
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

   8201- 7201 لجميع المستويات  األول رنامج امتحانات السداسي ب

  )2018- 2017( ليسانسالثانية للسنة   الثالث السداسي برنامج امتحانات
 

 الرقم المقياس التاريخ التوقيت
13.45-15.15 14/01/2018: األحد     1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

بلعباس عبد الحميد/ د: أستاذ المقياس   
01 

13.45-15.15 15/01/2018: االثنين     1مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واالتصال  
بلقبي فطوم/د: أستاذ المقياس   

02 

13.45-15.15 16/01/2018: الثالثاء     1واالتصالمدخل لعلوم اإلعالم  
بوعزيز بوبكر/ د: أستاذ المقياس   

03 

13.45-15.15 17/01/2018: األربعاء     مدخل للعلوم القانونية 
حجاب ياسين/ د: أستاذ المقياس   

04 

13.45-15.15 21/01/2018: األحد    اقتصاديات وسائل اإلعالم 
بوقرة رضوان/ د: أستاذ المقياس   

05 

13.45-15.15 22/01/2018االثنين ك   الصحافة المكتوبةفنيات التحرير في    
رقاد حنان/د: أستاذ المقياس   

06 

23/01/2018:الثالثاء  11.45-10.15  انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية 
عكوشي هدى/د: أستاذ المقياس   

07 

24/01/2018:األربعاء  11.45-10.15  لغة انجليزية 
بحاش حفيظة:  أستاذ المقياس   

08 

  

  

  

  

  اعاتالق  األفواج
 T02+T01  01: الفوج
02: الفوج   T04+T03  
03: الفوج   T06+T05  
04: الفوج   T08+T07  
05: الفوج   T10+T09 
06: الفوج   T12+T11 
07: الفوج   T14+T13  
08: الفوج   T15+T16 
09: الفوج   T18+T17 
10: الفوج   T20+T19 



  
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  نية واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسا
  قسم علوم اإلعالم واالتصال

  

 اتصال  :تخصص الثالثة ليسانس للسنةالخامس السداسي برنامج امتحانات 

)2017-2018(  

 المقياس التاريخ التوقيت

14/01/2018 :األحد  10.15-11.45    1نظريات اإلعالم واالتصال  
 سدار رابح: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
15/01/2018 :االثنين   استراتيجيات االتصال 

 حمديني ابتسام: أستاذ المقياس 

10.15-11.45  
16/01/2018: الثالثاء   دراسات الجمهور  

 بوحيلة رضوان: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
17/01/2018: األربعاء   نظريات التنظيم 

 دشوشة رابح: أستاذ المقياس 

10.15-11.45  
21/01/2018: األحد   خالقيات المهنةالحكم الراشد وأ 

 دشوشة رابح: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
22/01/2018 :االثنين    حمالت االتصال العمومي 

  اوطيب عقيلة: أستاذ المقياس 
 

  :توزيع األفواج حسب القاعات 
 

 الفوج القاعة
T02-T03 01 
T04-T05  02 
T10-T11  03 
T09-T01 04  

  



 
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  لعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية ا
  قسم علوم اإلعالم واالتصال

 إعالم :تخصص الثالثة ليسانس للسنةالخامس السداسي برنامج امتحانات 

)2017-2018(  

 المقياس التاريخ التوقيت

10.15-11.45  
14/01/2018: األحد     1نظريات اإلعالم واالتصال  

 سدار رابح: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
15/01/2018: نين االث   الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكترونية 

 غرابي  عبد السالم: أستاذ المقياس 

10.15-11.45  
16/01/2018: الثالثاء    دراسات الجمهور  

 بوحيلة رضوان: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
17/01/2018: األربعاء    فنيات التحرير في الصحافة االلكترونية 

 الزواوي احمد المهدي/ د: أستاذ المقياس 

10.15-11.45  
21/01/2018: األحد    الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 

 دشوشة رابح: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
22/01/2018 :االثنين    إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية  

