ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج ٔالاول )(01
10h00 -8h30
تحليل البيانات
ٔالاحد

أ /ق

نعيمة
قا16

11h30 -10h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

الثالثاء
ٔالاربعاء

أ/دميغة ريان
قا16

ان ﺮبولوجيا
أ/كميش خديجة
قا16

اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03
مناهج و تقنيات البحث

مناهج وتقنيات البحث
د/قوت سهام
مدرج 03
مدخل ا ى علوم الاعالم

13h00 -11h30

14h30 -13h00

أ/بولعراس من ﺮ
قا16
مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03

الخميس

إقتصاديات ٕالاعالم

اللغة ٔالاجنبية

أ /بوالطم ن عبد الجبار

أ /بودهان بسمة

قا16

قا16

تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03

فنيات التحرير

تكنولوجيات ٕالاعالم

د /العابد سكينة

د /أيوب رقاني

قا16

قا16

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الثاني )(02
10h00 -8h30
مدخل علوم ٕالاعالم
ٔالاحد

أ /طم ن وسام
قا 17

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

11h30 -10h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03
فنيات التحرير
د /العابد سكينة
قا 17

13h00 -11h30
تحليل البيانات
أ /بن دك ﺮ
قا 17
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03
ان ﺮوبولوجيا

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /قوت سهام
مدرج 03

أ /جباي ي
قا 17

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03

الخميس

اللغة ٕالانجل ية

اقتصاديات ٕالاعالم

أ /بودهان بسمة

أ /بوالطم ن عبد الجبار

قا 17

قا 17

تكنولوجيا ٕالاعالم
د /رقاني أيوب
قا 17

14h30 -13h00
اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03
مناهج و تقنيات البحث
أ /بولعراس من ﺮ
قا 17
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الثالث )(03
10h00 -8h30
تكنولوجيا ٕالاعالم
ٔالاحد

أ /جودي شريفة
قا18

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /قوت سهام
مدرج 03
تحليل البيانات

ٔالاربعاء

أ/قري

النواري
قا18

11h30 -10h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03
ان ﺮوبولوجيا

13h00 -11h30
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ /طم ن وسام
قا18

د /بلغليفي نوال

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03

مناهج وتقنيات البحث

فنيات التحرير

أ/من ﺮ بولعراس

أ /املانع عادل

قا18

قا18

قا18

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03

اللغة ٔالاجنبية
أ/بودهان بسمة
قا18

14h30 -13h00
اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03
اقتصاديات ٕالاعالم
أ /بوالطم ن عبد الجبار
قا18
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الرابع )(04
10h00 -8h30

11h30 -10h00

ٔالاحد

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /قوت سهام
مدرج 03
ٔالان ﺮوبولوجيا

ٔالاربعاء

أ /جباي ي
قا19

إقتصاديات ٕالاعالم
أ /سغاويل
قا19

13h00 -11h30
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /جودي شريفة
قا19

فنيات التحرير
د /ميلود مراد

أ/نوال بن زواوي

قا19

قا19

الخميس

مناهج و تقنيات البحث

تحليل البيانات

أ /لقيقط

أ /زناد

قا19

قا19

اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03

14h30 -13h00

تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03
اللغة ٔالاجنبية
أ /بودهان بسمة
قا 23

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الخامس )(05
10h00 -8h30
تكنولوجيا ٕالاعالم

ٔالاحد

أ /نمر
قا20

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د/قوت سهام
مدرج 03
اللغة ٔالاجنبية

11h30 -10h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03
فنيات التحرير
أ/سلطان يزيد
قا20
ٔالان ﺮوبولوجيا
أ /جباي ي
قا20

ٔالاربعاء

أ /بودهان بسمة

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03

تحليل البيانات

مناهج و تقنيات البحث

أ /سق عبلة

أ /لقيقط

قا20

قا20

قا20

13h00 -11h30
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ/نوال زواوي
قا20

14h30 -13h00
اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03
اقتصاديات ٕالاعالم
أ/بوزيان صفية
قا20

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج السادس )(06
10h00 -8h30
ٔالان ﺮوبولوجيا

