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 التوزيع الزمني األسبوعي : الفوج األول

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

 األحد

االتجاهات البحثية الحديثة في  

 الصحافة

 300 درجم  مرداسيد/  

skfxoan 

االتجاهات البحثية الجديدة في  

 الصحافة

 62د/ مرداسي قا 

skfxoan 

ي بحوث  المناهج الكمية ف 

 الصحافة

 300مدرج    أ.د/ دليو

vol7v65 

 انجليزية 

 62أ/ زيتوني قا 

pvv4s46 

 

 االثنين 

 الصحافة  يات ات وأخالقتشريع

 300 درج مد/ بن رقية  

giussau 

 تصميم وإخراج الصحف 

 300د/ باي مدرج 

dspimoa 

 الكتابة للواب

 62 اقبن رقية  د/ 

hmvswl3 

 الصحافة  يات ت وأخالقتشريعا

 62 ا ق د/ زهري

47zw2ub 

 

 الثالثاء

 قضايا راهنة 

 57قا أ.د/ دليو  

w32dzvm 

 الكتابة للواب

 300د/ العابد مدرج 

rriikrs 

المناهج الكمية في بحوث  

 الصحافة

 62د/ بوثلجة قا 

7xnlce2 

 تصميم واخراج الصحف 

 62 اد/ باي ق

f7autnj 

 

 األربعاء 

 الصحافة االستقصائية 

 300د/ بوشوشة مدرج 

4qqku4n 

 قافة الصورة  ث

 300مدرج  د/ بوثلجة

7xnlce2 

 الصحافة االستقصائية 

 62د/ جربوعة قا 

hxthm2q 

 

 



 2019/2020التوزيع الزمني                                                                                                                                                                                     3قسنطينة   صالح بوبنيدر جامعة

   ماستر أولى سنة                                                                                                                                                                            كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 اني الث السداسي                                                                                                                                                                                                                   الصحافةقسم 

 

 ثانيلتوزيع الزمني األسبوعي : الفوج الا

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

 األحد

االتجاهات البحثية الحديثة في  

 الصحافة

 300 درجم  مرداسيد/  

skfxoan 

 انجليزية 

 63أ/ زيتوني قا 

pvv4s46 

الصحافة  بحوث في  الكمية  المناهج  

300 مدرج   دليو /د.أ  

vol7v65 

 

 

 االثنين 

 الصحافة  يات ات وأخالقتشريع

 300 درج مد/ بن رقية  

giussau 

 تصميم وإخراج الصحف 

 300د/ باي مدرج 

dspimoa 

 الصحافة  يات ت وأخالقتشريعا

 63د/ زهري قا 

47zw2ub 

 الكتابة للواب

 63د/ بن رقية قا 

rriikrs 

 

 الثالثاء

 قضايا راهنة 

 57أ.د/ دليو قا 

w32dzvm 

 الكتابة للواب

 300د/ العابد مدرج 

rriikrs 

 تصميم واخراج الصحف 

 63د/ باي قا 

f7autnj 

االتجاهات البحثية الجديدة  

 في الصحافة 

 63قا   جربوعةد/ 

gbbozaw 

 

 األربعاء 

 صائية الصحافة االستق

 300د/ بوشوشة مدرج 

4qqku4n 

 ثقافة الصورة  

 300مدرج  د/ بوثلجة

7xnlce2 

 المناهج الكمية في بحوث الصحافة 

 63د/ بوثلجة قا 

7xnlce2 

 الصحافة االستقصائية 

 63د/ جربوعة قا 

gf2r54p 
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