
0202/0202:السنة الجامعية                                                                      جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                         

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي األول – السنة األولى جذع مشترك علوم إنسانية 

عن املقياس (ة)املسؤول(ة)ألاستاذ   ألايام  التاريخ املقياس التوقيت  املكان  

فورار أحمد أمين +بخوش نجيب    

60املدرج   

 

 

60:66- 60:66 وسائل إلاعالم والاتصالمدخل إلى    90/60/9692  الثالثاء  

26:36-60:36 صدار نور الدين  مدخل إلى مجتمع املعلومات  

فتيحة.شلوق   60:66- 60:66 36/60/9692 مدخل إلى علم آلاثار   الاربعاء 

 
صدراته فضيلة+عباس ي يزيد  60:36-26:36  مدارس ومناهج 

29:66-22:66 بن حريرة نجاة  مدخل إلى البيبليوغرافيا 

60:66 -60:66 بكرادة جازية+ طاهربنادي محمد ال 62/60/9692 تاريخ الجزائر املعاصر   الخميس 

26:36-60:36 بوعالم معطر   مدخل إلى الفلسفة 

بقار أسامة+بن بوزيد لخضر   22:66-29:66  تاريخ الحضارات 

 :بسكرة في                                                                                                                                                                                                             رئيس القسم                     

 

 

 

 

 

 



0202/0202:السنة الجامعية                                                                                                                                         -جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

قسم العلوم اإلنسانية    

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي الثالث – السنة الثانية تاريخ-
 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان أستاذ المقياس

  نفطي وافية

 

 

 20المدرج 

 

 

 

60:66- 60:66 90/60/9692   المغرب العربي  الحديث والمعاصر   الثالثاء  

26:36-60:36 بقار أسامة  تاريخ وحضارة  المغرب القديم 

29:66-22:66 حاجي فاتح  جغرافيا طبيعية 

60:66 -60:66 بسكري سرور 36/60/9692 فلسفة التاريخ   الاربعاء 

26:36-60:36 حوحو رضا  تاريخ الجزائر الثقافي الحديث والمعاصر 

29:66-22:66 عبد المالك الصادق  منهجية وتقنيات  البحث 

60:66 -60:66 بن مبروك مسعود  62/60/9692 أوروبا في العصور  الوسطى    الخميس 

26:36-60:36 بلدي علي اإلسالم  والدولة األمويةصدر    

29:66-22:66 توريريت مصطفى  تاريخ المعتقدات  واألديان 

 ة يوم بسكر                                  رئيس القسم                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

0202/0202:السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

اإلنسانية  قسم العلوم  

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي الخامس – السنة الثالثة تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

األستاذ المسؤول عن 
 المقياس

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان

خميسيل.فريح   

 
 
 

 20المدرج 

 

60:66- 60:66 9191* 9191تاريخ الحركة الوطنية   90/60/9692  الثالثاء  

26:36-60:36 بكرادة جازية  .تاريخ الفكر االجتماعي والسياسي في الفترة المعاصرة   

ط. حمدم.ديبنا  22:66-29:66  تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء 

المس.كربوعة  60:66- 60:66 99-8المشرق اإلسالمي ما بين القرنين    36/60/9692  الاربعاء 

26:36-60:36 كحول عباس  قضايا عربية معاصرة 

29:66-22:66 كحول وحيدة في الفترة المعاصرة أوربا واألمريكيتين   

سوميم.بلقاسم  60:66- 60:66 نقدية للكتابات التاريخية ةدراس   62/60/9692  الخميس 

26:36-60:36 تاوريريت مصطفى  اإلغريق والرومان 

نساءخ.تومي  22:66-29:66  الحوكمة  وأخالقيات المهنة  



 

 

0202/0202:السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

إلنسانية قسم العلوم ا  

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي األول – السنة أولى ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
هرزادش.شلبي   

 
 
 

 20المدرج 

60:66- 60:66 90/60/9692 الحركة الصهيونية  اء الثالث   

هرزادش.شلبي  60:36-26:36  ( 2202 – 2382) المقاومة الشعبية في الوطن العربي  

29:66-22:66 حورية ومان م(2221- 2923)االتجاهات الفكرية في الوطن العربي    

60:66 -60:66  افيةو. نفطي ( 2202 – 2923) مدخل إلى تاريخ المشرق العربي   36/60/9692  الاربعاء 

خضرل.دبن بوزي  60:36-26:36  االستشراف وتاريخ الوطن العربي المعاصر 

29:66-22:66 حاجي فاتح  –البشرية  -الطبيعية)جغرافية الوطن العربي  
( االقتصادية  

60:66 -60:66  ميراأل.بوغدادة  62/60/9692 المشرق العربي و الدولة العثمانية    الخميس 

26:36-60:36 عيادة علي اريخ الوطن العربيمصادر ت   

                                                                 

:بسكرة يوم  

رئيس القسم                                                

 

 



 

0202/0202: السنة الجامعية                                                                         جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي األول – السنة األولى ماستر تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط.

