
 اجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الدميقراطيـــــة الشعبيـــــة
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 وزارة التعليـــــم العـــــايل والبحث العلمـــــي 
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 (M1)  ثانية ادلفعة ال  2022/ 2021رزانمة امتحاانت السدايس الأول  

 علوم الاعالم والإتصال قسم  

تصال وعالقات عامة   ماسرت  أأوىل س نة    اإ

 التوقيت  املواد   الأايم  طبيعة الامتحان 

 

 حضوري 

 

 

 ابس متولوجيا علوم الاعالم والتصال   13/02/2022األحد 

 د/ كيحول  

14:00-  15:00    

 الاجتاهات احلديثة يف العالقات العامة   14/02/2022اإلثنين 

 د/ بوترعة 

14:00-  15:00    

 التصال والتسويق العمويم   15/02/2022الثالثاء 

 أأ/ شارف  

14:00-  15:00    

 املقارابت المكية والكيفية   16/02/2022األربعاء 

 د/ كيحول  

14:00-  15:00    

دارة العالقات العامة   17/02/2022 الخميس  اإ

 د/ جبار  

14:00-  15:00    

 تقيمي الرأأي العام   20/02/2022 األحد

 أأ/ أأقلمني  

14:00-  15:00    

 

 تسلمي الأعامل 

 

 البالغة والتصال   21/02/2022اإلثنين 

 د/ سعدون  

14:00-  15:00    

 ترشيعات العمل   22/02/2022الثالثاء 

 د/ بودرابةل  

14:00-  15:00    

 اللغة الأجنبية   23/02/2022 األربعاء

 فرنس ية . د/ مداين  

 اجنلزيية . أأ/ بن راحب  

14:00-  15:00    

 

 

 

 

 



 اجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الدميقراطيـــــة الشعبيـــــة
People's Democratic Republic of Algeria 

 وزارة التعليـــــم العـــــايل والبحث العلمـــــي 
   -مخيس مليانة  -جـــــامعة اجليـــــاليل بونعـــــامة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية
 

Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 

University of DJILLALI BOUNAMA 

Faculty of Social Sciences and Humanities 

 
 

 

 (M1)ادلفعة الثانية   2022/ 2021رزانمة امتحاانت السدايس الأول  

 علوم الاعالم والإتصال قسم  

 ماسرت التصال امجلاهريي والوسائط اجلديدة   أأوىل س نة  

 

 التوقيت  املواد   الأايم  طبيعة الامتحان 

 

 حضوري 

 

 

 ابس متولوجيا علوم الاعالم والتصال   13/02/2022األحد 

 د/ كيحول  

14:00-  15:00    

 املقارابت النظرية دلراسات امجلهور   14/02/2022اإلثنين 

 د/ بلعموري  

14:00-  15:00    

 نظرايت التصال امجلاهريي   15/02/2022الثالثاء 

 الربوفيسور تيطاوين  

14:00-  15:00    

 املقارابت المكية والكيفية   16/02/2022األربعاء 

 د/ كيحول  

14:00-  15:00    

 مهنجية دراسة التصال امجلاهريي   17/02/2022 الخميس

 د/ بوحيي  

14:00-  15:00    

 مدخل ملقارابت الوسائط اجلديدة   20/02/2022 األحد

 د/ جعال  

14:00-  15:00    

 

 تسلمي الأعامل 

 

 الرأأي العام والوسائط اجلديدة   21/02/2022اإلثنين 

 أأ/ كريدر  

14:00-  15:00    

 حتليل اخلطاب   22/02/2022الثالثاء 

 أأ/ جنادي  

14:00-  15:00    

 اللغة الأجنبية   23/02/2022 األربعاء

 فرنس ية . د/ مداين  

 اجنلزيية . أأ/ بن راحب  

14:00-  15:00    

 

 


