
اإلثنين 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 07
الثالثاء 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 08
األربعاء 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 09
الخميس 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 10
األحد 11:45 إلى 10:15 2019جانفي 13
اإلثنين 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 14
الثالثاء 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 15
األربعاء 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 16

الخميس 11:45 إلى 10:15 2019 جانفي 17

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

-                                                  عنابة -                   جـــامــعة بـــاجي مــختار 

كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية
 

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

6،2،1

6،2،1
6،2،1

غضبان بن طراد/أنثروبولوجيا إجتماعية و ثقافية

 السنة الثانية علوم اإلعالم و اإلتصال

اليوم المدرج التوقيت

6،2،1

التاريخ مقاييس السداسي الثالث 

غروبة/ فنيات التحرير الصحفي

6،2،1

6،2،1

فضلة/ لغـة اجنبيـة 

6،2،1

فضلة/مدخل إلى علوم االعالم و االتصال 

6،2،1
6،2،1

قوندي/ الفكر الخلدوني

العيفة/تكنولوجيات االعالم و االتصال 
بوشيخ وعبيدي/اقتصاديات وسائل االعالم 

يخلف وزرنيز/ منهجية و تقنيات البحث 

عراب وفنغور ورجيمي/ تحليل البيانات الصحفية

 

 



اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 07
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 08
األربعاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 09
الخميس 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 10
األحد 13:30 إلى 12:00 2019جانفي 13
اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 14
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 15
األربعاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 16

الخميس 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 17

-                                                  عنابة - جـــامــعة بـــاجي مــختار 

كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية
 

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

اليوم

عرامة /حمالت االتصال العمومي 
أحمان/ نظريات التنظيم

  تخصص إتصال L.M.D السنة الثالثة 

سعدي / نظريات علوم االعالم واالتصال 

بوعبدهللا/دراسات جمهور وسائل اإلعالم 

سعيدي/ الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

6،2،1
عيوني/ استراتيجيات االتصال

6،2،1

6،2،1بلعيفة/ لغـة اجنبيـة 

6،2،1

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

التوقيت

6،2،1
6،2،1

6،2،1

6،2،1
المدرج التاريخ مقاييس السداسي الخامس

6،2،1 طبيب/ كحيط / أيت طالب / ملتقى المنهجية 

بوشربط/ خلفالوي/طبيب / التدريب على إنجاز مذكرة 

 

 



اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 07
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 08
األربعاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 09
الخميس 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 10
األحد 13:30 إلى 12:00 2019جانفي 13
اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 14
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 15
األربعاء 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 16

الخميس 13:30 إلى 12:00 2019 جانفي 17

  تخصص  إعالمL.M.D السنة الثالثة 

كـــلية اآلداب والــعلوم االنسانــية واإلجـــتماعـــية

-                                                  عنابة - جـــامــعة بـــاجي مــختار 

التوقيت التاريخ مقاييس السداسي الخامس 

 

     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2019-2018اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

7، أ6أ

سعيدون/  فنيات التحرير في الصحافة األلكترونية
7، أ6أ

بوعكاز/ إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية 

7، أ6أ

7، أ6أبدبودي/ دراسات جمهور وسائل اإلعالم

اليوم المدرج

7، أ6أ

7، أ6أ

جمال/ التدريب على إنجاز مذكرة 

 لغة أجنبية

7، أ6أ
7، أ6أ

7، أ6أ

جمال/ الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية 

بوجفجوف/  نظريات االعالم واالتصال 

بورقعة/ ملتقى المنهجية 

مهشي/الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

 

 


