
جامعة منوبة           
            ****                                                                                                                                                                                                     

ااإلخباررمعهھد االصحافة ووعلومم   

.ززسس           اامتحاناتت ووقــــــــــاتتأأجـــــــدوولل          
2021/2022ددووررةة جانفي                        

                   
ااالتصالل في من ااإلجاززةةااألوولى االسنة                        

 
 

ااأليیـــــــــــــــامم  
 

      

 
8.30 -  – ---  -    10.30  

 
 10.30 ---------------  12.30  

    

 
االخميیـــــــــــس  

 2022/ جانفي/6

  ااالتصالل االمنظماتي
 

    

 
االجمعــــــــــــة  

 2022/ جانفي/7

  االقانونن االدستورريي
 

    

 
االسبـــــــــــت  

 2022/ جانفي/8

 
 مدخل إإلى االتصرفف

 
 

    
 

 
ااإلثنيیــــــــــــن  

 2022/ جانفي/10

إإلى نظريیاتت  مدخل
 ااإلعالمم ووااالتصالل

       

 
ثالثـــــــــــاءاال  
 2022/ جانفي/11

 
ااكتشافف االمحيیط 

 االمهھني

 
 

    

 
ااألرربعـــــــــــاء  

 2022/ جانفي/12

 
 ااالتصالل االمؤسساتي

     

 
 
 
 



جامعة منوبة         
            ****                                                                                                                                                                                                     

معهھد االصحافة ووعلومم ااإلخبارر  

.ززسس اامتحاناتت ووقــــــــــاتتأأجـــــــدوولل                                                 
2021/2022ددووررةة جانفي   

     
صحافةفي ااألوولى من ااإلجاززةة االسنة   

 
 

ااأليیـــــــــــــــامم  
 

      

 
8.30      – ----       10.30  

 
10.30        –      12.30  

    

 
االخميیـــــــــــس  

 2022/ جانفي/6

االفرنسيیة   
 

  
 

  

 
االجمعــــــــــــة  

 2022/ جانفي/7

      االقانونن االدستورريي

 
االسبـــــــــــت  

 2022/ جانفي/8

ةـــــاالعربيی          
 

 
ااإلثنيیــــــــــــن  

 2022/ جانفي/10

  مدخل إإلى نظريیاتت ااإلعالمم
 

      

 
ثالثـــــــــــاءاال  
 2022/ جانفي/11

ووسائل ااإلعالمم نشأةة   
 

    

 
ااألرربعـــــــــــاء  

 2022/ جانفي/12

ااألنقليیزيیة   
             

    

 
 
 
 



جامعة منوبة          
            ****                                                                                  

                                                                                                                    
معهھد االصحافة ووعلومم ااإلخبارر  

.ززسس                   
اامتحاناتت ووقــــــــــاتتأأجـــــــدوولل                      

2021/2022ددووررةة جانفي                        
 

في االصحافةمن ااإلجاززةة  االثانيیةاالسنة                            
 

 
ااأليیـــــــــــــــامم  

 

      

 
8.30 ...........10.30  

 
 

 
10.45    –       12.45  

  
13.00         –       15.00  

 
 

 
15.30 ...........17.00 

 

 
االخميیـــــــــــس  

 2022/ جانفي/6

   
قانونن ااإلعالمم  

  
 

  
 

 

 
االجمعــــــــــــة  

 2022/ جانفي/7

   تارريیخ ااألفكارر االسيیاسيیة  
 

   

 علم االنفس ااالجتماعي

 
االسبـــــــــــت  

 2022/ جانفي/8

   االتارريیخ االسيیاسي ااالجتماعي  
 

   
 عالقاتت عامة 

 
ااإلثنيیــــــــــــن  

 2022/ جانفي/10

ااألنقليیزيیة      
 

 
 

   

 
ثالثـــــــــــاءاال  
 2022/ جانفي/11

     االفرنسيیة  

 
ااألرربعـــــــــــاء  

 2022/ جانفي/12

     معاررفف ااقتصادديیة  

   
 



       جامعة منوبة
 

****                                                                                                                                                                                                     
معهھد االصحافة ووعلومم ااإلخبارر  

