
0202/0202:السنة الجامعية                                                                      جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                         

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الثاني – السنة األولى جذع مشترك علوم إنسانية 

عن  (ة)املسؤول(ة)ألاستاذ 

 املقياس

 ألايام  التاريخ املقياس التوقيت  املكان 

  بن حريرة نجاة

 

60املدرج   

 

 

60:66- 60:66 60/60/0602 تنظيم وتسير أنظمة املعلومات    السبت 

26:06-60:06 صدار نور الدين  مدخل إلى مجتمع املعلومات  

60:66 -60:66 بوعالم معطر  60/60/0602 نظريات فلسفية   الاحد 

بكرادة +بنادي محمد الطاهر 

 جازية

60:06-26:06  تاريخ الجزائر املعاصر  

20:66-22:66 عباس ي يزيد  مدارس ومناهج  

لخضر  بن بوزيد+بقار أسامة   60:66- 60:66 60/60/0602 تاريخ الحضارات   الثالثاء 

بخوش نجيب+ فورار أحمد أمين  60:06-26:06  مدخل إلى وسائل الاعالم والاتصال 

20:66-22:66 شلوق فتيحة  مدخل إلى علم آلاثار 

 :بسكرة في                                                                                                                                                                                                             رئيس القسم                     

 

 

 



0202/0202:السنة الجامعية                                                                                                                                         -جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

قسم العلوم اإلنسانية    

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الرابع – السنة الثانية تاريخ-

 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان أستاذ المقياس

  نفطي وافية

 

 

 20المدرج 

 

 

 

60:66- 60:66 60/60/0602 مصادر تاريخ الجزائر    

 

 السبت

 
26:06-60:06 بقار أسامة  تاريخ وحضارة  املغرب القديم 

20:66-22:66 حاجي فاتح  جغرافيا بشرية 

60:66 -60:66 تاوريريت مصطفى 60/60/0602 ما قبل التاريخ العام   الاحد 

26:06-60:06 بن مبروك مسعود   النهضة ألاوروبية  

20:66-22:66 كربوع مسعود  تاريخ وحضارة املغرب إلاسالمي وألاندلس 
60:66 -60:66 شلبي شهرزاد 60/60/0602 تاريخ الجزائر الحديث   الثالثاء 

26:06-60:06 حوحو رضا  تاريخ الجزائر الثقافي 
20:66-22:66 براهيمي نصيرة  منهجية البحث التاريخي 

 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 السادس – السنة الثالثة تاريخ 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  فؤاد جدو

 
 
 

 20المدرج 

 

60:66- 60:66 60/60/0602 تاريخ النظم السياسية   

 

 السبت

26:06-60:06 سالم كربوعة  م21-0املشرق إلاسالمي ما بين القرنيين    

20:66-22:66 جهينة بوخليفي قويدر  جغرافية إقتصادية 

60:66 -60:66 لخضر بن بوزيد 60/60/0602 ما قبل التاريخ الشمال إلافريقي   الاحد 

26:06-60:06 جهينة بوخليفي قويدر  علم الخرائط 

20:66-22:66 الخنساء تومي واملجتمع املخدرات   

60:66 -60:66 بنادي محمد الطاهر  60/60/0602 االستعمار وحركات التحرر   الثالثاء 

26:06-60:06 فريح لخميسي  تاريخ الثورة الجزائرية  

: 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 الثاني – السنة أولى ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  حورية ومان

 
 
 

 20المدرج 

60:66- 60:66 املعاصراملشاريع الوحدوية في تاريخ الوطن العربي    60/60/0602  

 

 السبت

 
26:06-60:06 لخميس ي فريح  أعالم الفكر إلاصالحي والسياس ي في الوطن العربي 

20:66-22:66 ألامير بوغدادة  املشرق العربي والدولة العثمانية 

60:66 -60:66 علي عيادة 60/60/0602 أمريكا والشرق ألاوسط   الاحد 

26:06-60:06 وحيدة كحول   وسائط الاتصال 

20:66-22:66 عباس كحول   املصادر الغربية وتاريخ الوطن العربي 

60:66 -60:66 بكرادة حازية  60/60/0602 أوروبا والوحدة العربية   الثالثاء 

26:06-60:06 حوحو رضا  رواد الفكر التاريخي 

                                                                 

:بسكرة يوم  

 رئيس                                              

 

 

 

 



 

 

 

0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية

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

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  فتيحة شلوق 

    

 20المدرج  

 

 

60:66- 60:66 الغرب إلاسالميالنشاط الحرفي والتجاري في    60/60/0602  

 

