

English Cours 
 

فلسفة 22:القاعة  
 وئام حاجي/ أ

 الثالثاء

 الفكر الخلدوني   
 

 المدرج الجديد
 محمد طالبيا /د

 القضايا الدولية المعاصرة
 

 المدرج الجديد
باحمد أنس/ د  

مناهج و تقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 المدرج الجديد
جغري نصيرة/ ةد  

 األربعاء



 
 جامعة الجزائر2  أبو القاسم سعد اهلل                                                                                                                   السداسي الثاني

 كلية العلوم اإلنسانية                                                                                                                                                                                 2222/2222: السنة الجامعية 
 السنة الثانية: تخصص علوم  إعالم و اتصال

  جدول توقيت األعمال الموجهة                    الفوج: 22  

 التوقيت 22------------------20 22--------------------22 22----------------------22 21-------------22 21------21
 األيام

 تشريعات إعالمية  
سفةفل 22:القاعة  

معالوي حورية/ أة   

 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال
فلسفة 22: القاعة  

رزيقة حيريز/ ةد  

 تكنولوجيا االعالم واالتصال
فلسفة 22: القاعة  

بوهالي حفيظة/ةد  

 تلفزيال عالمي واإلفنيات التحرير 
 فلسفة 22: القاعة

 أوشريف أميرة/ةد

 األحد

 تشريعات إعالمية 
ديدالمدرج الج  

ينون فاطمة الزهراء/ةد  

 فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي
 المدرج الجديد

أوشريف أميرة/ةد  

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 المدرج الجديد

بوهالي حفيظة/ةد  

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال
 المدرج الجديد

زير حيرزيقة / ةد  

 االثنين

 القضايا الدولية المعاصرة 
 

فلسفة 22: القاعة  
باحمد أنس/ د  

English Cours 
 

فلسفة 22:القاعة   
وئام حاجي/ أ  

 مناهج و تقنيات البحث في علوم
  اإلعالم و االتصال

   فلسفة 22:القاعة
 جغري نصيرة/ ةد 

 برمجيات تحليل البيانات الصحفية
 

فلسفة 22: القاعة   
مريم ضربان /ةد  

 الثالثاء

 الفكر الخلدوني  
  

يدالمدرج الجد  
 امحمد طالبي /د

 القضايا الدولية المعاصرة
 

 المدرج الجديد
باحمد أنس/ د  

مناهج و تقنيات البحث في علوم 
 اإلعالم واالتصال
 المدرج الجديد

جغري نصيرة/ دة  

 األربعاء

 



 جامعة الجزائر2  أبو القاسم سعد اهلل                                                                                                              السداسي الثاني
 كلية العلوم اإلنسانية                                                                                                                                                                         2222/2222: السنة الجامعية 

 السنة الثانية: تخصص علوم  إعالم و اتصال
  جدول توقيت األعمال الموجهة                      الفوج: 21

  

 

21-----------25  21----21  التوقيت 22-------------20 22-----------------22 22----------------22 21-----------------22 
 األيام

 تشريعات إعالمية
فلسفة 21: القاعة  

معالوي حورية/ أة  

 مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال  
فلسفة 21:القاعة  

حيريزرزيقة / د  

 تكنولوجيا االعالم واالتصال
فلسفة 21: القاعة  

بوهالي حفيظة/ةد  

 فنيات التحرير اإلعالمي و التلفزي
فلسفة 21: القاعة  

أوشريف أميرة/ةد  

 األحد 

 تشريعات إعالمية  
 

 المدرج الجديد
هراءينون فاطمة الز / ةد     

 فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي 
 

  المدرج الجديد
أوشريف أميرة/ةد  

 تكنولوجيا االعالم واالتصال
 

  المدرج الجديد
بوهالي حفيظة/ةد  

مدخل الى علوم االعالم و 
 االتصال

  المدرج الجديد
ريزيرزيقة ح/ ةد  

 االثنين

 برمجيات تحليل البيانات الصحفية   
 

فلسفة 21:القاعة   
ضربانمريم / ةد  

 القضايا الدولية المعاصرة
 

فلسفة 21:القاعة   
باحمد أنس/ د  

English Cours 
 

فلسفة 21:القاعة  
وئام حاجي/ أ  

مناهج و تقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم و االتصال

  فلسفة 21: القاعة  
 جغري نصيرة/ةد

 الثالثاء

 الفكر الخلدوني   
 

 المدرج الجديد
 طالبيامحمد / د

 القضايا الدولية المعاصرة 
 

 المدرج الجديد
باحمد أنس/ د  

مناهج و تقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 المدرج الجديد
جغري نصيرة/ دة  

 األربعاء


