
الثالثاء 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 05
السبت 13:30 إلى 12:00 2019 مارس 09
األحد 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 10

الثالثاء 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 5
األحد 14,00 إلى 12:30 2019 مارس 3
السبت 13:30 إلى 12:00 2019 مارس 9
األحد 14,00 15,30 2019 مارس 3
األحد 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 10

الثالثاء 14,00 إلى 12,30 2019 مارس 5
األحد 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 10
األحد 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 3
السبت 13,30 إلى 12,00 2019 مارس 9
الثالثاء 14,00 إلى 12,30 2019 مارس 12
األحد 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 10
األحد 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 3

الثالثاء 11,00 إلى 09,30 2019 مارس 12
السبت 11:45 إلى 10:15 2019 مارس 9

3

4 08المقاربات الكمية والكيفية  بوعبداهلل 

3 01لغة أجنبية 

3 10االتصال الرقمي والفضاء العمومي أحمان 

23الفكر التنظيمي المعاصر صوالحية 

18االتصال والخدمة العمومية فركوس 

09لغة أجنبية 

06 منهجية عموم اإلعالم واالتصال أوهايبية 

4 11فنيات التحرير االداري نعمان  

3

3 09ابستمولوجيا عموم اإلعالم واالتصال سعدي 

3

3
3 03اإلدارة عن طريق المشروع  بوقدرة  

3 04تاريخ السمعي البصري لطرش 

08/04/2018: كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
2018-2017 الدراسٌة للسنة األولى الدورة اللحاق اإلمتحانات     قسم عموم اإلعالم واالتصال

تنظٌمً اتصال ماستر أولى السنة 

الٌوم المدرج التوقٌت التارٌخ السداسً مقاٌٌس

3 02الصناعات الثقافية شرفة 

3 06تشريعات وأخالقيات السمعي البصري بوشيخ 

4 04سيميولوجيا عامة بولوداني 

3 10البحث التوثيقي بدبودي 

3 10المداخل األساسية في بحوث اإلعالم بوجفجوف 

3 04التحرير لإلذاعة والتمفزيون سعيدون 

08/04/2018: كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
2018-2017 الدراسٌة للسنة األولى الدورة اللحاق اإلمتحانات     قسم عموم اإلعالم واالتصال

بصري سمعً ماستر أولى السنة 

الٌوم المدرج التوقٌت التارٌخ السداسً مقاٌٌس



األحد 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 03
الثالثاء 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 5
الثالثاء 14,00 إلى 12,30 2019 مارس 5
األحد 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 03
السبت 11:45 إلى 10:15 2019 مارس 9
السبت 13:30 إلى 12:00 2019 مارس 9
األحد 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 10
األحد 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 10

الثالثاء 14,00 إلى 12,30 2019 مارس 12

األحد 14:00 إلى 12:30 2019 مارس 03
األحد 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 03

الثالثاء 14,00 إلى 12,30 2019 مارس 5
السبت 13:30 إلى 12:00 2019 مارس 9
السبت 11:45 إلى 10:15 2019 مارس 9
الثالثاء 15,30 إلى 14,00 2019 مارس 5
األحد 12,30 إلى 11,00 2019 مارس 10
األحد 15,30 إلى 14,00 20193 مارس 10 05تشريعات العمل بوجالل 

3 06المقاربات الكمية والكيفية  فضمة 

4 05لغة أجنبية 

3 12تقييم الرأي العام بن طراد 

3 07االتجاهات الحديثة في العالقات العامة جعيمة 

3 ابستمولوجيا عموم االعالم واالتصال رحال

3 03إدارة العالقات العامة مسعودان 

3 15المقاربات الكمية والكيفية فنغور 

عامة وعالقات اتصال ماستر أولى السنة 

الٌوم

4 12ابستمولوجيا عموم اإلعالم واالتصال بوبنيدر 

3 11لغة أجنبية 

4 07االتصال والتسويق العمومي عيوني 

المدرج التوقٌت التارٌخ  السداسً مقاٌٌس

10المقاربات النظرية لدراسات الجمهور بولوداني 

13مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة بورقعة 

3

3

08/04/2018: كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
2018-2017 الدراسٌة للسنة األولى الدورة اللحاق اإلمتحانات     قسم عموم اإلعالم واالتصال

3 12تحميل الخطاب  بمعاتي 

3 10منهجية دراسة االتصال الجماهيري بوبنيدر 

08/04/2018: كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية                           عنابة في
2018-2017 الدراسٌة للسنة األولى الدورة اللحاق اإلمتحانات     قسم عموم اإلعالم واالتصال

المدرج التوقٌت التارٌخ  السداسً مقاٌٌس

4 10الرأي العام والوسائط الجديدة عقبة 

جماهٌري اتصال ماستر أولى السنة 

الٌوم

3 06نظريات االتصال الجماهيري زغدود 