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  كربوعة سالم

    

 20المدرج  

 

 

60:66- 60:66 90/60/9692 التاريخ السياسي للمغرب   الثالثاء  

26:36-60:36 حاجي فاتح الخرائط جغرافية   

فتيحة.شلوق  22:66-29:66 لحضاريةالعمران والمراكز ا   

60:66 -60:66 زيان علي 36/60/9692 مصادر تاريخ الغرب اإلسالمي   الاربعاء 

26:36-60:36 بن مسعود مبروك  النشاط الفالحي   

ميلود.خلف هللا  22:66-29:66  الحركات المذهبية في الغرب اإلسالمي 

مغنية. غرداين   60:66- 60:66 62/60/9692 مدارس ومناهج   الخميس 

مسعود.كربوع  60:36-26:36  تاريخ العلوم في الغرب اإلسالمي 

 
 

 

: بسكرة يوم  

 رئيس القسم
 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي الثالث – السنة الثانية ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر   

خالتاري المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس  األيام  
  شلبي شهرزاد

 
 

 20المدرج 

 

60:66- 60:66 2211 منذ العربي المشرق   90/60/9692  الثالثاء  

فؤاد.جدو  60:36-26:36 العربي الوطن في النفطية المسألة   

29:66-22:66 بوطارفة صادق بحث حلقات   

لخميسي.فريح  60:66- 60:66 الفلسطينية والقضية الجزائر   36/60/9692  الاربعاء 

صادق.بوطارفة  60:36-26:36 العربي المغرب في الوحدوية األفكار   

األمير.بوغدادة  22:66-29:66 2213 منذ الصهيوني العربي الصراع   

60:66 -60:66 بوزاهر سناء مذكرة إعداد منهجية   62/60/9692  الخميس 

26:36-60:36 ريغي سارة مشترك / المقاوالتية    

: بسكرة يوم  

 

 رئيس القسم   

 

 

 

 

 



 

0202/0202:السنة الجامعية                                         محمد خيضر بسكرة                                                                                                                

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

علوم اإلنسانية قسم ال  

 برنامج التوزيع الزمني االمتحانات االستدراكية السداسي الخامس – السنة الثالثة تاريخ 

 

: بسكرة يوم  

 رئيس القسم                     

 

 

 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
خميسيل.فريح   

 
 
 

 20المدرج 

 

60:66- 60:66 9191* 9191تاريخ الحركة الوطنية   90/60/9692 ء الثالثا   

26:36-60:36 بكرادة جازية  .تاريخ الفكر االجتماعي والسياسي في الفترة المعاصرة   

ط. حمدم.بنادي  22:66-29:66  تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء 

المس.كربوعة  60:66- 60:66 99-8المشرق اإلسالمي ما بين القرنين    36/60/9692  الاربعاء 

26:36-60:36 كحول عباس بية معاصرةقضايا عر   

29:66-22:66 كحول وحيدة في الفترة المعاصرة أوربا واألمريكيتين   

يسومم.بلقاسم  60:66- 60:66 نقدية للكتابات التاريخية ةدراس   62/60/9692  الخميس 

26:36-60:36 تاوريريت مصطفى  اإلغريق والرومان 

نساءخ.تومي  22:66-29:66  الحوكمة  وأخالقيات المهنة  



 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات االستدراكي السداسي الثالث – السنة الثانية إعالم واتصال  -

أليام ا التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس  

  صغيري ميلود

 

60املدرج   
 

60:66- 60:66 90/60/9692 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   الثالثاء  

60:66 -60:66 قسمية منوبية 36/60/9692 انثربولوجيا اجتماعية وثقافية    

 الاربعاء
26:36-60:36 قوراري صونيا  مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  

29:66-22:66 حفناوي أسماء  اقتصاديات وسائل اإلعالم 

60:66 -60:66 تومي الخنساء 62/60/9692         علم النفس االجتماعي   الخميس 

26:36-60:36 رحماني أمال  مناهج وتقنيات  البحث  

29:66-22:66 شرفة أسماء  فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة 

 

 

 رئيس القسم                       

 

 

 

 

 



 

0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الخامس – السنة الثالثة اتصال 

 األيام التاريخ المقياس التوقيت المكان االستاذ المسؤول عن المقياس

  فورار أحمد أمين

 

