
2020/2021:جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

  لسنة الثالثة تارٌخ ا– السداسً السادس إلعادة امتحاناتبرنامج التوزٌع الزمنً 

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  فؤاد جذو

 

 

B2 

08:30 -09:30 22/06/2020 جاريخ الىظم الضياصيت   الثالثاء 

11:00-10:00 صالم هربىعت م15-8املشرق إلاصالمي ما بين اللرهيين    

12:30-11:30 جهيىت بىخليفي كىيذر  جغرافيت إكتصاديت 

09:30- 08:30 لخضر بً بىزيذ 23/06/2020 ما كبل التاريخ الشمال إلافريلي   االربعاء 

11:00-10:00 جهيىت بىخليفي كىيذر  علم الخرائط 

12:30-11:30 الخيضاء جىمي  املخذراث واملجتمع 

16/06/2021بسكرة  فً    

 رئٌس القسم                     

 

 



2020/2021: جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

تكنولوجٌا المعلومات والتوثٌق/  الثالثة مكتبات السنة  –السداسً السادس إلعادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً   

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
    بىعافيت الضعيذ

 

B21 

08:30 -09:30 الىصىل الحر للمعلىماث: جطبيلاث الاهترهت   22/06/2020  الثالثاء 

صغيري ميلىد  10:00-11:00  إدارة املخاطر في أهظمت املعلىماث 

عباس ي يسيذ  11:30-12:30  املخذراث واملجتمع 

حلاص صىهيت  08:30 -09:30 التضيير إلالكترووي للىثائم   23/06/2020  االربعاء 

طرش ي حياة  10:00-11:00 جلييم أهظمت املعلىماث  

12:30-11:30 مصيبح وردة  جلييم مىاكع الىيب الىيبىمتريت 

 
 

  16/06/2021بسكرة  فً  

 رئٌس القسم 

 

 



2020/2021: جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

السنة الثالثة اتصال  –السداسً السادس عادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً إل  

 األيام التاريخ المقياس التوقيت المكان االستاذ المسؤول عن المقٌاس

  فريجة طه

 

B07 

08:30 -09:30 22/06/2020 جلىياث الاجصال   الثالثاء 

11:00-10:00 طلحة مسعودة   التىظميالاجصال 

12:30-11:30 داود جفافلة  هظرياث إلاعالم والاجصال 

09:30- 08:30 عساسي كريمة 23/06/2020 التسويق وإلاشهار   االربعاء 

11:00-10:00  هلة ن. حفيظي   العالكاث العامت 

12:30-11:30 بويعلى نصيرة  مشكالث اجتماعيت 

16/06/2021بسكرة  فً   

 
 
 
 رئٌس القسم                                                       

 

 



2020/2021: جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

السنة الثالثة إعالم –السداسً السادس إلعادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً   

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  طه فريجت

 

B06 

08:30 -09:30 22/06/2020 جقنياث الاجصال   الثالثاء 

11:00-10:00 بىزيذ رملي   جقنياث التنشيط إلاعالمي  

12:30-11:30 داوود جفافلت  نظرياث إلاعالم والاجصال 

09:30- 08:30 فرزولي مختار 23/06/2020 إلاإلاراا إلاإلاااع و التتلسزي   االربعاء 

11:00-10:00 هىي إيمان  مشكالث اجتماعيت 

12:30-11:30 مرغاد بشير الذيً  الصحافت إلاإلااعيت والتتلسيونيت  

 

16/06/2021بسكرة  فً   

 رئٌس القسم             

 

 



2020/2021:جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

السنة أولى ماستر تارٌخ الوطن العربً المعاصر  –السداسً الثانً عادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً إل  

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
  حىريت ومان

 

B1 
 

08:30 -09:30 22/06/2020 املشاريع الىحذويت في جاريخ الىطً العربي املعاصر   الثالثاء 

11:00-10:00 لخميس ي فريح  أعالم الفكر إلاصالحي والضياس ي في الىطً العربي 

12:30-11:30 ألامير بىغذادة  املشرق العربي والذولت العثماهيت 

09:30- 08:30 علي عيادة 23/06/2020 أمريكا والشرق ألاوصط   االربعاء 

11:00-10:00 وحيدة كحول  وصائط الاجصال 

12:30-11:30 عباش هكىل   املصادر الغربيت وجاريخ الىطً العربي 

                                                                 

