
08:00 - 09:3009:30 - 11:0011:00 -12:3012:30 - 14:0014:00 - 15:3015:30 - 17:00

أ رزاق لبزة عصام ( 7ق  / 01ف )أ بوطيب سهيلة / 7ق  / 01ف أ العيد عماب / 7ق  / 01ف 

المداخل االساسية في بحوث االعالمالبحث التوثيميالتحرير االذاعي والتلفزي

أ العيد عماب /8ق  / 02ف ا رزاق لبزة عصام ( 8ق  / 02ف )أ بوطيب سهيلة /8ق  / 02ف البحث التوثيميالتحرير

التحرير االذاعي والتلفزيالمداخل االساسية في بحوث االعالمالبحث التوثيميأ طواهري فاطمة لالذاعة والتلفزيون

أ بوطيب سهيلة / 9ق  / 03ف أ العيد عماب / 9ق  / 03ف أ رزاق لبزة عصام ( 9ق  / 03ف )أ األدغم عمارة الطاهر

البحث التوثيميالتحرير االذاعي والتلفزيالمداخل االساسية في بحوث االعالم

لكحل عماد الدين( 5ق  / 01ف )هابة طارق  ( 5ق/ 01ف ) 5ق  / 01ف 

سيمولوجيا  عامةتاريخ السمع البصري في الجزائرتشريعات واخالق السمع البصري

المداخل االساسيةهابة طارق   (9ق/ 02ف ) /9ق  / 02ف لكحل عماد الدين(9ق  / 02ف )

في بحوث االعالماللغة االجنبيةتاريخ السمع البصري في الجزائرتشريعات واخالق السمع البصريسيمولوجيا  عامة

د ليطة فاطمة الزهراء /3ق  / 03ف لكحل عماد الدين( 3ق  / 03ف )ط د كامط عبد الرؤوف( 3ق / 03ف )

تشريعات واخالق السمع البصريسيمولوجيا  عامةتاريخ السمع البصري في الجزائر

تشريعات واخاللياتتاريخ السمعي  البصري

السمعي البصريفي الجزائرسميولوجيا عامة

د رشيد خضير,أد هابة طارقد زياد إسماعيل

المدرج د/ محاضرة 

المدرج  أ/ محاضرة المدرج  أ/ محاضرة 
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عبد المادر عزام عوادي/ بن بوزيان عبد الرحيم     تاريخ الجزائر الثمافي .د/ الخدمة العمومية في االذاعة والتلفزيون - المماييس التالية  :مالحظة هامة 
 تدرس عن بعد من خالل وضع الدروس في البوابة االلكترونية او مولع الجامعة, ويتم اجراء امتحان ضمن  رزنامة االمتحانات

الوادي- جامعة الشهيد حمه لخضر
كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

المدرج  د/  محاضرة المدرج د/ تطبيك جماعي 

2023/2022: السنة الجامعية قسـم اإلعالم واالتصال
التوزيع الزمني األسبوعي لسنة  اولى ماستر سمعي بصري السداسي االول      
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المدرج  د/ محاضرة  المدرج د/ محاضرة 


