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     وزارة التعــليم العــــالي و البــحث العـــــلمي  
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

  جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف بالمـــــســــيلة
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 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  علوم اإلعالم واالتصال : القسم

  رزنامة  االمتحانات السنة الثالثة: 
 اتصال: تخصص 

ت  ــــخ   االمتحان إجراءتوق اس االمتحان  االمتحان إجراءتار   األستاذ+مق

  
  
  

11.00-12.30  
 حضوري 

  

:األحد   
 30 - 01- 2022  

ات االعالم واالتصال    نظ
 ح ت الدين.د

:االثن   
31-01  -2022  

ات االتصال ج ات   اس
  حمدي ابتسام.أ

: الثالثاء  
01-02-2022  

م  ات التنظ   نظ
 لرقط حس .د

عاء  :األر  
02-02-2022  

  دراسات الجمهور
لة رضوان.د   بوح

س  :الخم  
 03 -02 -2022  

  حمالت االتصال العمو 
لة .أ  نا سه

  يتم إجراء االمتحان 

عد   عن 

ــــخ الحقاحدد التار  ة     انجل
رامطا .أ    إ

ــــخ الحقا حدد التار ات المهنة   م الراشد وأخالق   الح
 لرقط حس .د

ان اجراء االمتحان   م
ج   06-05  04-03    02 – 01:   الف

    قاعة المناقشات  06  07  :المدرج
  
  
  
  
  
 

  :اعالم : تخصص
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Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

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

  
  
  

11.00-12.30  
 حضوري 

  

:األحد   
 30 - 01- 2022  

ات االعالم واالتصال    نظ
 ح ت الدين.د

:االثن   
31-01  -2022  

ة ون   الصحافة المتخصصة المطبوعة واالل
 بورح وفاء.د

: الثالثاء  
01-02-2022  

ة ون ر  الصحافة االل ات التح   فن
  لزواوي أحمد المهديا.د

عاء  :األر  
02-02-2022  

  دراسات الجمهور
لة رضوان.د   بوح

س  :الخم  
 03 -02 -2022  

ة إخراج ون ة وال فة مكت   صح
زي سعاد.أ   لع

  يتم إجراء االمتحان 

عد   عن 

ــــخ الحقا حدد التار ة     انجل
ظة.أ   حاش حف

ــــخ الحقا حدد التار م الراشد وأ  ات المهنة الح   خالق
 لرقط حس .د

  مكان اجراء االمتحان
      02-01  الفوج

        05  : المدرج
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Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  السنة الثانية ليسانس: رزنامة االمتحانات 
 

ت  ــــخ   االمتحان إجراءتوق اس االمتحان  االمتحان إجراءتار   األستاذ+مق

  
  
  

09.00-10.30  
 حضوري 

  

:األحد   
 30 - 01- 2022  

ات وسائل االعالم    اقتصاد
 بوقرة رضوان .د

:االثن   
31-01  -2022  

  مدخل  لعلوم االعالم واالتصال 
كر.د ز ب  بوع

: الثالثاء  
01-02-2022  

ة ون ر للصحافة االل ات التح   فن
 سدار رابح.أ

عاء  :األر  
02-02-2022  

حث  ع إ إ ات ال   مناهج وتقن
  ملق فطو .د

س  :الخم  
 03 -02 -2022  

ا االعالم واالتصال    تكنولوج
د .د د الحم اس ع   لع

  يتم إجراء االمتحان 

عد   عن 

ــــخ الحقا حدد التار ة   ة وثقاف ا اجتماع ولوج و   ان
  عكو هدى .د

ــــخ الحقا حدد التار ة     مدخل للعلوم القانون
حة .د ا صل  مل

ــــخ الحقا حدد التار ة ا    نجل
  ا امينة.أ

ان اجراء االمتحان   م
ج   12-11: االفواج            10- 09: االفواج  08- 07- 06- 05:األفواج   04-03-02-01  : الف

    قاعة المناقشات                                 05  06  07  :المدرج
 

  

 


