
ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

ت السداسي ب مج امتحا ت   الفردير   2020-2019 جلميع املستو

ت مج امتحا    ليسانسالثانية للسنة  الثالث  السداسي بر
 

 الرقم املقياس التاريخ التوقيت
11.00-12.30 13/01/2020:  االثنني  ت وسائل االعالم    اقتصاد

 أستاذ املقياس : د/ بوقرة رضوان
01 

11.00-12.30 ء  14/01/2020:  الثال   1مناهج وتقنيات البحث يف علوم اإلعالم واالتصال  
 أستاذ املقياس : د/بلقيب فطوم

02 

11.00-12.30 15/01/2020:  االربعاء   فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة 
 أستاذ املقياس : ا/سدار رابح

03 

11.00-12.30 16/01/2020:  اخلميس   مدخل للعلوم القانونية  
 أستاذ املقياس : أ/ طييب رابح 

04 

11.00-12.30 18/01/2020:  السبت  1تكنولوجيا االعالم واالتصال   
 أستاذ املقياس : د/ بوقرة رضوان

05 

11.00-12.30 19/01/2020 : االحد  1االعالم واالتصالمدخل اىل علوم    
ية   أستاذ املقياس : د/سيفون 

06 

11.00-12.30 20/01/2020: االثنني   انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية 
 أستاذ املقياس : د/عكوشي هدى

07 

  

  

  

  

  
  

  القاعات  األفواج
 T03+T02  01: الفوج
02: الفوج   T05+T04  
03: الفوج   T07+T06  
04: الفوج   T09+T08  
05: الفوج   T11+T10 
06: الفوج   T13+T12 



  
  

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال
  

ت  مج امتحا  اتصال  :ختصص الثالثة ليسانس للسنةاخلامس السداسي بر

  

 املقياس التاريخ التوقيت

13.00-14.30  
13/01/2020:االثنني ت اإل     1عالم واالتصال نظر

 حيي تقي الدين/د: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 ء  14/01/2020:الثال ت التنظيم    نظر

 بوعزيز بوبكر/د: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 15/01/2020:االربعاء    دراسات اجلمهور  

 بوحيلة رضوان: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 16/01/2020:اخلميس    اسرتاتيجيات االتصال 

 محديين ابتسام/ا: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 18/01/2020:السبت    احلكم الراشد وأخالقيات املهنة 

 حسني لرقط/ أ: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 19/01/2020:االحد    محالت االتصال العمومي 

  سهيلة يلي/ا:أستاذ املقياس 
 

  :توزيع األفواج حسب القاعات 
 

 الفوج القاعة
T02-T03  01 
T04-T05  02 
T06-T07  03 
T08-T09 04  
T10-T11 05  
T12-T13 06  



T14-T15 07  

 

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

ت  مج امتحا  إعالم :ختصص الثالثة ليسانس للسنةاخلامس السداسي بر

  

 املقياس التاريخ التوقيت

13.00-14.30  
13/01/2020:االثنني ت اإلعالم واالتصال      1نظر

 حيي تقي الدين/د: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 ء  14/01/2020:الثال   الصحافة املتخصصة املكتوبة وااللكرتونية 

 دمحاين دمحم . د:ستاذ املقياس أ
13.00-14.30 15/01/2020:االربعاء    دراسات اجلمهور  

 بوحيلة رضوان.د: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 16/01/2020:اخلميس    فنيات التحرير يف الصحافة االلكرتونية 

 الزواوي امحد املهدي/ د: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 18/01/2020:السبت    احلكم الراشد وأخالقيات املهنة 

 لرقط: أستاذ املقياس 
13.00-14.30 19/01/2020:االحد    لكرتونية إخراج صحيفة مكتوبة وا 

   لعزيزي سعاد/أ: أستاذ املقياس 
 

  :توزيع األفواج حسب القاعات 
 

 الفوج القاعة
T16-T17 01 
T18-T19  02 

 
 
 
  



  
  
 

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال
  

ت  مج امتحا  وعالقات عامةاتصال : ختصص األوىل ماسرت للسنة  األول السداسي بر
  
  

 املقياس التاريخ التوقيت
13/01/2020:االثنني  09.00-10.30  االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة 
09.00-10.30 ء  14/01/2020:الثال   البالغة واالتصال 
09.00-10.30 15/01/2020:االربعاء   ابستيمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال 
09.00-10.30 16/01/2020:يساخلم   تشريعات العمل 
09.00-10.30 18/01/2020:السبت   إدارة العالقات العامة 
09.00-10.30 19/01/2020:االحد   تقييم الرأي العام 
09.00-10.30 20/01/2020:االثنني   االتصال والتسويق العمومي 
09.00-10.30 ء  21/01/2020:الثال ت الكمية والكيفية    املقار

 
 وجالف القاعة

T02-T03 01 
T04-T05 02 
T06-T07 03 
T08-T09 04 

T10-T11 05  

T12-T13 06  

 
  