 السبت

 
26:06-60:06 علي بلدي  عالقات الغرب إلاسالمي مع السودان 

20:66-22:66 مبروك بن مسعود  الفقه والتاريخ في الغرب إلاسالمي 

60:66 -60:66 علي زيان 60/60/0602 التاريخ السياس ي لألندلس   الاحد 

26:06-60:06 وحيدة كحول  الاتصال وسائط   

20:66-22:66 مسعود كربوع  تقنيات البحث التاريخي 

60:66 -60:66 غرداين مغنية  60/60/0602 مجتمع الغرب الاسالمي   الثالثاء 

26:06-60:06 بوطارفة الصادق  علم املخطوط العربي 

 
 

 

: 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 الرابع – السنة الثانية ماستر تاريخ الوطن العربي المعاصر   

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
بلدي علي+ براهيمي نصيرة+بوطارفة الصادق   20المدرج  

 

60:66- 60:66 60/60/0602 الملتقيات   الاحد 

: بسكرة يوم  

 

 رئيس القسم   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

0202/0202: السنة الجامعية                                                                جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                          

 قسم العلوم اإلنسانية

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي الرابع – السنة الثانية  ماستر  تاريخ و حضارة المغرب اإلسالمي

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
بروكبن مسعود م  20المدرج  

 

60:66- 60:66 60/60/0602 الملتقيات   الاحد 

 

: بسكرة يوم  

 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 الثانية إعالم واتصال  -

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  صغيري ميلود

 

60املدرج   
 

60:66- 60:66 60/60/0602 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   السبت 

60:66 -60:66 جدو فؤاد   مدخل للعلوم القانونية 

60/60/0602 

 

 الاحد
26:06-60:06 قوراري صونيا  مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  

20:66-22:66 بوزيدي   القضايا الدولية المعاصرة  

60:66 -60:66 رمضان الحامسة   فنيات التحرير 

60/60/0602  

 

 الثالثاء
26:06-60:06 رحماني أمال وتقنيات  البحث مناهج    

20:66-22:66 شرفة أسماء  تشريعات اعالمية  

 

 

 

 

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني لالمتحانات  االستدراكية السداسي السادس – السنة الثالثة اتصال 

 األيام التاريخ المقياس التوقيت المكان االستاذ المسؤول عن المقياس

  فريجة طه

 

60املدرج   
 

 

 

 

60:66- 60:66 60/60/0602 تقنيات الاتصال   

 

 السبت

 
26:06-60:06 بويعلى نصيرة اجتماعية مشكالت   

20:66-22:66 داود جفافلة  نظريات إلاعالم والاتصال 

60:66 -60:66 عساس ي كريمة 60/60/0602 التسويق وإلاشهار   الاحد 

نهلة  . حفيظي   60:06-26:06  العالقات العامة 

20:66-22:66 طلحة مسعودة التنظيميالاتصال    

60:66 -60:66  نوي إيمان املنهجيةملتقى    60/60/0602  الثالثاء 

 

  : 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

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  طه فريجة

60املدرج   

 

60:66- 60:66 60/60/0602 تقنيات الاتصال   

 

 السبت

 
26:06-60:06 بوزيد رملي  التنشيط إلاعالمي  تقنيات   

20:66-22:66 داوود جفافلة  نظريات إلاعالم والاتصال 

60:66 -60:66 فرزولي مختار 60/60/0602 إلاخراج إلاذاعي و التلفزي    الاحد 

26:06-60:06 نوي إيمان  مشكالت اجتماعية 

60:66 -60:66 مرغاد بشير الدين 60/60/0602 الصحافة إلاذاعية والتلفزيونية    الثالثاء 

26:06-60:06 بوزيد سلمية   ملتقى املنهجية 

: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 الثاني – السنة األولى ماستر اتصال وعالقات عامة

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  بوزيد رملي.

