
 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 01التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 مشكالت اجتماعية 

 06م  زهري / د 

otohsq7 

 تقنيات االتصال 

 300د/ علي قشي م 

ywusu2s 

 تقنيات االتصال 

 31قا علي قشي د/ 

ywusu2s 

 نظريات االعالم واالتصال 

 31هري قا د/ ز

ofqgwj4 

 

 االثنين 

 نظريات اإلعالم و االتصال 

 06د/ عايش م 

zztp2rz 

 ملتقى المنهجية 

 31ا/ جكريف قا 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 د/ بن الصغير  

 االستوديو االذاعي 

tuyrulh 

 

 

 الثالثاء

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 300د/ بن الصغير م 

kmld7fm 

 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 300حداد م  /د

cvkf6rt 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 31د/ برنيس قا 

Igj5tnu 

 

  األربعاء 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 31أ/  زغدود  قا 

7jrin7x 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 300د/  برينيس م 

7737q5b 

 انجليزية 

 31ا/ بوكحول قا 

bllksix 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 02التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 مشكالت اجتماعية 

 06د/ زهري م  

otohsq7 

االتصال  تقنيات   

300 م قشي  علي  /د  

ywusu2s 

  

 

 االثنين 

 نظريات اإلعالم و االتصال 

 06د/ عايش م 

zztp2rz 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 32أ/ شريفي قا 

mjwozqb 

 نظريات االعالم واالتصال 

 32د/ باي قا 

x4dzubs 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 د/ بن الصغير  

 االستوديو االذاعي 

pkhu355 

 

 الثالثاء

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 300د/ بن الصغير م 

kmld7fm 

 انجليزية 

 32ا/ بوكحول قا 

bllksix 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 300د/ حداد م 

cvkf6rt 

 

 

 األربعاء 

 تقنيات االتصال 

 32قا    أ/ شيهوب 

ubpjnti 

 ملتقى المنهجية 

 32أ/ زياد  قا 

2c5fjwr 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 300د/  برينيس م 

7737q5b 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 32أ/ كرميش قا 

safne6w 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 03التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 مشكالت اجتماعية 

 06د/ زهري م  

otohsq7 

االتصال  تقنيات   

300 م قشي  علي  /د  

ywusu2s 

 

 ملتقى المنهجية 

 50د/ تنيو قا 

ffodo72 

 

 االثنين 

 نظريات اإلعالم و االتصال 

 06د/ عايش م 

zztp2rz 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 50وكركور قا أ/ ب 

ltjb4a3 

 نظريات االعالم واالتصال 

 50د/ عايش قا 

toq67ws 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 50ا/ مهيرة  قا 

l3tvnmx 

 

 الثالثاء

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 300د/ بن الصغير م 

kmld7fm 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 د/ بن الصغير  

 االستوديو االذاعي 

2dvi4d3 

 فزيوني اخراج اذاعي و تل

 300د/ حداد م 

cvkf6rt 

 تقنيات االتصال 

 50د/ حداد قا 

2pmszvw 

 

  األربعاء 

 انجليزية 

 50ا/ بوكحول قا 

bllksix 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 300د/  برينيس م 

7737q5b 

 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 04التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 مشكالت اجتماعية 

 06د/ زهري م  

otohsq7 

االتصال  تقنيات   

300 م قشي  علي  /د  

ywusu2s 

  

 

 االثنين 

 نظريات اإلعالم و االتصال 

 06د/ عايش م 

zztp2rz 

 نظريات االعالم واالتصال 

 51أ/ نفناف قا 

552oup3 

 اخراج اذاعي وتلفزيوني 

 51ا/ مهيرة  قا 

54di6b3 

 ى المنهجية ملتق

 51ا/ الحوت قا 

 

 الثالثاء

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 300د/ بن الصغير م 

kmld7fm 

 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 300د/ حداد م 

cvkf6rt 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 أ/ دروي 

 االستوديو االذاعي 

bmiytfy 

 

 األربعاء 

 انجليزية 

 51ا/ بوكحول قا 

bllksix 

 تقنيات االتصال 

 51اد  قا د/ حد

4dvan2s 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 300د/  برينيس م 

7737q5b 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 51د/ برنيس قا 

izyffrc 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 05التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 مشكالت اجتماعية 

 06زهري م  / د 

otohsq7 

االتصال  تقنيات   

300 م قشي  علي  /د  

ywusu2s 

 نظريات االعالم واالتصال 

 52قا د/ عايش 

ovydwnu 

 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 أ/ دروي 

 االستوديو االذاعي 

bmiytfy 

 االثنين 

 نظريات اإلعالم و االتصال 

 06د/ عايش م 

zztp2rz 

   

 

 الثالثاء

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 300د/ بن الصغير م 

kmld7fm 

 تقنيات االتصال 

 52د/حداد  قا 

o44i2iw 

 اخراج اذاعي و تلفزيوني 

 300د/ حداد م 

cvkf6rt 

 انجليزية 

 52ا/ بوكحول قا 

bllksix 

 

 األربعاء 

 ملتقى المنهجية 

 52ا/ زياد  قا 

spgv5vc 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 52أ/بلعطار قا 

n3wa447 

 ذاعية والتلفزيونية الصحافة اال

 300د/  برينيس م 

7737q5b 

 اخراج اذاعي وتلفزيوني 

 52أ/ زغدود قا 

regvpio 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 06التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 نظريات االعالم واالتصال 

 53قا  د/ عايش 

573msah 

 تنشيط االعالمي تقنيات ال

 06أ/ دروي م 

hfixmmh 

 تقنيات االتصال 

 53أ/ بن خليفة قا 

74p3nvl 

 

