
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم  

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 اتصال وإدارة المعرفة:                                                                                 التخصص1ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 عبيدي إدارة المعرفة في التنظيمات  11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 نعمان تنظيم وتسيير المؤسسة  11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 فضمة  1نماذج ومقاربات في التنظيمات  11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 بولدروع  1نظريات االتصال الحديثة  11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 أوىايبية  1منيجية البحث في عموم االتصال  11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

 (الجيوي والوطني )المحيط الداخمي 
 لمتنظيم 

 بوشربط

07 
 / 1لغة أجنبية  11أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 إتصال وإدارة المعرفة:                                                                                 التخصص2ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 مومن نظم المعمومات و اإلستراتيجية المؤسسسة  10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 خمفالوي اليقظة اإلستراتيجية والذكاء االقتصادي  10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 دغمان المنظمة المتعممة و إدارة المعرفة بوبنيدر 10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 زرنيز إقتصاد المعرفة في مجتمع المعمومات  10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 بوبنيدر ممتقى التدريب عمى البحث  10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 زرنيز مجتمع المعرفة في ظل الرىانات  10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 / 1لغة أجنبية  10أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم  

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 اتصال ومقاوالتية:                                                                                 التخصص2ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 فرقاني مرافقة إنشاء 1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

العوائق الرئيسية لالتصال بالمؤسسات 
 الحديثة النشأة

 ميشي

03 
 1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

الممارسات والطرق البيداغوجية لمتكوين 
 المقاوالتي

 بوقطة

04 
 رحال اإلنشاء والتسيير المقاوالتي  1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 بوشربط المحيط االقتصادي والمؤسساتي الوطني  1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

التسويق والتكنولوجيا الحديثة لالعالم 
 واالتصال 

 بورقعة



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

07 
 / لغة االجنبية 1أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 اتصال ومقاوالتية:                                                                                 التخصص1ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 عباسي  إنشاء مؤسسة  18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 بورقعة التسويق واالتصال  18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 جعيمة  1التسيير بالمؤسسة  18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 بوقطة مراحل البحث العممي  18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 بوقدرة التاريخ الصناعي واالتصال في المؤسسة  18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

إستراتيجية االتصال بمؤسسة حديثة 
 النشأة 

 سعيدون

07 
 / لغة اجنبية  18أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم  

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 إذاعي وتلفزيوني:                                                                                 التخصص1ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 لطرش فنيات التحرير السمعي البصري  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 بوجفجوف نظريات اعالمية معاصرة  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 العيفة  1مناىج البحث االعالمي  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 بوشيخ تشريعات االعالم السمعي البصري  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 جمال إدارة وتسيير المؤسسات اإلعالمية  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 عون  1مشروع التربص و كيفية اعداده  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 غروبة تقنيات اإللقاء السمعي البصري  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

08 
 بوجفجوف طرق قياس الرأي العام 12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 30

09 
 فنغور االشيار االذاعي و التمفزيوني  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 31

10 
 عرامة اقتصديات االعالم السمعي البصري  12أ 09:30 إلى 08:00 2017 فيفري 01

11 
 12أ 09:30 إلى 08:00 2017 فيفري 02

 1المغة االجنبية 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 إذاعي وتلفزيوني:                                                                                 التخصص2ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 سعيدي انتاج البرامج االذاعية والتمفزيونية  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 غروبة حمقة بحثية  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 أوريسي نظرية التمقي و الخطاب االعالمي  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 عوالمية اتصال سياسي  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 عون تكنولوجيا اإلعالم السمعي بصري  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 زغدود تحميل االفالم التمفزيونية و السينمائية  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 بوشخ  الوثائقية و الدرامية األفالم 13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

08 
 بدبودي  و التمفزيونية اإلذاعيةالدراما  13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 30

09 
 / لغة أجنبية 13أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم  

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

إتصال سياحي :                                                                                 التخصص1ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 سعدي ممتقى التدريب عمى البحث  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 حاج موسى التنمية المستدامة لمسياحة   7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 عالق االتصال االشياري  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 حاج موسى التسويق السياحي  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 قاسمي الفندقة  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 حازم السياحة والتكنولوجيا الحديثة   7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 / لغة ايطالية  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

08 
 جعيمة الدليل السياحي   7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 30

09 
/  انجميزية + فرنسية : لغات  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 31