ٔالاحد

أ /كميش خديجة
قا 21

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

11h30 -10h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03
تحليل البيانات
أ /ق

نعيمة
قا 21

13h00 -11h30
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /نمر
قا 21
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /قوت سهام
مدرج 03

14h30 -13h00
اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03
فنيات التحرير
أ/سلطان يزيد
قا 21
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03

الخميس

إقتصاديات وسائل الاعالم

اللغة ٔالاجنبية

أ /معزي

أ /صاي ي

قا 21

قا 21

تقنيات ومناهج البحث

مدخل ا ى علوم الاعالم

أ/خالف ك ة

أ/دميغة ريان

قا 21

قا 21

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج  /1التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج السابع )(07
10h00 -8h30

11h30 -10h00

ٔالاحد

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
أ /طم ن وسام
مدرج 03

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 03

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /قوت سهام
مدرج 03

تقنيات ومناهج البحث
أ /لقيقط اسماء
قا 22

ٔالاربعاء
الخميس

د /بلغليفي نوال
قا 22

فنيات التحرير
د /ميلود مراد
قا 22
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 03

اقتصاديات

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم

أ /سغاويل عبد الوهاب

أ /بوعبيلة عفاف

قا 22

قا 22

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 03
ٔالان ﺮوبولوجيا

13h00 -11h30

14h30 -13h00
اقتصاديات وسائل الاعالم
د /ثنيو فاطمة الزهراء
مدرج 03
تحليل البيانات
أ /ق

تعيمة
قا 22

تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
أ /قرقوري ايمان
مدرج 03

اللغة ٔالاجنبية

تكنولوجيا ٕالاعالم

أ /صاي ي

أ /جودي شريفة

قا 22

قا 22

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الثامن )(08
10h00 -8h30
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم

ٔالاحد

أ /بوشعالة سم ﺮة
قا 23

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

11h30 -10h00
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
أ /معزي
قا 23
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /مالك إيناس
قا 23

ٔالاربعاء

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

الخميس

اللغة ٔالاجنبية

فنيات التحرير

أ /لحواس

أ/سلطان يزيد

قا 23

قا 23

13h00 -11h30
إقتصاديات
أ/بوزيان صفية
قا 23

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04
تحليل البيانات
أ /سق عبلة
قا 23

ٔالان ﺮوبولوجيا
أ /كميش خديجة
قا 23

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج التاسع )(09
10h00 -8h30
إقتصاديات

ٔالاحد

أ/بوروبي
قا 24

11h30 -10h00
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم

ٔالاربعاء

د /رقاني أيوب
قا 24

13h00 -11h30
اللغة ٔالاجنبية
أ/بن دو ي
قا 24

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
د /قوت سهام
قا 24
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

الخميس

ٔالان ﺮوبولوجيا

تحليل البيانات

أ /خالد اسماء

أ /سق عبلة

قا 24

قا 24

تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04
مدخل ا ى علوم الاعالم
أ/طم ن وسام
قا 20

فنيات التحرير
أ /املانع عادل
قا 24

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج العاشر )(10
10h00 -8h30
تحليل البيانات

ٔالاحد

د /ياسر أوصالح
قا 25

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

11h30 -10h00
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04
تقنيات ومناهج البحث
أ/بولعراس
قا 25
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /نمر
قا 25

ٔالاربعاء

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

الخميس

مدخل ا ى علوم الاعالم

ٔالان ﺮوبولوجيا

أ /فراجة هاجر

أ/خالد اسماء1

قا 25

قا 25

13h00 -11h30
إقتصاديات
أـ/بوروبي
قا 25

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04
فنيات التحرير

اللغة ٔالاجنبية

أ /املانع عادل

أ /صاي ي آية

قا 25

قا 25

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الحادي عشر )(11
10h00 -8h30
تكنولوجيا الاعالم

ٔالاحد

ع يق
قا 26

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

11h30 -10h00

13h00 -11h30

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04
اللغة ٔالاجنبية
أ /بن دو ي
قا 26
مدخل ا ى علوم الاعالم
أ/نوال بن زواوي
قا 26