60املدرج   
 

60:66- 60:66 (مشترك)دراسات جمهور وسائل اإلعالم   90/60/9692  الثالثاء  

مودعياد مح  60:36-26:36  حمالت االتصال  العمومي 

برحايل -باهي–بويعلى  -بوزيد س  22:66-29:66  ملتقى المنهجية 

مسعودة.طلحة  60:66- 60:66 36/60/9692 نظريات التنظيم   الاربعاء 

26:36-60:36 رحماني أمال  استراتيجيات االتصال 

جفافلة داود    22:66-29:66 واالتصال مشتركنظريات اإلعالم    

قوراري-شرفة-قسمية-حفناوي-صدراته  60:66- 60:66 (مشترك)تدريب على إنجاز مذكرة   62/60/9692  الخميس 

فؤاد.جدو  60:36-26:36 (مشترك)الحكم الراشد وأخالقيات المهنة   

 

  : بسكرة يوم

 رئيس القسم                                                       

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الخامس – السنة الثالثة إعالم

 

 

 

 

 

 

:بسكرة يوم  

 

 رئيس القسم             

 

 

 

 

 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  فريجة محمد طه

60املدرج   

 

60:66- 60:66 (مشترك)دراسات جمهور وسائل اإلعالم    90/60/9692  الثالثاء  

ونياقوراري ص  60:36-26:36  الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية 

بشير الدين.مرغاد  22:66-29:66  فنيات التحرير في الصحافة االلكترونية 

60:66 -60:66 سراي سعاد 36/60/9692 إخراج صحيفة  مكتوبة وإلكترونية   الاربعاء 

26:36-60:36 جفافلة داود (مشترك) نظريات اإلعالم واالتصال   

60:66 -60:66 قسمية منوبية (مشترك)تدريب على انجاز مذكرة   62/60/9692  الخميس 

فؤادجدو  60:36-26:36 (مشترك)لحكم الراشد وأخالقيات المهنةا   



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي األول – السنة األولى ماستر اتصال وعالقات عامة

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

   وزيدب.رملي

 

60املدرج   

 

60:66- 60:66 90/60/9692 واالتصال اإلعالمابستمولوجيا علوم    الثالثاء  

26:36-60:36  اوي أسماء حفن  العام الرأيتقييم  
29:66-22:66 رحماني أمال  البالغة و والاتصال 

اودد.جفافلة  60:66- 60:66 36/60/9692 االتصال والتسويق العمومي   الاربعاء 

شامه.عبادة  60:36-26:36  المقاربات الكيفية و الكمية 
29:66-22:66 حفيظي نهلة   حديثة في العالقات العامةاالتجاهات ال 
60:66 -60:66 حفيظي نهلة 62/60/9692  تحليل الخطاب   الخميس 

26:36-60:36 فريجة محمد طه   العالقات العامة إدارة 

 

 رئيس القسم   

 

 

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                                                           جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                              

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي األول – السنة األولى ماستر سمعي بصري.

ذ المسؤول عن المقياساألستا  األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان 
  بخوش نجيب

 

60املدرج   

 

60:66- 60:66 90/60/9692 سميولوجيا عامة   الثالثاء  

حمودم.عياد  60:36-26:36  تشريعات وأخالقيات السمعي البصري 

عادس.سراي  22:66-29:66  تاريخ السمعي البصري في الجزائر 

الميلودصغيري   60:66- 60:66 36/60/9692 الصناعة الثقافية   الاربعاء 

26:36-60:36 حسني عبد الرحمان  البحث التوثيقي 

29:66-22:66 مرغاد بشير الدين  التحرير لإلذاعة والتلفزيون 

عباس.كحول  60:66- 60:66 62/60/9692 تاريخ الجزائر الثقافي   الخميس 

عادس.سراي  60:36-26:36  المداخل األساسية في بحوث اإلعالم 

: بسكرة يوم  

 رئيس القسم                                                

 

 

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الثالث – السنة الثانية ماستر سمعي بصري

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
وزيدب.رملي    

60املدرج   

                                 

60:66- 60:66 والتلفزيوني اإلذاعي التقديم   90/60/9692  الثالثاء  

26:36-60:36 لحمر نبيل اإلعالمية الحمالت   

29:66-22:66 جفال سامية والتلفزيوني اإلذاعي النقد   

60:66 -60:66 فورار أحمد أمين البصري السمعي مخبر   36/60/9692  الاربعاء 

وزيدب.رملي   60:36-26:36 البحث مخبر   

29:66-22:66  فرزولي مختار   علم اجتماع السمعي البصري  

60:66 -60:66 مختار فرزولي  62/60/9692 االتصال السياسي   الخميس 

26:36-60:36 شرفة أسماء مشترك/ المقاوالتية   

                                 

: بسكرة يوم  

  

                                                   رئيس القسم

 

 

 



 

0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الثالث – السنة الثانية ماستر اتصال وعالقات عامة 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  عبادة هشام 

60املدرج   

  

 

