
201   

 التوقيت القاعة التاريخ

03/06/2017:السبت  24م   13.00-14.30

04/06/2017:األحد  24م   13.00-14.30

05/06/2017:االثنين  24م   13.00-14.30

06/06/2017:الثالثاء  24م   13.00-14.30

07/06/2017:األربعاء  24م   13.00-14.30

08/06/2017:الخميس  24م   13.00-14.30

10/06/2017:السبت  24م   13.00-14.30

 التوقيت القاعة التاريخ

03/06/2017:السبت   T02+T03 13.00-14.30

04/06/2017:األحد   T02+T03 13.00-14.30

05/06/2017:االثنين   T02+T03 13.00-14.30

06/06/2017:الثالثاء   T02+T03 13.00-14.30

07/06/2017:األربعاء   T02+T03 13.00-14.30

08/06/2017:الخميس   T02+T03 13.00-14.30

  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

7201-6201 لجميع المستويات  ) 2+1السداسي (االمتحان االستدراكي 

  السنة الثانية ليسانس

  
 

 التوقيت المقياس 

2مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال 13.00   09.00-10.30  

10.30-09.00 تشريعات إعالمية 13.00  

10.30-09.00 فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي 13.00  

10.30-09.00 الفكر الخلدوني   13.00  

2تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 13.00  09.00-10.30  

2منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال  13.00  09.00-10.30  

10.30-09.00 القضايا الدولية المعاصرة 13.00  

 التوقيت المقياس 

2نظريات اإلعالم واالتصال 13.00  09.00-10.30  

2نظريات التنظيم  13.00  09.00-10.30  

10.30-09.00 تقنيات االتصال 13.00  

10.30-09.00 مشكالت اجتماعية 13.00  

10.30-09.00 التسويق واإلشهار 13.00  

10.30-09.00  العالقات العامة 13.00  

االمتحان االستدراكي رنامج ب

  

  

 المقياس

1مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال    

 مدخل للعلوم القانونية 

 فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة 

 اانثروبولوجيا اجتماعية وثقافية  

1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   

1منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال    

 اقتصاديات وسائل اإلعالم 

 المقياس

 1نظريات اإلعالم واالتصال  

 1نظريات التنظيم  

  استراتيجيات االتصال 

 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة  

 حمالت االتصال العمومي 

  دراسات الجمهور 



  

  

  إعالم: السنة الثالثة تخصص 

  

  

  اتصال وعالقات عامة:السنة األولى ماستر 

  

  

  

 المقياس التوقيت المقياس التوقيت القاعة التاريخ

03/06/2017:السبت   T04 13.00-14.30 2نظريات اإلعالم واالتصال    09.00-10.30  1اإلعالم واالتصال  نظريات 

04/06/2017:األحد   T04 13.00-14.30 والتلفزي ياإلخراج اإلذاع   09.00-10.30  فنيات التحرير في الصحافة االلكترونية  

05/06/2017:االثنين   T04 13.00-14.30 10.30-09.00 تقنيات االتصال   الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكترونية 

06/06/2017:الثالثاء   T04 13.00-14.30 10.30-09.00 مشكالت اجتماعية   الحكم الراشد وأخالقيات المهنة  

07/06/2017:األربعاء   T04 13.00-14.30 10.30-09.00  تقنيات التنشيط   إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية 

08/06/2017:الخميس   T04 13.00-14.30 10.30-09.00 الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية المتخصصة    دراسات الجمهور 

 المقياس التوقيت المقياس التوقيت القاعة التاريخ

03/06/2017:السبت   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00 حقوق المؤلف المقارن   الصناعات الثقافية  

04/06/2017:األحد   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00 مخبر العالقات العامة   مدخل إلى العالقات العامة 

05/06/2017:االثنين   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00 دراسات الجمهور   تاريخ وسائل اإلعالم في الجزائر 

06/06/2017:الثالثاء   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00 2اإلعالم والمجتمع     1اإلعالم والمجتمع  

07/06/2017:األربعاء   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00 انقوغرافيا وتصميم مواقع الويب   نظريات االتصال 

08/06/2017:الخميس   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00  تسيير المؤسسة اإلعالمية   قانون اإلعالم المقارن 

10/06/2017:السبت   T05+T06 13.00-14.30 10.30-09.00 وسائل اإلعالم والعولمة   العلومتاريخ  



  

 

  صحافة مكتوبة:السنة األولى ماستر 

 

 

 وعالقات عامةاتصال : تخصص ماستر  لثانيةاللسنة  الثالث السداسي  االستدراكي برنامج امتحانات 

)2016-2017(  

 المقياس التاريخ  القاعة التوقيت

09.00-10.30  T07+T08  03/06/2017:السبت  اإلعالم الجهوي والمحلي 

09.00-10.30  T07+T08  04/06/2017:األحد  منهجية البحث 

09.00-10.30  T07+T08  05/06/2017:االثنين  اإلشهار ومناهجه 

09.00-10.30  T07+T08  06/06/2017:الثالثاء   الحديثة تكنولوجيا االتصال 

09.00-10.30  T07+T08  07/06/2017:األربعاء  الثقافة واالتصال 

09.00-10.30  T07+T08  08/06/2017:الخميس  االتصال المؤسساتي  

 

 

 

  

 المقياس التوقيت المقياس التوقيت القاعة التاريخ

03/06/2017:السبت   T01 13.00-14.30 10.30-09.00 تشريعات وأخالقيات المهنة   قانون مؤسسات االتصال  

04/06/2017:األحد   T01 13.00-14.30 10.30-09.00 فنيات التحرير الصحفي   الخبر الصحفي ومصادره  

05/06/2017:االثنين   T01 13.00-14.30 10.30-09.00 اإلخراج الصحفي   تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر 

06/06/2017:الثالثاء   T01 13.00-14.30 10.30-09.00 اإلعالم والتنمية   1اإلعالم والتنمية  

07/06/2017:األربعاء   T01 13.00-14.30 10.30-09.00 علم النفس اإلعالمي    نظريات اإلعالم واالتصال 

08/06/2017:الخميس   T01  09.00-10.30  المؤسسات المالية الدولية 



  

  

 صحافة مكتوبة: تخصص ماستر  الثانية للسنة  الثالث  السداسي االستدراكي   برنامج امتحانات

)2016-2017(  

 المقياس التاريخ التوقيت القاعة

T09 09.00-10.30 03/06/2017:السبت     حقوق المؤلف والملكية الفكرية 

T09 09.00-10.30 04/06/2017:األحد     مناهج البحث اإلعالمي 

T09 09.00-10.30 05/06/2017:االثنين    إدارة المؤسسات الصحفية 

T09 09.00-10.30 06/06/2017:الثالثاء    انثروبولوجيا االتصال 

T09 09.00-10.30 07/06/2017:األربعاء    فن اإلعالن الصحفي 

T09 09.00-10.30 08/06/2017:الخميس    اإلعالم المتخصص 

T09 09.00-10.30 10/06/2017:السبت    النشر االلكتروني وصحافة النت 

  

 

  

  

  

  

  

:  

  


