
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

للسداسي الثاني

 المقیاس

 أ صفاح–اتصال مؤسساتي 

  لحمري. أ فرنسیة

 بداني.أ االتصالنظریات 

  مختاري. أ لسانیات

 ا یعقیل -الجریدة المكتوبة

 أ كانون- الجریدة المسموعة

  أ شعشوعة-تسییر فرق التحریر

  

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –جامعة الدكتور الطاھر موالي 
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

 

 استعمال الزمن لالمتحاناالستدراكي للسداسي

 ماستر 1 صحافة مكتوبة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقیت

اتصال مؤسساتي  09:00-10:30  

11:00-12:30  

نظریات  09:00-10:30  

11:00-12:30  

الجریدة المكتوبة 09:00-10:00  
الجریدة المسموعة 11:00 -12:30  

تسییر فرق التحریر 09:00 -10:30  

 

جامعة الدكتور الطاھر موالي 
كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  العلوم اإلنسانیةقسم 

 

10القاعة رقم   

 

 األحد
19/06/2016 

 االثنین
20/06/2016  

 
 الثالثاء

21/06/2016  
 

 األربعاء
22/06/2016  

 



)11القاعة(الثاني السداسي الرابع

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 

 المقیــــــاس

 )لحمري.أ(قانون اإلعالم

  )بوداعة.أ(مدخل إلى مصادر تاریخ الجزائر

  )بلمداني.أ(اإلعالم اقتصاد 

  )بورحلة.أ(فنیات التحریر

 )یعقیل.أ(تاریخ األفكار

  )شعیب.أ(بیبلیوغرافیا 

 )كانون.أ(منھجیة وتقنیات البحث

  )یعقیل.أ(تكنولوجیا االتصال 

 فرنسیة

  )لحمري.أ(تقنیات القراءة 

  )لحمري.أ(قانون اإلعالم

  )بوداعة.أ(مدخل إلى مصادر تاریخ الجزائر

  )قراوي. أ(االقتصاد في الجزائر

  )بورحلة.أ(التحلیل النقدي 

  )بلمداني.أ( حریات عمومیة 

  )یعقیل.أ(تاریخ األفكار 

  )كانون.أ(المنھجیة 

الثاني السداسي الرابع واألسبوعاألسبوع األول امتحان السداسي الثالث

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي 

  .سعیدة –جامعة الدكتور الطاھر موالي 
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

 

 التوقیــــــت

قانون اإلعالم 09:00 -10:30  

مدخل إلى مصادر تاریخ الجزائر 14:00 -15:30  

اقتصاد  09:00 -10:30  
فنیات التحریر 14:00 -15:30  

تاریخ األفكار 11:00 -12:30  

بیبلیوغرافیا  14:00 -15:30  

منھجیة وتقنیات البحث  11:00 -12:30  

تكنولوجیا االتصال  14:00 -15:30  

14:00 -15:30  

تقنیات القراءة  11:00 -12:30  

قانون اإلعالم 14:00 -15:30  

مدخل إلى مصادر تاریخ الجزائر 09:00-10:30  

االقتصاد في الجزائرالمجتمع و  14:00 -15:30  

التحلیل النقدي  09:00-10:30  

حریات عمومیة  14:00 -15:30  

تاریخ األفكار  11:00 -12:30  

المنھجیة  14:00 -15:30  

األسبوع األول امتحان السداسي الثالث: مالحظة  
 

جامعة الدكتور الطاھر موالي 
كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  العلوم اإلنسانیةقسم 

 

 األحد
15/06/2014  

 

 االثنین
16/06/2014  

 
 الثالثاء

17/06/2014  
 

 األربعاء
18/06/2014  

 
 الخمیس

19/06/2014  
  
 األحد

22/06/2014  
 

 االثنین
23/06/2014  

 

 الثالثاء
24/06/2014  

 

 األربعاء
25/06/2014  

 



االستدراكي للسداسیین الثالث و الرابع شعبة  االتصال

)10القاعة(الثاني السداسي الرابع

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  فرنسیة

 المقیـــــاس

)صفاح.أ(سمیولوجیا عامة

اإلشھار في السمعي البصري
) بورحلة.أ(  

)بورحلة.أ(فنیات التحریر

)بداني.أ(العالقات العامة 

)قواسم.أ(رھانات االتصال 

)كانون.أ(علم النفس االجتماعي 

)بن زاید.أ(العالقات السیاسیة الدولیة

 الفرنسیة

 

