
األحد 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 20
اإلثنين 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 21
الثالثاء 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 22
األربعاء 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 23
الخميس 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 24
األحد 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 27
اإلثنين 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 28
الثالثاء 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 29
األربعاء 7،6،2،1 11:45 إلى 10:15 2018 ماي 30 كالعي/ دغمان/تحليل البيانات الصحفية عراب

2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة الثانية للسنة الدراسية 

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال

 السنة الثانية علوم اإلعالم واإلتصال
التاريخ المقاييس

سعيدون/  فنيات التحرير الصحفي

عبيدي/قضايا دولية معاصرة بورقعة

7،6،2،1بدبودي/ منهجية و تقنيات البحث  يخلف
7،6،2،1 نواري/ لغـة اجنبيـة قوادرية

7،6،2،1بوجالل/ مدخل إلى العلوم القانونية

اليوم المدرج التوقيت

7،6،2،1

7،6،2،1
7،6،2،1
7،6،2،1 العيفة/  تكنولوجيات االعالم و االتصال

فضلة/ مدخل إلى علوم االعالم و االتصال

7،6،2،1 عون/ تشريعات إعالمية بولوداني



األحد 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 20
اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 21
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 22
األربعاء 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 23
الخميس 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 24
األحد 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 27
اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 28
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 29

6،2،1 مومن/تسويق وإشهار 

 السنة الثالثة  تخصص إتصال 

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال

المدرج

6،2،1

التوقيت

6،2،1
صوالحية/ تقنيات االتصال

سعدي /   نظريات علوم االعالم واالتصال

2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة الثانية للسنة الدراسية 

6،2،1

اليوم

لمروس/رجيمي/ ملتقى المنهجية  فنغور

6،2،1
التاريخ المقاييس

6،2،1

6،2،1 كعال/  لغـة اجنبيـة فرنان

6،2،1
عيوني/ عالقات عامة

أحمان/ نظريات التنظيم

عرامة/ مشكالت إجتماعية



األحد 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 20
اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 21
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 22
األربعاء 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 23
الخميس 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 24
األحد 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 27
اإلثنين 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 28
الثالثاء 13:30 إلى 12:00 2018 ماي 29

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 
 السنة الثالثة إعالم

اليومالمدرج

7، أ6أ

7، أ6أ

التوقيت

فرنان/  لغة أجنبية

التاريخ

عرامة/ الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية 

7، أ6أ زغدود/ مشكالت إجتماعية
المقاييس

بورقعة/ ملتقى المنهجية

7، أ6أ

7، أ6أ
7، أ6أ

غروبة/ إخراج إذاعي وتلفزي
عيوني/ تقنيات التنشيط اإلعالمي

بولوداني/ تقنيات االتصال

7، أ6أ

7، أ6أ

بوجفجوف/  نظريات االعالم واالتصال



6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 20
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 21
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 22
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 23
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 24
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 27
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 28
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 29
6أ 15:15 إلى 13:45 2018 ماي 30

أحمان/ االتصال الرقمي والفضاء العمومي
اإلثنين خلفالوي/  اتصال األزمات

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                          عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال

أوهايبية /  منهجية علوم اإلعالم واالتصال

سعدي/ ابستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال

اليوم التوقيت

2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

األحد

التاريخ

السنة األولى ماستر اتصال تنظيمي

الخميس
األحد

صوالحية /الفكر التنظيمي المعاصر 

نعمان /فنيات التحرير االداري 

أوهايبية/ تقنيات إدارة المفاوضات
األربعاءبوعبدهللا/  المقاربات الكمية والكيفية

الثالثاء

كليبات/ لغة أجنبية

القاعةالمقاييس

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء



7أ 15:15 إلى 13:45 فضلة/  المقاربات الكمية والكيفية
7أ 15:15 إلى 13:45 تصميم الحمالت عوالمية
7أ 15:15 إلى 13:45 رحال/ ابستمولوجيا علوم االعالم واالتصال
7أ 15:15 إلى 13:45 عبيدي/ مهارات االتصال في العالقات العامة
7أ 15:15 إلى 13:45 عون/  تكنولوجيا االتصال والفضاء العمومي
7أ 15:15 إلى 13:45 بوقطة/ التخطيط في العالقات العامة
7أ 15:15 إلى 13:45 يخلف/ ملتقى النهجية
7أ 15:15 إلى 13:45 زرنيز/ االتصال االقناعي والحجاجي
7أ 15:15 إلى 13:45 كليبات/لغة أجنبية 

القاعة التوقيت التاريخ

السنة األولى ماستر اتصال وعالقات عامة
2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

األربعاء
الخميس

2018 ماي 21
2018 ماي 20

اليومالمقاييس

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

األحد

األحد
اإلثنين
الثالثاء

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                          عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال

2018 ماي 30
2018 ماي 29
2018 ماي 28
2018 ماي 27
2018 ماي 24
2018 ماي 23
2018 ماي 22



8أ 15:15 إلى 13:45 بوعكاز/ علم اجتماع  الجمهور والمستخدمين
8أ 15:15 إلى 13:45 كليبات/ لغة أجنبية
8أ 15:15 إلى 13:45 عرامة/الرأي العام والوسائط الجديدة 
8أ 15:15 إلى 13:45 بورقعة/ مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة
8أ 15:15 إلى 13:45 قاسمي/ منهجية دراسة االتصال الجماهيري
8أ 15:15 إلى 13:45 بوبنيدر/ ابستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال
8أ 15:15 إلى 13:45 زغدود/ نظريات االتصال الجماهيري
8أ 15:15 إلى 13:45 فنغور/ المقاربات الكمية والكيفية
8أ 15:15 إلى 13:45 بن طراد/  الدراسات الثقافية

2018 ماي 24
2018 ماي 23
2018 ماي 22

اليوم القاعة التوقيت

األربعاء
الخميس

2018 ماي 21
2018 ماي 20

األحد

األحد
اإلثنين
الثالثاء

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء 2018 ماي 30

2018 ماي29
2018 ماي 28
2018 ماي 27

التاريخ

السنة األولى ماستر اتصال جماهيري وتعدد الوسائط

المقاييس

2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                          عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال



9أ 15:15 إلى 13:45 بدبودي/ جمهور اإلذاعة والتلفزيون
9أ 15:15 إلى 13:45 بوجفجوف/ قياس الجمهور والرأي العام
9أ 15:15 إلى 13:45 العايش/ مخبر السمعي البصري
9أ 15:15 إلى 13:45 جمال/ تحليل مضمون السمعي بصري
9أ 15:15 إلى 13:45 بولوداني/سيميولوجيا الصورة 
9أ 15:15 إلى 13:45 بوشيخ/ قضايا راهنة
9أ 15:15 إلى 13:45 غروبة/ برمجة إذاعية وتلفزيونية
9أ 15:15 إلى 13:45 كليبات/لغة أجنبية 
9أ 15:15 إلى 13:45 عرامة/ االشهار االذاعي والتلفزي

القاعةالمقاييس التوقيت

2018 ماي 20

السنة األولى ماستر سمعي بصري

06/05/2018: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                          عنابة في
     قسم علوم اإلعالم واالتصال

الثالثاء
األربعاء

الخميس
األحد
اإلثنين

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

اليوم

2018 ماي 30
2018 ماي29
2018 ماي 28
2018 ماي 27
2018 ماي 24
2018 ماي 23
2018 ماي 22
2018 ماي 21

2018-2017اإلمتحانات الجزئية الدورة األولى للسنة الدراسية 

التاريخ

األحد