10 
 عوالمية البحث الوثائقي وتحميل الخطاب االشياري  7أ 09:30 إلى 08:00 2017 فيفري 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 إتصال سياحي:                                                                                 التخصص2ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 أيت طالب المقومات السياحية لمجزائر  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 سعدي انتروبولوجيا الجزائر  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 عوالمية االتصال بين الثقافات  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 زغدود الفن المعماري  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 داود جغرافية الجزائر البشرية والطبيعية  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 سعيدي عالقات عامة  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 بدبودي عمم نفس االتصال و استراتيجيات االقناع   6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

08 
  لغة إيطالية  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 30

09 
 سميماني منيجية البحث العممي   6أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 31

10 
 صوالحية مشروع  التربص وكيفية إعداد دراستو  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 فيفري 01

11 
 زغدود الفمكمور والفنون الشعبية  6أ 09:30 إلى 08:00 2017 فيفري 02

 

 

  

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم 

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 عالقات عامة وإشهار:                                                                                 التخصص1ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 فضمة نظريات وتطبيقات في العالقات العامة  8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 سطوطاح االشيار  8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 سعيدون استراتيجيات االتصال مؤسساتي 8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 بوعبد اهلل البحث في عموم التنظيمات  8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 نعمان اتصال أزمة   8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 بولدروع مراحل البحث العممي   8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 / لغة اجنبية 8أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 عالقات عامة وإشهار:                                                                                 التخصص2ماستر :            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 سطوطاح اتصال إقناعي  9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 21

02 
 أحمان االشيار المؤسساتي  9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 22

03 
 دغمان سبر االراء  9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 23

04 
 بولوداني قانون وأخالقيات العامة واالشيار   9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 24

05 
 بمعاتي مشاكل ورىانات : االتصال العام  9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 25

06 
 نانعم ثقافة و عولمة , اتصال  9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 26

07 
 / لغة أجنبية  9أ 09:30 إلى 08:00 2017 جانفي 29

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم  

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 إعالم: الثالثة                                                                                  التخصص:            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 أيت طالب الحكم الراشد وأخالقيات المينة 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 21

02 
 بوجفجوف  نظريات االعالم واالتصال  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 22

03 
 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 23

 فنيات التحرير في الصحافة 
 األلكترونية

 سعيدون

04 
 جمال التدريب عمى إنجاز مذكرة  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 24

05 
 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 25

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
 واإللكترونية 

 جمال

06 
 بدبودي دراسات جميور وسائل اإلعالم 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 26



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

07 
لكترونية  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 29  بوعكاز إخراج صحيفة مكتوبة وا 

08 
 بوعكاز ممتقى المنيجية  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 30

09 
3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 31  فراح  لغة أجنبية 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                                  :  قســم    

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 اتصال: الثالثة                                                                                  التخصص:            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

 سعدي  نظريات عموم االعالم واالتصال   3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 21

02 
 عرامة حمالت االتصال العمومي  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 22

03 
 سعيدي الحكم الراشد وأخالقيات المينة 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 23

04 
 رحال استراتيجيات االتصال 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 24

05 
 أوهايبية/بوبنيدر التدريب عمى إنجاز مذكرة  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 25

06 
 أحمان نظريات التنظيم 3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 26

07 
 صوالحية دراسات جميور وسائل اإلعالم  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

08 
 يخلف/خلفالوي ممتقى المنيجية  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 30

09 
 فراح  لغـة اجنبيـة  3،2،1 14:45 إلى 13:15 2017 جانفي 31

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2017/2018الجامعية السنة علوم اإلعالم واالتصال                                                                                                    :  قســم 

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 :التخصص:                                                               الثانية                                                  الفرع:            السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
01 

فضلة  مدخل إلى عموم االعالم و االتصال 6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 21

02 
 غروبة فنيات التحرير الصحفي  6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 22

03 
 أيت طالب/العيفة تكنولوجيات االعالم و االتصال  6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 23

04 
 بوشيخ/عرامة اقتصاديات وسائل االعالم  6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 24

05 
 قراس أنثروبولوجيا إجتماعية و ثقافية 6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 25

06 
 عليوات الفكر الخمدوني 6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 26

07 
 بدبودي/سطوطاح منيجية و تقنيات البحث  6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 29



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

08 
 / لغـة اجنبيـة  6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 30

09 
 بن طراد/فنغور/عراب تحميل البيانات الصحفية 6،3،2،1 13:00 إلى 11:30 2017 جانفي 31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