  لعزيزي سعاد: أستاذ المقياس 
 

  :توزيع األفواج حسب القاعات 
 

 الفوج القاعة
T15 01 
T16  02 
T17  03  

 

 
 
 



 
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم علوم اإلعالم واالتصال

 صحافة مكتوبة: تخصص ماستر  الثانية للسنة  الثالث  السداسيبرنامج امتحانات 

)2017 -2018(  

 المقياس التاريخ التوقيت القاعة
T06 

14/01/2018: األحد   10.15-11.45    اإلعالم المتخصص 
  جورديخ مليكة/د: أستاذ المقياس 

T06 
15/01/2018: االثنين  10.15-11.45   حقوق المؤلف والملكية الفكرية 

  براردي نعيمة/د: أستاذ المقياس 
T06 

16/01/2018: الثالثاء   10.15-11.45   إدارة المؤسسات الصحفية 
 فقيري ليلى/د: أستاذ المقياس 

T06 
10.15-11.45 

17/01/2018: األربعاء    النشر االلكتروني وصحافة النت 
 عيادي منير: أستاذ المقياس 

T06 
10.15-11.45  

21/01/2018: األحد    فن اإلعالن الصحفي 
 نايلي سهيلة: أستاذ المقياس 

T06 
10.15-11.45 

22/01/2018 :االثنين    انثروبولوجيا االتصال 
 عكوشي هدى/د: أستاذ المقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال
 وعالقات عامةاتصال : تخصص األولى ماستر للسنة  األول السداسي ا برنامج امتحانات 

)2017 -2018(  

 المقياس التاريخ التوقيت

10.15-11.45  
14/01/2018: األحد    االتجاهات الحديثة في العالقات العامة 

 واضح خضرة: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
15/01/2018: االثنين    البالغة واالتصال 

 جعفر محمد: أستاذ المقياس 

10.15-11.45  
16/01/2018: الثالثاء    ابستيمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال 

 ربيع رضوان: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
17/01/2018: اء األربع   تشريعات العمل 

 مجناح حسين: أستاذ المقياس 

10.15-11.45  
21/01/2018: األحد    إدارة العالقات العامة 

 لعجال عفيفة: أستاذ المقياس 

10.15-11.45 
22/01/2018 :االثنين    تقييم الرأي العام 

 صاولي عبد المالك/د: أستاذ المقياس 

23/01/2018: الثالثاء   13.45-15.15   االتصال والتسويق العمومي 
 نايلي سهيلة: أستاذ المقياس 

24/01/2018: األربعاء  13.45-15.15   المقاربات الكمية والكيفية 
  باجي سهام: أستاذ المقياس 

 
 الفوج القاعة
T07 01-أ 
T08 01-ب 
T12 02-أ 
T13 02-ب 
T14 03-أ  
T18 03-ب  
T19 04-أ 
T20 04-ب 

 



  

  وضياف بالمسيلةجامعة محمد ب
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

 سمعي بصري: تخصص ماستر  الثانية للسنة   الثالثالسداسي ا برنامج امتحانات 

'2017-2018(  
 المقياس التاريخ التوقيت  القاعة

T10-T09 
12.00-13.30 16/01/2018: الثالثاء     تكنولوجيا االتصال 

عكة /د: المقياس  أستاذ
  زكرياء

T10-T09 
21/01/2018 األحد 13.30-12.00   سيميولوجيا الصورة 

حمديني : أستاذ المقياس 
 ابتسام 

T10-T09 13.30-12.00 22/01/2018 االثنين   تقنيات البرمجة 
رابحي : أستاذ المقياس 
 سليمة

  

  

  

  

  

  

  

  



 وعالقات عامةاتصال : تخصص  ماستر لثانيةاللسنة  الثالث السداسي ا رنامج امتحانات ب

)2017 -2018(  

 المقياس التاريخ التوقيت

12.00-13.30  
14/01/2018: األحد    اإلعالم الجهوي والمحلي 

 براردي نعيمة/د: أستاذ المقياس 
12.00-13.30 15/01/2018: االثنين     اإلشهار ومناهجه 