                                             16/06/2021بسكرة  فً 

   رئٌس

 

 

 



2020/2021: جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة

.السنة األولى ماستر تارٌخ الغرب اإلسالمً فً العصر الوسٌط –السداسً الثانً عادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً إل  

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
   فتيكت  لىق 

 

B3 

08:30 -09:30 22/06/2020 اليشاط الحرفي والتجاري في الغرب إلاصالمي   الثالثاء 

11:00-10:00 علي بلذي  عالكاث الغرب إلاصالمي مع الضىدان 

12:30-11:30 مبرون بً مضعىد  الفله والتاريخ في الغرب إلاصالمي 

09:30- 08:30 علي زيان 23/06/2020 التاريخ الضياس ي لألهذلط   االربعاء 

11:00-10:00 وحيذة هكىل   وصائط الاجصال 

12:30-11:30 مضعىد هربىع  جلىياث البكث التاريخي 

 
 

 

: 16/06/2021بسكرة  فً   

 رئٌس القسم
 

 



 

2020/2021: جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

السنة األولى ماستر اتصال وعالقات عامة –السداسً الثانً العادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً   

ألاصتار املضؤول عً امللياش  املكان   ألايام التاريخ امللياش التىكيت

بىزيذ رملي .  

 

B08 

08:30 -09:30 22/06/2020 ابضتمىلىجيا علىم الاعالم والاجصال   الثالثاء 

صراي صعاد . 10:00-11:00  جصميم الحمالث 

12:30-11:30 رفت أصماء .  التخطيط في العالكاث العامت 

حفيظي نهلت 
08:30 -09:30 جكىىلىجيا الاجصال والفضاء  

 العمىمي

23/06/2020  االربعاء 

كىراري صىهيا . 10:00-11:00  مهاراث الاجصال في العالكاث العامت  

جفال صاميت  11:30-12:30  الاجصالي إلاكىاعي والحجاجي 

                16/06/2021بسكرة  فً 

 رئٌس القسم   

 

 



 

2020/2021: جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

.السنة األولى ماستر سمعً بصري – السداسً الثانً إلعادة امتحاناتبرنامج التوزٌع الزمنً   

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  نجيب بخوش

 

B05 

08:30 -09:30 22/06/2020 صيميىلىجيا الصىرة   الثالثاء 

11:00-10:00 نبيل لحمر  قياش الجمهور والرأز العام  

12:30-11:30 داوود جلافتت  برمجت إراعيت وجلفسيىهيت 

09:30- 08:30 فؤاد جدو 23/06/2020 قضايا راهنت   االربعاء 

11:00-10:00 مختار فرزولع  جمهىر إلاراعت والتلفسيىن  

12:30-11:30 طلحت مسعودة  إلا هار إلاراعي والتلفسيىوي 

 

 16/06/2021بسكرة  فً 

 رئٌس القسم                                                



 

2020/2021:جامعة محمد خٌضر بسكرة                                                                                                                                                       السنة الجامعٌة  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

إدارة المؤسسات الوثائقٌة/  السنة األولى ماستر مكتبات  –السداسً الثانً  إلعادة امتحانات برنامج التوزٌع الزمنً  

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس
صهلي مراد   

B22 

 

08:30 -09:30 إدارة املىارد املاليت وامليزاهيت   22/06/2020  الثالثاء 

مضعىدي همال  10:00-11:00 اكتصاد وجىزيع املعلىماث  

جىادي يىصف  11:30-12:30 الهىذصت البشريت في املكتباث  

طرش ي حياة   08:30 -09:30 إدارة الىكت   23/06/2020  االربعاء 

بىعافيت الضعيذ  10:00-11:00 إدارة املىارد البشريت  

غاش ي براهيم  11:30-12:30 رهاهاث واصتراجيجياث املؤصضت  

16/06/2021بسكرة  فً   

 رئٌس القسم      

 