60:66- 60:66 90/60/9692 صورة المؤسسة واالتصال الشامل   الثالثاء  

مسعودة.طلحة  60:36-26:36  اإلشهار 

29:66-22:66  جفال سامية األزمةاالتصال وتسيير    

60:66 -60:66 لحمر نبيل مذكر إعداد   36/60/9692  الاربعاء 

نهلة.حفيظي  60:36-26:36 مواد العالقات العامة وإعداد إنتاج   

29:66-22:66 فريجة محمد طه  االتصالية داخل المؤسسةالثقافة    

60:66 -60:66 بوزيد فائزة  62/60/9692 تطبيقات العالقات العامة في الجزائر   الخميس 

26:36-60:36 شرفة أسماء مشترك / تيةالمقاوال    

: بسكرة يوم  

رئيس القسم                                                      

 

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الثالث – السنة الثانية تكنولوجيا المعلومات والتوثيق. 

 األيام  التاريخ  المقياس  التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  بوعافية السعيد

B1 

60:66- 60:66 90/60/9692 اللغات التوثيقية   الثالثاء 

60:66 -60:66 عيادة علي   المجتمع واالقتصاد في الجزائر  

36/60/9692 

 

 الاربعاء
26:36-60:36 سهلي مراد  تكنولوجيا المعلومات والتوثيق 

29:66-22:66 طرشي حياة تاريخ الكتاب: علم الكتاب   

60:66 -60:66 الصيد كمال  62/60/9692 مدخل إلى علم األرشيف   الخميس 

26:36-60:36 مسعودي كمال   مناهج وتقنيات البحث  

29:66-22:66 مصيبح وردة  تنظيم وتسير أنظمة المعلومات 

 

 

                                                                                                                                                                رئيس القسم                      

 

 

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات االستدراكي السداسي الخامس – السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات والتوثيق

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
عيدسال.بوعافية   

B1 

 

 

60:66- 60:66 0.2 الويب: تطبيقات االنترنت   90/60/9692  الثالثاء  

26:36-60:36 عاشور عبد الكريم   الحوكمة وأخالقيات المهنة 

مالك.مسعودي  22:66-29:66  نظرية األنساق المعلوماتية 

ياةح.طرشي  60:66- 60:66 اإللكترونية  للوسائطمعالجة المعلومات والوصف المقنن    36/60/9692  الاربعاء 

26:36-60:36  ونياص.حقاص  النشر االلكتروني 

مالك.الصيد  22:66-29:66  األرشفة االلكترونية 

راهيمب.غاشي  60:66- 60:66 62/60/9692 التسويق عبر االنترنت   الخميس 

26:36-60:36 ديحن نور الدين  منهجية وأدوات البحث 
 
 

: بسكرة يوم   

 رئيس القسم 

 

 

 

 



0202/0202:السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي األول – السنة األولى ماستر إدارة المؤسسات الوثائقية

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
نصر الدين.جابر   

 

B1 

 

60:66- 60:66 90/60/9692 علم النفس االجتماعي لالتصال   الثالثاء  

مراد سهلي  60:36-26:36  أنظمة المعلومات اإلدارية 

الميلود.صغيري  22:66-29:66 مبادئ المانجمنت مدخل إلى   

الميلود.صغيري  60:66- 60:66 36/60/9692 الصناعة الثقافية   الاربعاء 

حياة.طرشي  60:36-26:36  تقييم أنظمة المعلومات والتوثيق 

صونيا.حقاص  22:66-29:66 الفكرية وحقوق المؤلف الملكية   

60:66 -60:66 مسعودي كمال 62/60/9692 مناهج البحث العلمي   الخميس 

26:36-60:36 بوعافية السعيد  اإلدارة العلمية ألنظمة المعلومات 

: بسكرة يوم  

 

 رئيس القسم      

 

 

 

 



 

0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي األول – السنة الثانية ماستر تكنولوجيا المعلومات والتوثيق.

: بسكرة يوم   

 رئيس القسم      

 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  ديخن نور الدين

 

 

B1 

 

60:66- 60:66 90/60/9692 منهجية البحث العلمي   الثالثاء  

صيرةن بويعلى  60:36-26:36  الجودة في المؤسسات الوثائقية 
29:66-22:66 ريغي سارة  spssإحصاء و 
60:66 -60:66  مصيبح وردة  36/60/9692 تشريعات ومواصفات دولية للمعلومات   الاربعاء 

كمال مسعودي  60:36-26:36  الوساطة الثقافية 
29:66-22:66 حسني عبد الرحمان  اقتناء البرمجيات الوثائقية 
60:66 -60:66 صدار نور الدين   62/60/9692 تيةقيادة المشاريع والمقاوال   الخميس 

راهيمب غاشي  60:36-26:36  إدارة وتنمية مصادر المعلومات 