  
  
  
  



  
  
  
  

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

  

ت  مج امتحا   الصحافة املطبوعة وااللكرتونية:ختصص األوىل ماسرت للسنة  األول السداسي بر

  
 املقياس التاريخ التوقيت

13/01/2020:االثنني  09.00-10.30  األنواع الصحفية يف الصحافة املطبوعة  
09.00-10.30 ء  14/01/2020:الثال  الصحافة االلكرتونية 
09.00-10.30 15/01/2020:االربعاء   تشريعات وأخالقيات املهنة 
09.00-10.30 16/01/2020:اخلميس   علم االجتماع اإلعالمي 
09.00-10.30 18/01/2020:السبت   البحث التوثيقي 
09.00-10.30 19/01/2020:االحد   املداخل األساسية يف حبوث الصحافة 
09.00-10.30 20/01/2020:االثنني   االتصال السياسي واالجتماعي 

  
 الفوج القاعة
T14 01 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ملسيلةجامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

  

ت  مج امتحا   السمعي البصري: ختصص األوىل ماسرت للسنة   األول السداسي ا بر

 
 املقياس التاريخ التوقيت

13/01/2020:االثنني  09.00-10.30   ريخ السمعي البصري يف اجلزائر 
09.00-10.30 ء  14/01/2020:الثال  التحرير لإلذاعة والتلفزيون 
09.00-10.30 15/01/2020:االربعاء   سيميولوجيا عامة 
09.00-10.30 16/01/2020:اخلميس    تشريعات وأخالقيات السمعي البصري 
09.00-10.30 18/01/2020:السبت   البحث التوثيقي 
09.00-10.30 19/01/2020:االحد    املداخل األساسية يف حبوث اإلعالم 
09.00-10.30 20/01/2020:االثنني    الصناعات الثقافية 

09.00-10.30 ء  21/01/2020:الثال   ريخ اجلزائر الثقايف 
  

 الفوج القاعة
T15-T16 01 
T17-T18 02  

  
  
  
  
 



 
  
  
 
  
  

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

مج امتحا  طبوعة والكرتونيةصحافة م: ختصص ماسرت  الثانية للسنة  الثالث  السداسيت بر

  

 املقياس التاريخ التوقيت
11.00-12.30 13/01/2020:االثنني    الصحافة االلكرتونية يف اجلزائر  
11.00-12.30 ء  14/01/2020:الثال   احلمالت الصحفية  
11.00-12.30 15/01/2020:االربعاء   خصصة يف اجلزائر الصحافة املت 
11.00-12.30 16/01/2020:اخلميس   االجتاهات النقدية يف اإلعالم واالتصال 
11.00-12.30 18/01/2020:السبت   املناهج الكيفية  
11.00-12.30 19/01/2020:االحد   خمرب البحث  
11.00-12.30 20/01/2020:االثنني    املقاوالتية 
11.00-12.30 ء  21/01/2020:الثال   ل الصحافة املعاصرةمشاك 

 
 الفوج القاعة

14 T 1 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

ت  مج امتحا  مسعي بصري: ختصص ماسرت  الثانية للسنة   الثالثالسداسي ا بر

  
 املقياس التاريخ التوقيت

11.00-12.30 13/01/2020:نياالثن    علم اجتماع السمعي البصري  
11.00-12.30 ء  14/01/2020:الثال   احلمالت اإلعالمية  
11.00-12.30 15/01/2020:االربعاء   تقدمي إذاعي وتلفزيوين 
11.00-12.30 16/01/2020:اخلميس    النقد اإلذاعي والتلفزيوين  
11.00-12.30 18/01/2020:السبت    خمرب السمعي البصري 
11.00-12.30 19/01/2020:االحد    خمرب البحث 
11.00-12.30 20/01/2020:االثنني    املقاوالتية 

  

  
 الفوج القاعة

T15+T01 1 

  

  

  



 

 

 

  

ملسيلة   جامعة دمحم بوضياف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علوم اإلعالم واالتصال

ت ب مج امتحا  وعالقات عامةاتصال : ختصص اسرت م لثانيةاللسنة  الثالث السداسي ا ر

  

 املقياس التاريخ التوقيت
11.00-12.30 13/01/2020:االثنني   اإلشهار  

11.00-12.30 ء  14/01/2020:الثال  الثقافة االتصالية داخل املؤسسة  
11.00-12.30 15/01/2020:االربعاء   االتصال وتسيري األزمة  
11.00-12.30 16/01/2020:اخلميس   ؤسسة واالتصال الشامل صورة امل 
11.00-12.30 18/01/2020:السبت   إعداد مذكرة  
11.00-12.30 19/01/2020:االحد    إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة  
11.00-12.30 20/01/2020:االثنني    املقاوالتية  

 
 الفوج القاعة

T16-T17 01 
T18+T19 02 
T20+T21 03 

 

  

    رئيس القسم                                                                                    