 براردي نعيمة/د: أستاذ المقياس 
12.00-13.30 16/01/2018: الثالثاء     تكنولوجيا االتصال 

 عكة زكرياء/د: أستاذ المقياس 
12.00-13.30 17/01/2018: األربعاء     الثقافة واالتصال 

 غزال عبد الرزاق/د: أستاذ المقياس 
12.00-13.30 21/01/2018: األحد     االتصال المؤسساتي  

 خولةشادي : أستاذ المقياس 
 

 الفوج القاعة
T01 1- أ 
T02 1- ب 
T03 2- أ 
T04 2 - ب 
T05 3- أ  
T06 3-ب  
T07 4- أ 
T08 4 -ب 

 

  

  

  

  

  



  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

  

 الصحافة المطبوعة وااللكترونية :تخصص األولى ماستر للسنة  األول السداسي برنامج امتحانات 

)2017 -2018(  

 المقياس تاريخال التوقيت  القاعة 
T13/T12 12.00-13.30 14/01/2018 :األحد  األنواع الصحفية في الصحافة  

   المطبوعة
 الزواوي/د: أستاذ المقياس 

T13/T12 12.00-13.30 15/01/2018: االثنين     الصحافة االلكترونية 
 ولد جاب اهللا/د: أستاذ المقياس 

T13/T12 12.00-13.30 16/01/2018: الثالثاء     عات وأخالقيات المهنةتشري 
 طيبي رابح: أستاذ المقياس 

T13/T12 12.00-13.30 17/01/2018: األربعاء     علم االجتماع اإلعالمي 
 عكة/د: أستاذ المقياس 

T13/T12 12.00-13.30 21/01/2018: األحد     البحث التوثيقي 
 بلعباس/د: أستاذ المقياس 

T13/T12 12.00-13.30 22/01/2018االثنين ك   المداخل األساسية في بحوث  
  الصحافة

 ولد جاب اهللا/د: أستاذ المقياس 
T13/T12 12.00-13.30 23/01/2018:الثالثاء     االتصال السياسي واالجتماعي 

 لعجال عفيفة: أستاذ المقياس 
T13/T12 12.00-13.30 24/01/2018: األحد     تاريخ الجزائر الثقافي 

صاولي عبد /د: أستاذ المقياس 
 كالمال

 

  



  
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم علوم اإلعالم واالتصال

  

 بصريالسمعي ال: تخصص األولى ماستر للسنة   األول السداسي ا برنامج امتحانات 

)2017 -2018(  
 المقياس التاريخ التوقيت  القاعة

T11/T10 
12.00-13.30 14/01/2018: األحد    السمعي البصري في الجزائر تاريخ 

  فقيري ليلى/د: أستاذ المقياس 
T11/T10 12.00-13.30 15/01/2018: االثنين     التحرير لإلذاعة والتلفزيون 

 الزاوي/د: أستاذ المقياس 
T11/T10 12.00-13.30 16/01/2018: الثالثاء     سيميولوجيا عامة 

 تيميزار/د: أستاذ المقياس 
T11/T10 12.00-13.30 17/01/2018: ألربعاء ا  تشريعات وأخالقيات السمعي  

  البصري
  يوسفي/د: أستاذ المقياس 

T11/T10 12.00-13.30 21/01/2018: األحد     البحث التوثيقي 
 بلعباس/د: أستاذ المقياس 

T11/T10 12.00-13.30 22/01/2018 :االثنين   المداخل األساسية في بحوث  
ولد /د: أستاذ المقياس  اإلعالم

 ب اهللاجا
T11/T10 12.00-13.30 23/01/2018:الثالثاء     الخدمة العمومية في اإلذاعة والتلفزيون 

  رقاد حنان/د: أستاذ المقياس 
T11/T10 12.00-13.30 24/01/2018:  األربعاء    تاريخ الجزائر الثقافي 

صاولي عبد /د: أستاذ المقياس 
  المالك

  
  

    رئيس القسم       


