
 03صالح بوبنيدر قسنطينةجامعة 

 2018/2019التوزيع الزمني                                                      كلية علوم اإلعالم و اإلتصال و السمعي البصري                                    

                      قسم السمعي البصري                                                                                                            

 01فوج                  سمعي بصري  01ماستر امتحانات السداسي األول  برنامج

 المكان أستاذ المادة المادة التوقيت 

 11:45-10:15 16/01/2019االربعاء
  03 مدرج  قدواح منالد. تاريخ السمعي البصري في الجزائر 

 11:45-10:15 17/01/2018الخميس
 

 البحث التوثيقي
 03 مدرج د.جربوعة عادل 

 11:45-10:15 19/01/2019السبت
  03 مدرج  أ.بوعناقة سفيان تاريخ الجزائر الثقافي 

 11:45-10:15 20/01/2019االحد
 03 مدرج د.دراحي ابتسام التحرير لإلذاعة والتلفزيون  

 11:45-10:15 21/01/2018االثنين
 

 ثقافيةالصناعات ال
 03 مدرج د.بوزيان نصر الدين 

 11:45-10:15 22/01/2019الثالثاء
  03 مدرج  أ.وشفون سارة سيميولوجيا عامة 

 11:45-10:15 23/01/2019االربعاء
 03 مدرج د.بوشوشة حميد إعالميةوأخالقيات تشريعات  

 11:45-10:15 24/01/2019الخميس
  03 مدرج  د.بوزيان نصر الدين اإلعالمبحوث األساسية في مداخل ال 

 

 

 



 

 03صالح بوبنيدر قسنطينةجامعة 

 2018/2019التوزيع الزمني                                                      و السمعي البصري                                     كلية علوم اإلعالم و اإلتصال

                      قسم السمعي البصري                                                                                                            

 02فوج                  سمعي بصري  01ماسترامتحانات السداسي األول   برنامج

 المكان أستاذ المادة المادة التوقيت 

 11:45-10:15 16/01/2019االربعاء
 04 مدرج قدواح منالد. تاريخ السمعي البصري في الجزائر 

 11:45-10:15 17/01/2018الخميس
 

 البحث التوثيقي
 04 مدرج د.جربوعة عادل 

 11:45-10:15 19/01/2019السبت
 04 مدرج أ.بوعناقة سفيان تاريخ الجزائر الثقافي 

 11:45-10:15 20/01/2019االحد
 04 مدرج د.دراحي ابتسام التحرير لإلذاعة والتلفزيون  

 11:45-10:15 21/01/2018االثنين
 

 ثقافيةالصناعات ال
 04 مدرج د.بوزيان نصر الدين 

 11:45-10:15 22/01/2019الثالثاء
 04 مدرج أ.وشفون سارة سيميولوجيا عامة 

 11:45-10:15 23/01/2019االربعاء
 04 مدرج د.بوشوشة حميد إعالميةوأخالقيات تشريعات  

 11:45-10:15 24/01/2019الخميس
 04 مدرج د.بوزيان نصر الدين اإلعالمبحوث األساسية في مداخل ال 

 

 



 03صالح بوبنيدر قسنطينةجامعة 
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   الثالثسمعي بصري السداسي  02برنامج اإلمتحانات ماستر

 المكان أستاذ المادة المادة التوقيت 
 07/01/2019 االثنين

 
8:30-10:00 

 
 التقديم اإلذاعي والتلفزيوني

 
 07 مدرج أ.دراحي ابتسام

 09/01/2019االربعاء
8:30-10:00 

 07 مدرج د.ميلود مراد النقد السمعي البصري 

 07 مدرج أ.بوعناقة سفيان علم اجتماع السمعي البصري  10:00-8:30 12/01/2019السبت

 14/01/2019االثنين
 االتصال السياسي 8:30-10:00

 
 07 مدرج د.قدواح منال

  07 مدرج  د.مفيدة طاير الحمالت اإلعالمية 10:00-8:30 16/01/2019االربعاء

 07 مدرج أ.فالحي منصف مخبر السمعي البصري  10:00-8:30 19/01/2019السبت

 21/01/2019االثنين
8:30-10:00 

 07 مدرج أ.كيحل فتيحة مخبر البحث

 23/01/2019االربعاء
8:30-10:00 

  07 مدرج   د.جربوعة عادل مقاولتية

 


