
0202/0201: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات السداسي السادس – السنة الثالثة اتصال 

 األيام التاريخ المقياس التوقيت المكان االستاذ المسؤول عن المقياس

 فريجة طه

5-4-0:    21مدرج  

13-6-3-1:   20مدرج  

9-8-7:   23مدرج  

 مدرج24:  10-11-12

 

00:11-00:11 31/60/0603 تقنيات الاتصال   االحد 

13:01 -13:01 طلحة مسعودة 31/60/0603 إلاتصال التنظمي   االثنين 

00:11-00:11 داود جفافلة 31/60/0603 نظريات إلاعالم والاتصال   الثالثاء 

13:01 -13:01 عساسي كريمة 30/60/0603 التسويق وإلاشهار   االربعاء 

00:11-00:11  هلة ن. حفيظي  31/60/0603 العالقات العامة   الخميس 

13:01 -13:01 بويعلى نصيرة 91/60/0609 مشكالت اجتماعية   السبت 

372: العدد اإلجمالي للطلبة                                                            13:  عدد األفواج   

  21/26/0201: بسكرة يوم

 رئيس القسم                                                       

 



0202/0201: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات السداسي السادس – السنة الثالثة إعالم

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

 طه فريجة

 

21الفوج     A1 

20الفوج     A2 

 

00:11-00:11 31/60/0603 تقنيات الاتصال   االحد 

13:01 -13:01 بوزيد رملي  31/60/0603 تقنيات التنشيط إلاعالمي    االثنين 

00:11-00:11 داوود جفافلة 31/60/0603 نظريات إلاعالم والاتصال   الثالثاء 

13:01 -13:01 فرزولي مختار 30/60/0603 إلاخراج إلاذاعي و التلفزي    االربعاء 

إيمان نوي   00:11-00:11 31/60/0603 مشكالت اجتماعية   الخميس 

13:01 -13:01 مرغاد بشير الدين 91/60/0609 الصحافة إلاذاعية والتلفزيونية    السبت 

45: العدد اإلجمالي للطلبة                                           0:عدد األفواج  

21/26/0201:بسكرة يوم  

 

 رئيس القسم    



0202/0201: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                           

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 برنامج التوزيع الزمني المتحانات السداسي الثاني – السنة األولى ماستر اتصال وعالقات عامة

 ألايام التاريخ املقياس التوقيت املكان ألاستاذ املسؤول عن املقياس

 01-3-5الفوج : 0املدرج بوزيد رملي.

 00-3-0-0الفوج : 2املدرج

 02-00-00الفوج :  0املدرج 

7-6-0-2: 6املدرج   

00:01- 05:01 00/16/2120 ابستمولوجيا علوم الاعالم والاتصال   الاحد 

00:11-01:11 سراي سعاد. 00/16/2120 تصميم الحمالت   الاثنين 

05:01 -00:01 شرفة أسماء. 05/16/2120 التخطيط في العالقات العامة   الثالثاء 

00:11-01:11 حفيظي نهلة 06/16/2120 تكنولوجيا الاتصال والفضاء العمومي   الاربعاء 

05:01 -00:01 قوراري صونيا. 07/16/2120 مهارات الاتصال في العالقات العامة    الخميس 

00:11-01:11 جفال سامية 03/16/2120 الاتصالي إلاقناعي والحجاجي   السبت 

302: العدد اإلجمالي للطلبة     -                                                                     14:  عدد األفواج   

 

 رئيس القسم   

  

 

 



0202/0201: السنة الجامعية                                               جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                                          

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

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

 األيام  التاريخ المقياس التوقيت المكان األستاذ المسؤول عن المقياس

  نجيب بخوش

 

A1    21الفوج 

A2     20الفوج 

00:01- 05:01 31/60/0603 سيميولوجيا الصورة   االحد 

00:11-01:11 نبيل لحمر 31/60/0603 قياس الجمهور والرأي العام    االثنين 

05:01 -00:01 داوود جفافلة 31/60/0603 برمجة إذاعية وتلفزيونية   الثالثاء 

00:11-01:11 فؤاد جدو 30/60/0603 قضايا راهنة   االربعاء 

05:01 -00:01 مختار فرزولي 31/60/0603 جمهور إلاذاعة والتلفزيون    الخميس 

00:11-01:11 طلحة مسعودة 91/60/0609 إلاشهار إلاذاعي والتلفزيوني   السبت 

42: العدد اإلجمالي للطلبة                                            0:     عدد األفواج   

  21/26/0201:بسكرة يوم

 رئيس القسم                                                

 


