
 msila.dz/facshs/-http://virtuelcampus.univ: Web site:الموقع االلكتروني
Face book :       https://www.facebook.com/FshsUinvMsila/ :الفایسبوك 

Tél / Fax : + 213 35 35                                :3044ھاتف/ فاكس 

ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  تبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل المر

 

علوم اإلعالم واالتصال : القسم  

  الثالث برنامج امتحانات السداسي 
  2022-2021:الموسم الجامعي 

  اتصال وعالقات عامة  :تخصص. 02الماستر  لسنة ا
  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  اجراء االمتحانتوقیت 

09.00-  
10.30  

 حضوریا 
 
 
  

 األربعاء 
09-02 -2022  

  اعداد مذكرة 
  بلقبي فطوم.د

 الخمیس 
10-02 -2022  

  اإلشھار
 حیمر سعیدة. د

: السبت  
12-02 -2022  

  إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة 
 حمدیني ابتسام.أ

: األحد  
13-02 -2022  

  الثقافة االتصالیة داخل المؤسسة
 غزال عبد الرزاق. د.أ

: االثنین  
14-02 -2022  

  لعامة في الجزائرتطبیقات العالقات ا
  لعجال عفیفة . د 

: الثالثاء  
 15 -02 -2022  

  االتصال وتسییر االزمة
  بلعباس عبد الحمید .د

: األربعاء  
16-02 -2022  

  صورة المؤسسة واالتصال الشامل
  براردي نعیمة .د

  عن بعد

  
 یحدد التاریخ  الحقا

 
 

  المقاوالتیة 
  شادي خولة .د

  انجلیزیة 
  قومید .أ

  مكان اجراء االمتحان
  08- 07: االفواج  06- 05-04: االفواج          03-02-01:   جافواأل

    05: المدرج  06 :المدرج  07  : المدرج
 

  

  



 msila.dz/facshs/-http://virtuelcampus.univ: Web site:الموقع االلكتروني
Face book :       https://www.facebook.com/FshsUinvMsila/ :الفایسبوك 

Tél / Fax : + 213 35 35                                :3044ھاتف/ فاكس 

ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  اف باملـــــســــيلةجـــــامعة مـحمد بـــــوضي

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
 
 
 

 
            

 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
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  صحافة مطبوعة والكترونیة   :تخصص. 02الماستر  لسنة ا
  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  توقیت اجراء االمتحان

  
  
  
  
  
  

09.00-10.30 
  

 األربعاء 
09-02 -2022  

  الصحافة االلكترونیة في الجزائر
 بلفار . أ

 الخمیس 
10-02 -2022  

  مشاكل الصحافة المعاصرة 
 كشیدة سلیمة.د

: السبت  
12-02 -2022  

  الحمالت الصحفیة
 بركاتي .أ 

: األحد  
13-02 -2022  

  االتجاھات النقدیة في االعالم واالتصال
 قاد حنان ر.د

: االثنین  
14-02 -2022  

  المناھج الكیفیة
  ولد جاب هللا سعاد .د

: الثالثاء  
 15 -02 -2022  

  الصحافة المتخصصة في الجزائر 
  بوحیلة رضوان.د

: األربعاء  
16-02 -2022  

  مخبر البحث 
  بن عیسي الشیخ .أ

 یحدد التاریخ  الحقا  عن بعد
 

  المقاوالتیة 
  ة شادي خول.د

  انجلیزیة 
  دلھوم.أ

  مكان اجراء االمتحان
      01:      الفوج

  S21القاعة  
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  تبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل المر

 

  

  سمعي بصري   :تخصص. 02الماستر  لسنة ا
  

  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  توقیت اجراء االمتحان

  
  
  
  
  
  

09.00-10.30 
  

 األربعاء 
09-02 -2022  

  ي علم االجتماع السمعي البصر
 عكا زكریاء .د. أ

 الخمیس 
10-02 -2022  

  االتصال السیاسي
  سدار رابح.أ

: السبت  
12-02 -2022  

  الحمالت االعالمیة 
 دحماني دمحم .د

: األحد  
13-02 -2022  

  مخبر السمعي البصري 
 د جدي قدور .أ

: االثنین  
14-02 -2022  

  التقدیم االذاعي والتلفزیوني
  فاطمةتیمیزار .د

: الثالثاء  
 15 -02 -2022  

  النقد االذاعي والتلفزیوني
  یوسفي عبد العالي.د

: األربعاء  
16-02 -2022  

  مخبر البحث 
  بن عیسي الشیخ .أ

 یحدد التاریخ  الحقا  عن بعد
 

  المقاوالتیة 
  شادي خولة .د

  انجلیزیة 
  دلھوم .أ

  مكان اجراء االمتحان
       02- 01:  األفواج
        قاعة المناقشات   : المدرج
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  تبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل المر