ٔالاربعاء

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

الخميس

مناهج وتقنيات البحث

فنيات التحرير

أ/دراع

أ/بلمرابط

قا 26

قا 26

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

ٔالان ﺮوبولوجيا
أ /خالد اسماء
قا 26

إقتصاديات الاعالم

تحليل البيانات

أ/بوزيان صفية

أ /سق عبلة

قا 26

قا 26

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الثاني عشر)(12
10h00 -8h30
تحليل البيانات

ٔالاحد

أ /قري
قا 27

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث

ٔالاربعاء

أ/خالف ك ة
قا 27

11h30 -10h00
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04
مدخل ا ى علوم الاعالم
أ/بوعبيلة
قا 27
فنيات التحرير
أ /املانع عادل
قا 27
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

الخميس

اللغة ٔالاجنبية

إقتصاديات

أ /صاي ي أية

أ /معزي أميمة

قا 27

قا 27

13h00 -11h30
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ/ع ي ق
قا 27

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

ٔالان ﺮوبولوجيا
أ/جباي ي
قا 27

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الثالث عشر)(13
10h00 -8h30
اللغة ٔالاجنبية

ٔالاحد

أ /بن دو ي
قا 28

11h30 -10h00
ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04
إقتصاديات

مناهج وتقنيات البحث
أ/قوت
قا 28

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
ٔالان ﺮوبولوجيا
أ/خالد أسماء
قا 28

ٔالاربعاء

أ/بوزيان صفية

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

تحليل البيانات

تكنولوجيا ٕالاعالم

أ /زناد صارة

أ/خالف ك ة

قا 28

قا 28

قا 28

13h00 -11h30

14h30 -13h00

تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04
فنيات التحرير
أ/بلمرابط
قا 28

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ/نوال بن زواوي
قا 28

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /2التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الرابع عشر )(14
10h00 -8h30

11h30 -10h00

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /دراع عبد ﷲ
مدرج 04

الاثن ن

مناهج وتقنيات البحث
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04

الثالثاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04
فنيات التحرير

ٔالاربعاء

أ/بلمرابط
قا29

اقتصاديات وسائل ٕالاعالم
أ /بوالطم ن عبد الجبار
قا 29
اللغة ٔالاجنبية
أ /لحواس
قا 29
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /حميد بوشوشة
مدرج 04

الخميس

تكنولوجيا ٕالاعالم

ٔالان ﺮوبولوجيا

أ/خالف ك ة

أ /بلغليفي

قا 29

قا 29

13h00 -11h30
تحليل البيانات
أ /قري
قا 29
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ  /ق نعيمة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /قجا ي آمنة
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
أ/لقيقط
قا 29
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ/بوعبيلة
قا 29

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الخامس عشر )(15
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04
إقتصاديات الاعالم

الاثن ن

أ /سيغاويل عبد الوهاب
قا 30
اللغة ٔالاجنبية

الثالثاء

أ /لحواس
قا 30

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

11h30 -10h00
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /جودي شريفة
قا 30
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04
مدخل ا ى علوم الاعالم
أ/دميغة ريان
قا23

الخميس

فنيات التحرير

مناهج و تقنيات البحث

أ /بلمرابط

أ/دراع

قا18

قا18

13h00 -11h30
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
ٔالان ﺮوبولوجيا
د /بلغليفي نوال
قا 30

14h30 -13h00
تحليل البيانات
أ /مداح فاروق
قا 30
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج السادس عشر)(16
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04
ٔالان ﺮوبولوجيا

الاثن ن

د /بلغليفي نوال
قا 23

11h30 -10h00
تحليل البيانات
أ /ق

نعيمة
قا 23

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04

13h00 -11h30
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ /بوعبيلة
قا 23

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

مناهج و تقنيات البحث
أ/خالد ك ة

أ /جودي

قا24

قا24

الخميس

فنيات التحرير
أ/سلطان يزيد

أ  /لحواس

قا30

قا30

إقتصاديات ٕالاعالم
أ /بوروبي
قا 23
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

تكنولوجيا ٕالاعالم

اللغة ٔالاجنبية

14h30 -13h00

14h30- 16h00

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج السابع عشر)(17
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04
اللغة ٔالاجنبية

الاثن ن

أ /بن دو ي م
قا24

11h30 -10h00
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ/ع ي ق
قا24
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

