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Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  المرتبطة بالطلبة نیابة العمادة للدراسات والمسائل

 

  علوم اإلعالم واالتصال : القسم

 01 الماستر االمتحانات  رزنامة  : 

 اتصال وعالقات عامة : تخصص 
  األستاذ+االمتحان مقیاس  االمتحان إجراء تاریخ  االمتحان إجراء توقیت

  
  
  

11.00-12.30  
  
  

:األربعاء  
 01 - 06- 2022  

العامة العالقات في التخطیط  

 رضوان بوحیلة. د

: الخمیس  
02-06  -2022  

والكیفیة الكمیة المقاربات  
 سعاد هللا جاب ولد.د

: األحد  
05-06-2022  

العامة العالقات  في االتصال مھارات  
  عفیفة لعجال.د

: االثنین  
06-06-2022  

  انجلیزیة
  بوتخیل قمید  . أ

: الثالثاء  
 07 -06 -2022  

والحجاجي االقناعي االتصال  
 المالك عبد صاولي.د

   األربعاء
08-06-2022  

واالتصال اإلعالم علوم ابستیمولوجیا  

  الدین تقي یحیى.د

  الخمیس
09-06-2022  

  المنھجیة ملتقى

  خضرة واضح.أ

  االمتحان إجراء مكان

  

  06و 05: االفواج   04 و 03: األفواج   02  و  01 :األفواج

  02اعة المطالعة ق  مجمع االعالم  02: المدرج   مجمع االعالم 01:  المدرج
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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 
  المرتبطة بالطلبة نیابة العمادة للدراسات والمسائل

 

 

 01 الماستر االمتحانات  رزنامة  : 

 الصحافة المطبوعة وااللكترونية: تخصص 

  األستاذ+االمتحان مقیاس  االمتحان إجراء تاریخ  االمتحان إجراء توقیت

  
  
  

11.00-12.30  
  
  

:األربعاء  
 01 - 06- 2022  

الصحف وإخراج تصمیم  

 حنان رقاد. د

: الخمیس  
02-06  -2022  

  الصحافة بحوث في الكمیة لمناھجا
 سعاد هللا جاب ولد.د

: األحد  
05-06-2022  

  االستقصائیة الصحافة
 حنان رقاد. د

: االثنین  
06-06-2022  

  انجلیزیة
  بوتخیل قمید.أ

: الثالثاء  
 07 -06 -2022  

  الصحافة وأخالقیات تشریعات
  رابح طیبي.أ

   األربعاء
08-06-2022  

للویب تابةالك  

 رضوان ربیع.أ

  الخمیس
09-06-2022  

  الصحافة في البحثیة االتجاھات
  عیسى بن الشیخ.أ

  االمتحان إجراء مكان

  

  قاعة المناقشة 

  .  01:  الفوج 
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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 
  المرتبطة بالطلبة نیابة العمادة للدراسات والمسائل

 

  

 01 الماستر االمتحانات  رزنامة  : 

 السمعي بصري: تخصص 

  األستاذ+االمتحان مقیاس  االمتحان إجراء تاریخ  االمتحان إجراء توقیت

  
  
  

11.00-12.30  
  
  

:األربعاء  
 01 - 06- 2022  

والتلفزیون االذاعة جمھور  

 رضوان بوحیلة.د

: الخمیس  
02-06  -2022  

  البصري السمعي مخبر
   قدور جدي د.أ

: األحد  
05-06-2022  

البصري السمعي مضمون تحلیل  
 رضوان بوقرة.د

: االثنین  
06-06-2022  

  انجلیزیة
  بوتخیل قمید.أ

: الثالثاء  
 07 -06 -2022  

وتلفزیونیة اذاعیة برمجة  
  العالي عبد یوسفي.د

   األربعاء
08-06-2022  

والتلفزیوني االذاعي اإلشھار  

 نعیمة براردي. د

  الخمیس
09-06-2022  

  الصورة سیمیولوجیا
  فاطمة تیمیزار. د

  االمتحان إجراء مكان

  

  المناقشة  قاعة

   02.  01:  الفوجين 

  

  