 

 االثنين 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 سميشي د/ 

 االستوديو االذاعي 

3gjg3av 

 تقنيات االتصال 

 06د/ سميشي م 

wi3pmr5 

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 300د/ قجالي م 

iqw2m7e 

 

 

 الثالثاء

 وتلفزيوني اخراج اذاعي 

 06د/ غدار  م 

lxmqp5r 

 اخراج إذاعي وتلفزيوني 

 53د/ غدار قا 

lxmqp5r 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 53قا   مرداسيد/  

kraykqb 

 

 

 األربعاء 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 06م  د/ دراع

e63rfsv 

 مشكالت اجتماعية 

 06م  أ/ طمين

vu4am2p 

 ملتقى المنهجية 

 53قا زياد  ا/

c6qqjgz 

 انجليزية 

 53قا بوزيد ا/ 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 07التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 أ/ عمري 

 االستوديو االذاعي 

tbbpjch 

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 06أ/ دروي م 

hfixmmh 

االذاعية   الصحافة

 والتلفزيونية 

 54أ/ نفناف قا 

weks244 

 

 

  االثنين 

 تقنيات االتصال 

 06د/ سميشي م 

wi3pmr5 

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 300د/ قجالي م 

iqw2m7e 

 نظريات االعالم واالتصال 

 54أ/ بدالة قا 

 

 

 الثالثاء

 اخراج اذاعي وتلفزيوني 

 06د/ غدار  م 

lxmqp5r 

 ملتقى المنهجية 

 54اد قا ا/زي

p4erccc 

 انجليزية 

 54قا  بوزيد  ا/

 اخراج إذاعي وتلفزيوني 

 54د/ غدار قا 

lxmqp5r 

 

 األربعاء 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 06د/ دراع م 

e63rfsv 

 مشكالت اجتماعية 

 06أ/ طمين م 

vu4am2p 

 

 تقنيات االتصال 

 54قا   د/ حداد

o5u6ehw 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 08التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 تقنيات االتصال 

 55د/ بوزيان قا 

fz77trp 

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 06أ/ دروي م 

hfixmmh 

 اخراج إذاعي وتلفزيوني 

 55د/ غدار قا 

lxmqp5r 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 أ/ دروي 

 االستوديو االذاعي 

bmiytfy 

 

  االثنين 

 تقنيات االتصال 

 06د/ سميشي م 

wi3pmr5 

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 300د/ قجالي م 

iqw2m7e 

 ملتقى المنهجية 

 55أ/ مرابط قا 

h6se72f 

 

 الثالثاء

 اخراج اذاعي وتلفزيوني 

 06د/ غدار  م 

lxmqp5r 

 انجليزية 

 55قا بوزيد ا/ 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 55يس قا د/ برن 

grwvd4g 

 

 

 األربعاء 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 06د/ دراع م 

e63rfsv 

 مشكالت اجتماعية 

 06أ/ طمين م 

vu4am2p 

 نظريات االعالم واالتصال 

 55أ/ حمزة قا 

dac4dtk 

 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 09التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

 األحد

 اخراج إذاعي وتلفزيوني 

 56د/ غدار قا 

lxmqp5r 

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 06أ/ دروي م 

hfixmmh 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 أ/ دروي 

 االستوديو اإلذاعي 

bmiytfy 

 

 

  االثنين 

 تقنيات االتصال 

 06د/ سميشي م 

wi3pmr5 

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 300د/ قجالي م 

iqw2m7e 

 

 

 الثالثاء

 اخراج اذاعي وتلفزيوني 

 06د/ غدار  م 

lxmqp5r 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 56ا/ شريفي قا 

pbun3xe 

 ملتقى المنهجية 

 56ا/ زياد قا 

vluyjii 

 انجليزية 

 56قا بوزيد ا/ 

 

 األربعاء 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 06د/ دراع م 

e63rfsv 

 مشكالت اجتماعية 

 06طمين م  /أ

vu4am2p 

 تقنيات االتصال 

 56د/ حداد قا 

c2moztr 

 نظريات االعالم واالتصال 

 56أ/ حمزة قا 

dac4dtk 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 10التوزيع الزمني األسبوعي: الفوج 

 8:30 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30-16:00 

  األحد

 تقنيات التنشيط االعالمي 

 06أ/ دروي م 

hfixmmh 

 تقنيات االتصال 

 57د/ تنيو قا 

web5piv 

 اخراج إذاعي وتلفزيوني 

 57د/ غدار قا 

lxmqp5r 

 

  االثنين 

 تقنيات االتصال 

 06د/ سميشي م 

wi3pmr5 

 نظريات اإلعالم واالتصال 

 300د/ قجالي م 

iqw2m7e 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 57أ/ شريفي قا 

ol732tm 

 

 الثالثاء

 وتلفزيوني  اخراج اذاعي 

 06د/ غدار  م 

lxmqp5r 

 نظريات االعالم واالتصال 

 57بوثلجة قا 

wg42djd 

 تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 أ/ دروي 

 االستوديو اإلذاعي 

bmiytfy 

 ملتقى المنهجية 

 57أ/ زياد قا 

nxk43if 

 

 األربعاء 

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

 06د/ دراع م 

e63rfsv 

 مشكالت اجتماعية 

 06ين م أ/ طم 

vu4am2p 

 انجليزية 

 57قا بوزيد ا/ 
 

 



 2020/ 2019التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                                             3جامعة قسنطينة  

 نة ثالثة ليسانس  س                                                                                                                                                                           كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 س سادالسداسي ال                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 