.ززسس           اامتحاناتت ووقــــــــــاتتأأجـــــــدوولل          
2021/2022ددووررةة جانفي                                                           

                     
االثانيیة ااتصاللاالسنة                        

 
 

ااأليیـــــــــــــــامم  
 

 

 
8.30....................10.30  

 
10.45..................12.45 

  
 

 
 

 

 
االخميیـــــــــــس  

 2022/ جانفي/6

     حقوقق ااالنسانن 

 
االجمعــــــــــــة  

 2022/ جانفي/7

علم االنفس ااالجتماعي فـــن ووثقـافــــة      

تارريیخ تونس االمعاصر  
 

 
االسبـــــــــــت  

 2022/ جانفي/8

      

 
ااإلثنيیــــــــــــن  

 2022/ جانفي/10

     ااإلعالمم ووااالتصالل قانونن 
 

 
ثالثـــــــــــاءاال  
 2022/ جانفي/11

ااالشهھارر ااالتصالل االتصميیمي        

 ااالتصالل وواالعالقاتت االدووليیة

 
ااألرربعـــــــــــاء  

 2022/ جانفي/12

ااقتصادد ااألعالمم       

 
           



جامعة منوبة         
            ****                                                                                                                                                                                                     

معهھد االصحافة ووعلومم ااإلخبارر  

.ززسس           اامتحاناتت ووقــــــــــاتتأأجـــــــدوولل          
2021/2022ددووررةة جانفي                                                           

                      
في االصحافة االتطبيیقيیةمن ااإلجاززةة  االثالثةاالسنة                          

 
 

ااأليیـــــــــــــــامم  
 

 

 
8.30....................... 10.30  

 
11.00....................13.00  

    

 
ااإلثنيیــــــــــــن  

 2022/ جانفي/10

االترجمة االحجاجج                 
 

  

إإعالمم االقربب         
 

ثالثـــــــــــاءاال  
 2022/ جانفي/11

تقنيیاتت االتثبت من 
ااألخبارر  

     

 
ااألرربعـــــــــــاء  

 2022/ جانفي/12

 
 مناهھھھج االبحث

11.00  
 

ااإلعالمم وواالمسألة االديینيیة  13.00   
بعث االمؤسساتت   

 
االخميیـــــــــــس  

 2022/ جانفي/13

 

 ااألنفوغراافيیا
 

 
      

 
ــــــــــةاالجمعــ  

 2022/ جانفي/14

      صحافة االموبايیل

3إإعع االقاعة :    11.30.............8.30: من  3فريیق              4إإعع االقاعة :      11.30...............8.30: من  1: فريیق  صحافة االموبايیل  مالحظة :   
14.30...........11.30: من  4فريیق                                        14.30 ..........11.30: من   2فريیق                                        
                 

10.30..............8.30من  2/   فريیق      10.30............8.30من  1فريیق  : ااألنفوغراافيیا  
12.30.................10.30من  4/   فريیق      12.30............10.30من  3فريیق     

         



جامعة منوبة          
            ****                                                                                                                                                                                                     

معهھد االصحافة ووعلومم ااإلخبارر  
.ززسس                   

اامتحاناتت ووقــــــــــاتتأأجـــــــدوولل                        
2021/2022ددووررةة جانفي                        

 
صاللـــاات االثالثةاالسنة                           

 
 

ااأليیـــــــــــــــامم  
 

 

 
8.30       –          10.30  

 
10.45       –           12.45  

   

 
االخميیـــــــــــس  

 2022/ جانفي/6

  االسمعي االبصريي ااإلنتاجج بعث االمشارريیع
 

  

 
االجمعــــــــــــة  

 2022/ جانفي/7

    ااالتصالل ااالقليیمي ااالتصالل االسيیاحي

 ااالتصالل االبيیئي        ااالتصالل االبرلماني
 

االسبـــــــــــت  
 2022/ جانفي/8

             
 

 
ااإلثنيیــــــــــــن  

 2022/ جانفي/10

      االرأأيي االعامم 

 
ثالثـــــــــــاءاال  

 2022/ جانفي/11

     مناهھھھج االبحث 

  

ااألرربعـــــــــــاء  
 2022/ جانفي/12

    نظريیاتت ااإلعالمم 

              
          
         



        
             


