
اإلثنين 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 07
الثالثاء 1م 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 08
األربعاء 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 09
الخميس 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 10
األحد 1أ 15:15 إلى 13:45 2019جانفي 13
اإلثنين 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 14
الثالثاء 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 15
األربعاء 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 16

الخميس 1أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 17

كليبات / لغة فرنسية  
أيت طالب/ االتصال والقيادة 
عبيدي/ التحليل النسقي 

يخلف/ االنظمة المعلوماتية 
صوالحية/ اتصال المؤسسة 

أوهايبية/ ورشة اعداد مذكرة 

أوهايبية/  ملتقى المنهجية 
مومن/  المقاولتية 

سعدي / واالداء الوظيفي   الثقافة االتصالية

-                                                  عنابة -                   جـــامــعة بـــاجي مــختار 

كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية
 

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

 السنة الثانية ماستر اتصال تنظيمي

اليوم المدرج التوقيت التاريخ مقاييس السداسي الثالث 

 

 



اإلثنين 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 07

الثالثاء 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 08

األربعاء 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 09

الخميس 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 10

األحد 6أ 15:15 إلى 13:45 2019جانفي 13

اإلثنين 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 14

الثالثاء 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 15

األربعاء 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 16

الخميس 6أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 17

أحمان/ صورة المؤسسة واالتصال الشامل 
حازم / االتصال وتسيير االزمة 

رحال/ االشهار  

بوبنيدر / اعداد مذكرة 
عبيدي / تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 

كليبات/  لغة فرنسية 

خلفالوي/ انتاج واعداد مواد العالقات العامة 
مهشي / الثقافة االتصالية داخل المؤسسة 

حاج موسى / المقاولتية 

-                                                  عنابة - جـــامــعة بـــاجي مــختار 

 كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

 السنة الثانية ماستر اتصال وعالقات عامة

اليوم المدرج التوقيت التاريخ مقاييس السداسي الثالث 

 

 



اإلثنين 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 07
الثالثاء 1م 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 08

األربعاء 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 09

الخميس 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 10

األحد 7أ 15:15 إلى 13:45 2019جانفي 13

اإلثنين 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 14

الثالثاء 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 15

األربعاء 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 16

الخميس 7أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 17

عون/ الفضاء العمومي والوسائط الجديدة 
عون/ ورشة إعداد مذكرة 

عوالمية / اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين 

كليبات / لغة فرنسية 

لطرش / أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة 
بوجفجوف / الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع 

بن طراد / الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة 
مومن/ المقاولتية 

بوقطة / التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العمومي 

-                                                  عنابة - جـــامــعة بـــاجي مــختار 

كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية
 

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

 السنة الثانية ماستر اتصال جماهيري

اليوم المدرج التوقيت التاريخ مقاييس السداسي الثالث 

 

 



اإلثنين 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 07

الثالثاء 1م 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 08

األربعاء 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 09

الخميس 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 10

األحد 8أ 15:15 إلى 13:45 2019جانفي 13

اإلثنين 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 14

الثالثاء 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 15

األربعاء 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 16

الخميس 8أ 15:15 إلى 13:45 2019 جانفي 17

غروبة /  التقديم االذاعي والتلفزيوني 
جمال / علم اجتماع السمعي البصري 

عرامة / الحمالت اإلعالمية 

بوشيخ / النقد االذاعي والتلفزيوني  
كليبات/  لغة أجنبية  
بدبودي / مخبر البحث 

عوالمية / االتصال السياسي 
مومن/  المقاولتية 

العيفة /   2مخبر السمعي البصري 

-                                                  عنابة - جـــامــعة بـــاجي مــختار 

كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية
 

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

 السنة الثانية ماستر سمعي بصري

اليوم المدرج التوقيت التاريخ مقاييس السداسي الثالث 

 

 