13h00 -11h30
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
أ /بولعراس
قا24
ان ﺮوبولوجيا
أ /كميش
قا24

14h30 -13h00
اقتصاديات وسائل ٕالاعالم
أ/بوزيان صفية
قا24
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

مدخل ا ى علوم الاعالم

تحليل البيانات

فنيات التحرير

أ /طم ن وسام

أ /مصباح هاجر

أ /املانع عادل

قا29

قا29

قا29

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الثامن عشر )(18
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم

الاثن ن

أ /بوعبيلة عفاف
قا25
تحليل البيانات

الثالثاء

د /أنور بوالشحم
قا25

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

11h30 -10h00
اللغة ٔالاجنبية
أ /بن دو ي م
قا25
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04

13h00 -11h30
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
إقتصاديات الاعالم
أ /سيغاويل عبد الوهاب
قا25
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /مالك إيناس
قا25

فنيات التحرير

ٔالان ﺮوبولوجيا

أ /بلمرابط

أ/جباي ي

قا27

قا27

14h30 -13h00
تقنيات و مناهج البحث
أ /قوت
قا25
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج التاسع عشر)(19
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث

الاثن ن

أ /معزي
قا26
إقتصاديات

الثالثاء

أ /سيغاويل عبد الوهاب
قا26

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

11h30 -10h00
ٔالان ﺮوبولوجيا
أ /كميش خديجة
قا26
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04
مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04

13h00 -11h30
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
فنيات التحرير
أ/سلطان يزيد
قا26
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ /نمر
قا26

14h30 -13h00
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ/نوال بن زواوي
قا26
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

تحليل البيانات

اللغة ٔالاجنبية

أ /سق عبلة

أ/

قا26

قا18

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج العشرون)(20
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04
تقنيات و مناهج البحث

الاثن ن

أ /لقيقط أسماء
قا27

11h30 -10h00
تكنولوجيا ٕالاعالم
أ/نمر
قا27
فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04

الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

تحليل البيانات
أ /قري

النواري
قا30

13h00 -11h30
اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
إقتصاديات
أ /بوالطم ن عبد الجبار
قا27
ٔالان ﺮوبولوجيا
أ/خالد أسماء
قا27

14h30 -13h00
فنيات التحرير
د /مراد ميلود
قا27
مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04

اللغة ٔالاجنبية

مدخل ا ى علوم الاعالم

أ/

أ /طم ن وسام

قا 30

قا 30

14h30- 16h00

الخميس

ج ــامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )(3
كلية علوم ٕالاعالم والاتصال والسم ي بصري
قسم الجذع املش ﺮك علوم إنسانية

التوزيع الزم 2019/2018
السنة الثانية جذع مش ﺮك

مج /3التوزيع الزم ٔالاسبو ي  /الفوج الواحد والعشرون)(21
10h00 -8h30

ٔالاحد

ان ﺮوبولوجيا اجتماعية وثقافية
د /عبد ﷲ دراع
مدرج 04

11h30 -10h00
إقتصاديات ٕالاعالم
أ /بوروبي
قا28

الاثن ن

فنيات التحرير ي الصحافةاملكتوبة
د /ميلود مراد
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم

الثالثاء

أ /مالك إيناس
قا28

ٔالاربعاء

مدخل للعلوم القانونية
ا /بكوش زكرياء
مدرج 04

مناهج وتقنيات البحث
د /السعيد درا ي
مدرج 04
اللغة ٔالاجنبية
أ/
قا19

الخميس

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم
أ/فراجة هاجر
قا22

13h00 -11h30

14h30 -13h00

اقتصاديات وسائل الاعالم
أ /ق نعيمة
مدرج 04
مناهج و تقنيات البحث
د /قوت
قا28
فنيات التحرير
د /ميلود مراد
قا28
تحليل البيانات
أ /ق

نعيمة
قا19

مدخل إ ى علوم ٕالاعالم والاتصال
د /سم ﺮة بوشعالة
مدرج 04
تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال
د /رقاني أيوب
مدرج 04
ٔالان ﺮوبولوجيا
أ /جباي ي
قا19

14h30- 16h00