 

  

  اتصال وعالقات عامة: تخصص:  01برنامج الماس 

ت اجراء االمتحان ــــخ اجراء االمتحان  توق اس االمتحان  تار   االستاذ+مق

11.00-12.30 
 

 حضوري
  

 األربعاء 
09-02 -2022  

  االتجاهات الحديثة  العالقات ع
ة .أ  واضح خ

 الخمیس 
10-02 -2022  

ا  مولوج ست   االعالم واالتصال. ع.ا
 ح ت الدين .د

: السبت  
12-02 -2022  

م الراي العام    تقي
د المالك.د  صاو ع

: األحد  
13-02 -2022  

  ادارة العالقات العامة 
فة . د    لعجال عف

: االثنین  
14-02 -2022  

ق العمو    االتصال والتس
لة .أ   نا سه

: الثالثاء  
 15 -02 -2022  

الغة واالتصال   ال
  شادي خولة .د

: االربعاء  
16-02 -2022  

ة ف ة وال م ات ال   المقار
  ولد جاب هللا سعاد . د

 یحدد التاریخ  الحقا  عن بعد
 

عات العمل    ت
حة.د ا صل   مل

ة    انجل
د .أ   قوم

  مكان اجراء االمتحان
    06- 05-04: االفواج          03-02-01:   جافواأل

      06 :المدرج  07  : المدرج
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  تبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل المر

 

  

  صحافة مطبوعة: تخصص:  01برنامج الماس 

ت اجراء االمتحان ــــخ اجراء االمتحان  توق اس االمتحان  تار   االستاذ+مق

11.00-12.30 
  حضوري

 األربعاء 
09-02 -2022  

حث التوث    ال
ف دمحم األم   أد بون

 الخمیس 
10-02 -2022  

ة  الصحافة المطبوعة    األنواع الصحف
 الزواوي أحمد المهدي.د

: السبت  
12-02 -2022  

ة  ون   الصحافة االل
 عكو هدى .د

: االحد  
13-02 -2022  

  علم االجتماع االعال 
اء.أ ا زك   د ع

: االثنین  
14-02 -2022  

ات الصحافة عات وأخالق   ت
  طي رابح.أ

: الثالثاء  
 15 -02 -2022  

ــــخ الجزائر الثقا    تار
ل.د   رحمة قل

: االربعاء  
16-02 -2022  

ة  ب الصحافة   المداخل األساس
  ولد جاب هللا سعاد . د

 یحدد التاریخ  الحقا  عن بعد
 

ا واالجتما    االتصال الس
فة.د   لعجال عف

ة    انجل
د .أ   قوم

ان اجراء االم   تحانم
             01:   األفواج

        05  : المدرج
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 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  تبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل المر

 

ي: تخصص:  01برنامج الماس    سم 

ت اجراء االمتحان ــــخ   توق اس االمتحان  االمتحان إجراءتار   االستاذ+مق

11.00-12.30 
 حضوري

  

 األربعاء 
09-02 -2022  

حث التوث    ال
ف دمحم األم   أد بون

 الخمیس 
10-02 -2022  

ــــخ ي  تار   السم ال
 د جدي قدور .أ

: السبت  
12-02 -2022  

ون ر لالذاعة والتلف   التح
ة  .د ا فون   س

: االحد  
13-02 -2022  

ا عامة  ميولوج   س
ار فاطمة.د م   ت

: االثنین  
14-02 -2022  

ات السم ب عات وأخالق   ت
د العا .د   يوس ع

: الثالثاء  
 15 -02 -2022  

ــــخ الجزائر الثقا ت   ار
ل.د   رحمة قل

: األربعاء  
16-02 -2022  

ة  ب االعالم   المداخل األساس
  ولد جاب هللا سعاد . د

 یحدد التاریخ  الحقا  عن بعد
 

ة   الصناعات الثقاف
  بوقرة رضوان.د

ة    انجل
د .أ   قوم

ان اجراء االمتحان   م
             02- 01:   األفواج

        مجمع االعالم  01  : جالمدر 
 

 

  

 