 

60املدرج   

 

60:66- 60:66 60/60/0602 ابستمولوجيا علوم الاعالم والاتصال   

 

 السبت

 
26:06-60:06 سراي سعاد.  تصميم الحمالت 

20:66-22:66 شرفة أسماء.  التخطيط في العالقات العامة 

 حفيظي نهلة
60:66- 60:66 تكنولوجيا الاتصال والفضاء  

 العمومي

60/60/0602  الاحد 

26:06-60:06 قوراري صونيا.  مهارات الاتصال في العالقات العامة 

20:66-22:66 جفال سامية  الاتصالي إلاقناعي والحجاجي 

60:66 -60:66 لحمر نبيل 60/60/0602 ملتقي املنهجية   الثالثاء 

26:06-60:06 عبادة هشام  املقاربات الكمية والكيفية 

 

 رئيس القسم   

 

 

 

0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

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

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  نجيب بخوش

 

60املدرج   

 

60:66- 60:66 60/60/0602 سيميولوجيا الصورة   

 

 السبت

26:06-60:06 نبيل لحمر   قياس الجمهور والرأي العام  

20:66-22:66 داوود جفافلة  برمجة إذاعية وتلفزيونية 

60:66 -60:66 فؤاد جدو 60/60/0602 قضايا راهنة   الاحد 

26:06-60:06 مختار فرزولي  جمهور إلاذاعة والتلفزيون  

20:66-22:66 طلحة مسعودة  إلاشهار إلاذاعي والتلفزيوني 

فورار أمينأحمد   60:66- 60:66 60/60/0602 مخبر السمعي البصري    الثالثاء 

26:06-60:06 سراي سعاد  تحليل مضمون السمعي البصري  

: 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 الرابع – السنة الثانية ماستر اتصال وعالقات عامة 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
حفيظي نهلة + رحماني أمال  60املدرج    

  

 

60:66- 60:66 60/60/0602 الملتقيات   الاحد 

: 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 الرابع – السنة الثانية ماستر سمعي بصري

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
60املدرج  عبادة هشام   

                                 

60:66- 60:66 60/60/0602 الملتقيات   الاحد 

                                 

: 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 الرابع – السنة الثانية تكنولوجيا المعلومات والتوثيق. 

 األيام  التاريخ  المقياس  التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  مسعودي كمال

 

B1 

60:66- 60:66 60/60/0602 اللغات التوثيقية   السبت 

60:66 -60:66 ديخن نور الدين   البيبليوغرافيا والوابوغرافيا املتخصصة 

60/60/0602 

 

26:06-60:06 الصيد كمال الاحد  املؤسسات ألارشيفية في الجزائر 

20:66-22:66 مسعودي كمال  مناهج وتقنيات البحث  

60:66 -60:66 ديخن نور الدين   صيانة وترميم الوثائق واملخطوطات 

60/60/0602  

 

26:06-60:06 زروق رياض الثالثاء  نظريات إلاعالم 

20:66-22:66 سهلي مراد  تكنولوجيا املعلومات والتوثيق 

 

 

                                                                                                                                                                رئيس القسم                      

 

 

 



0202/0202: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

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

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  بوعافية السعيد

B1 

 

 

60:66- 60:66 الوصول الحر للمعلومات: تطبيقات الانترنت   60/60/0602  

 

 السبت

 
26:06-60:06 صغيري ميلود  إدارة املخاطر في أنظمة املعلومات 

20:66-22:66 عباس ي يزيد  املخدرات واملجتمع 

60:66 -60:66 حقاص صونية 60/60/0602 التسيير إلالكتروني للوثائق   الاحد 

26:06-60:06 طرش ي حياة  تقييم أنظمة املعلومات 

20:66-22:66 مصيبح وردة  تقييم مواقع الويب الويبومترية 

60:66 -60:66 حقاص صونيا   النشر وحقوق والتأليف 

60/60/0602  

 

 الثالثاء
26:06-60:06 حسني عبد الرحمان  تطبيقات الرقمنة في أنظمة املعلومات 

 
 

: بسكرة يوم   

 رئيس القسم 

 

 

 

 



0202/0202:السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

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

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  سهلي مراد

 

B1 

 

60:66- 60:66 60/60/0602 إدارة املوارد املالية وامليزانية   

 

 السبت

 
26:06-60:06 كمال مسعودي  اقتصاد وتوزيع املعلومات 

20:66-22:66 جوادي يوسف  الهندسة البشرية في املكتبات 

60:66 -60:66 طرش ي حياة  60/60/0602 إدارة الوقت   الاحد 

26:06-60:06 بوعافية السعيد  إدارة املوارد البشرية 

20:66-22:66 غاش ي براهيم  املؤسسةرهانات واستراتيجيات  

60:66 -60:66 الصيد كمال 60/60/0602 التحرير الاداري    الثالثاء 

26:06-60:06 صغيري امليلود  الاتصال املؤسساتي 

: 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 الرابع– السنة الثانية ماستر تكنولوجيا المعلومات والتوثيق.

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

 B1 غاش ي براهيم

 

60:66- 60:66 60/60/0602 امللتقيات   الاحد 

: بسكرة يوم   

 رئيس القسم      

 


