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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
ــــل وزارة التعــليم العــــا و         البــحث العـ

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
ـــيلة ـــوضياف باملـــــسـ   جـــــامعة مـحمد بــ
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 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

  علوم اإلعالم واالتصال : القسم

 السنة الثالثة  التعويضية  رزنامة  االمتحانات: 
 اتصال: ختصص 

  األستاذ+مقياس االمتحان  االمتحان إجراءتاريخ   االمتحان إجراءتوقيت 

:األحد   11.00-12.00  
 20 - 02- 2022  

  نظريات االعالم واالتصال 
 يح ت الدين.د

:األحد   12.00-13.00  
 20 - 02- 2022  

اتيجيات االتصال   اس
  حمدي ابتسام.أ

:االثن   11.00-12.00  
21-02  -2022  

  نظريات التنظيم 
 لرقط حس .د

:االثن   12.00-13.00  
21-02  -2022  

  دراسات الجمهور
  بوحيلة رضوان.د

: الثالثاء  11.00-12.00  
22-02-2022  

  حمالت االتصال العمو 
 سهيلة ناي .أ

: الثالثاء  12.00-13.00  
22-02-2022  

ية    انجل
   إكرامطا .أ

 األربعاء  11.00-12.00
23-02-2022  

  الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 
 لرقط حس .د

  06: المدرج 
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Ministry of Higher Education and Scientific Research 
ـــيلة ـــوضياف باملـــــسـ   جـــــامعة مـحمد بــ
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 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 

ت التعويضية للسداسي اخلامس    االمتحا
  :اعالم : ختصص

  االستاذ+مقياس االمتحان  المتحانتاريخ اجراء ا  توقيت اجراء االمتحان

:األحد   11.00-12.00  
 20 - 02- 2022  

  نظريات االعالم واالتصال 
 يح ت الدين.د

:األحد   12.00-13.00  
 20 - 02- 2022  

ونية   الصحافة المتخصصة المطبوعة وااللك
 بورح وفاء.د

:االثن   11.00-12.00  
21-02  -2022  

ونيةفنيات التحرير  ال   صحافة االلك
  الزواوي أحمد المهدي.د

:االثن   12.00-13.00  
21-02  -2022  

  دراسات الجمهور
  بوحيلة رضوان.د

: الثالثاء  11.00-12.00  
22-02-2022  

ونية إخراج   صحيفة مكتوبة والك
  لعزيزي سعاد.أ

: الثالثاء  12.00-13.00  
22-02-2022  

ية    انجل
  بحاش حفيظة.أ

 األربعاء  11.00-12.00
23-02-2022  

  الحكم الراشد وأخالقيات المهنة 
 لرقط حس .د

  مكان اجراء االمتحان

   06: المدرج 
  

  

  

  

  