 

)صفاح.أ(سیمیولوجیا االتصال

)یحي.أ(إدارة األزمات 

)یحیى.أ(فنیات التحریر

) بورحلة.أ(اإلشھار في السمعي البصري 

  

)بداني. أ(المشاكل السیاسیة الراھنة 

)زروقي.أ(العالقات االقتصادیة الدولیة 

استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي للسداسیین الثالث و الرابع شعبة  االتصال

الثاني السداسي الرابع واألسبوعاألسبوع األول امتحان السداسي الثالث 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –جامعة الدكتور الطاھر موالي 
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

 

09:00 -10:30  

 التوقیــــــــت

12:30- 11:00 سمیولوجیا عامة  

15:30- 14:00 اإلشھار في السمعي البصري  

10:30- 09:00 فنیات التحریر  
15:30- 14:00 العالقات العامة   

رھانات االتصال    09:00-10:30  

15:30- 14:00 علم النفس االجتماعي   

10:30- 09:00 العالقات السیاسیة الدولیة  

14:00 -15:30  

09:00-10:30  

 

12:30- 11:00 سیمیولوجیا االتصال  

15:30- 14:00 إدارة األزمات   

10:30-09:00 فنیات التحریر  

15:30-14:00 اإلشھار في السمعي البصري   

11:00 -12:30  

15:30- 14:00 المشاكل السیاسیة الراھنة   

10:30-09:00 العالقات االقتصادیة الدولیة   

 استعمال الزمن 

األسبوع األول امتحان السداسي الثالث : مالحظة  

جامعة الدكتور الطاھر موالي 
كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  العلوم اإلنسانیةقسم 

 الخمیس 
26/06/2014  

 

 

 األحد
15/06/2014  

 

 االثنین
16/06/2014  

 
 الثالثاء

17/06/2014  
 

 األربعاء
18/06/2014  

 
 الخمیس

19/06/2014  
 

 األحد
22/06/2014  

 
 االثنین

23/06/2014  
 

 الثالثاء
24/06/2014  

 
 األربعاء



االستدراكي للسداسیین الخامس و السادس شعبة االتصال

)09القاعة(سادسالثاني السداسي ال

 
 
 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السادس تاریخ

 الفرنسیة

 المقیـــــاس

 )داعي.أ(تاریخ الثورة 

  )قراوي.أ(االستعمار و حركات التحرر
  

  )بوداعة.أ(طبیعیة وبشریة جغرافیا

  )بوشیبة.أ(المشرق اإلسالمي

 )بوشیبة. أ(الحدیثة أوروبا

  )دلباز.أ(العربي المعاصر المغرب

 )بوحسون.أ(اإلسالميالمغرب 

  )طویلب.أ(العربي المعاصر المغرب

 )جبران.أ(التاریخما قبل 

  فرنسیة

)داعي.أ(تاریخ الثورة 

)بوداعة.أ(طبیعیة وبشریة جغرافیا

)بوشیبة(اإلسالميالدولة العثمانیة والمشرق 

)بوشیبة(اإلسالميالمشرق 

)بوشیبة.أ(أمریكاو  أوروبا

)دلباز.أ(العربي المعاصر المغرب

استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي للسداسیین الخامس و السادس شعبة 

الثاني السداسي ال واألسبوعخامساألول امتحان السداسي ال

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –جامعة الدكتور الطاھر موالي 
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

استعمال الزمن المتحان السداسییین الخامس و السادس تاریخ

 

 التوقیــــــــت

تاریخ الثورة  11:00 -12:30  

االستعمار و حركات التحرر 14:00 -15:30  

جغرافیا 09:00 -10:30  

المشرق اإلسالمي 14:00 -15:30  

أوروبا 09:00-10:30  

المغرب 14:00 -15:30  

المغرب  09:00 -10:30  

المغرب 14:00 -15:30  

ما قبل  11:00 -12:30  

14:00 -15:30  

10:30- 09:00 تاریخ الثورة   

15:30- 14:00 جغرافیا  

12:30- 11:00 الدولة العثمانیة والمشرق   

15:30- 14:00 المشرق   

12:30- 11:00 أوروبا  

15:30- 14:00 المغرب  

 استعمال الزمن 

األول امتحان السداسي ال األسبوع: مالحظة  

جامعة الدكتور الطاھر موالي 
كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  العلوم اإلنسانیةقسم 

 استعمال الزمن 

25/06/2014  
 

 

 األحد
15/06/2014  

 

 االثنین
16/06/2014  

 

 الثالثاء
17/06/2014  

 
 األربعاء

18/06/2014  
 

 الخمیس
19/06/2014  

  
 األحد

22/06/2014  
 

 االثنین
23/06/2014  

 
 الثالثاء

24/06/2014  
 



)08القاعة(سادسالثاني السداسي ال

 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

)رزیوي.أ(العالم المعاصر

)بوحسون.أ( اإلسالميالمغرب 

)جبران.أ(التاریخما قبل 

 الفرنسیة

 المقیاس

 )جبران.أ(تاریخ الحضارات القدیمة

  )وارف.أ(تنظیم و تسییر أنظمة المعلومات
  

  )شباب.أ(تاریخ الجزائر المعاصر
  )بلمداني.أ(مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال

 )شعیب.أ(غرافیةالببلیو مدخل للمناھج 

  )كفیف.أ(مدارس ومناھج

 )یعقیل.أ(و االتصال اإلعالمتاریخ وسائل 

  )قداري.أ(مدخل إلى اإلعالم اآللي الثوثیقي

 فرنسیة

  

  )جبران.أ(تاریخ و حضارة المغرب اإلسالمي

  )وارف.أ(تنظیم و تسییر أنظمة المعلومات

  )شباب.أ(المعاصرتاریخ الجزائر 

  )قواسم.أ(علم االجتماع اإلعالم

  )شعیب.أ(غرافیةالببلیو مدخل للمناھج 

الثاني السداسي ال خامسواألسبوعاألسبوع األول امتحان السداسي ال

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .سعیدة –جامعة الدكتور الطاھر موالي 
  كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

 

10:30- 09:00 العالم المعاصر  

15:30- 14:00 المغرب   

10:30- 09:00 ما قبل   

11:00 -12:30  

 التوقیت

تاریخ الحضارات القدیمة 09:00 -10:30  

تنظیم و تسییر أنظمة المعلومات 14:00 -15:30  

تاریخ الجزائر المعاصر 09:00 -10:30  
مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 14:00 -15:30  

مدخل للمناھج  09:00 -10:30  

مدارس ومناھج 14:00 -15:30  

تاریخ وسائل  09:00 -10:30  

مدخل إلى اإلعالم اآللي الثوثیقي 14:00 -15:30  

09:00 -10:30  

14:00 -15:30  

تاریخ و حضارة المغرب اإلسالمي 09:00 -10:30  

تنظیم و تسییر أنظمة المعلومات 14:00 -15:30  

تاریخ الجزائر  09:00 -10:30  

علم االجتماع اإلعالم 14:00 -15:30  

مدخل للمناھج  09:00 -10:30  

األسبوع األول امتحان السداسي ال: مالحظة  

جامعة الدكتور الطاھر موالي 
كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  العلوم اإلنسانیةقسم 

 االربعاء
25/06/2014  

 
 الخمیس

26/06/2014  
 

 

 األحد
15/06/2014  

 

 االثنین
16/06/2014  

 
 الثالثاء

17/06/2014  
 

 األربعاء
18/05/2014 

 الخمیس
19/05/2014  

 األحد
22/06/2014  

 
 االثنین

23/06/2014  
 

 الثالثاء



 استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي للسداسیین األولوالثاني علوم إنسانیة

 مالحظة: األسبوع األول خاص بامتحان السداسي األول واألسبوع الثاني خاص بالسداسي الثاني(ق ك1)

15:30- 14:00  )كفیف.أ(مدارس ومناھج  24/06/2014  
 

10:30- 09:00  )یعقیل.أ(و االتصال اإلعالمتاریخ وسائل  25/06/2014األربعاء   
15:30- 14:00  )قداري.أ(مدخل إلى اإلعالم اآللي الثوثیقي   

10:30- 09:00  فرنسیة  الخمیس  
26/06/2014  

 




