
 

 

 

 

 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 الثالث /املجموعة األولى/السداس ي  التنظيميماستر / تخصص االتصال الثانية   السنة

 2022/2023/السداس ي  الثالث/املجموعة األولى /السنة الجامعية  االتصال التنظيميبرنامج املحاضرات للسنة الثانية  ماستر/تخصص:

 البناية الجديدة/زهير إحدادن/ املجموعة: األولى/ مدرج:

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 السبت

 التحليل النسقي    

 -(01املجموعة )-

 لوصيف سعيد أ.د 

 املؤسسةاتصال 

 -(01املجموعة )-

 حفيظة بوهاليد. 

 االحد

 األنظمة املعلوماتية

-(01املجموعة )-  

 حسينة قيدومد. 

 لغة انجليزية

-(01املجموعة)  

 قادري عائشة أ.

الثقافة االتصالية 

 واالدعاء الوظيفي

 -(01املجموعة )-

 د. جازية بن رابح

 

 املقاولتية

-(01املجموعة )-  

 د. مريم نمروس

 االتصال والقيادة

 -(01املجموعة )-

 د. وليد حسيني
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 الثالث /املجموعة الثانية/السداس ي  التنظيميماستر / تخصص االتصال الثانية   السنة

 2022/2023/السداس ي  الثالث/املجموعة الثانية/السنة الجامعية  االتصال التنظيميبرنامج املحاضرات للسنة الثانية  ماستر/تخصص:

 املجموعة: الثانية/ مدرج:االتصال/البناية الجديدة

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 السبت

  

 

 اتصال املؤسسة 

-(02املجموعة )-  

 عزوز سعيدة

 املقاولتية

-(02املجموعة )-  

 أحمد غربي

 2022/2023/السداس ي  الثالث/املجموعة الثانية/السنة الجامعية  االتصال التنظيميبرنامج املحاضرات للسنة الثانية  ماستر/تخصص:

 املجموعة: الثانية/ مدرج:زهير إحدادن/البناية الجديدة

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 اليوم

 الخميس

 التحليل النسقي

 -(02املجموعة )-

 فطومة بن مكي

 االتصال والقيادة

 -(02املجموعة )-

 د/  سهام  صالحي

 لغة انجليزية

-(02املجموعة )-  

 كريم بلقاس ي

الثقافة االتصالية  

 واألداء الوظيفي

 -(02املجموعة )-

 اسمهان مريبعي

-األنظمة املعلوماتية 

-(02املجموعة )  

 دليلة العوفي
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 2022/2023السنة الجامعية املوجهة للسنة الثانية ماستر / تخصص:االتصال التنظيمي /السداس ي الثالث/املجموعةاألولى/  األعمالبرنامج 

 البناية الجديدة/المجموعة األولى الطابق الثالث

:0309-08:00 الفوج القاعة اليــــــوم 03:12-0011: األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(     األستاذ)ة( 

ا
ت

سب
ل

 

 

   مصطفى كشايري  ورشة إعداد مذكرة حسيبة دحومان الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي علي دحماني ملتقى املنهجية 01 01

02 02 
الثقافة االتصالية 

 واألداء الوظيفي
   علي دحماني املنهجيةملتقى  مصطفى كشايري  ورشة إعداد مذكرة حورية معالوي 

   حسيبة دحومان الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي ايمان عبادي ملتقى املنهجية مصطفى كشايري  ورشة إعداد مذكرة 03 03

   محمد شيحات ورشة إعداد مذكرة حورية معالوي  الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي خديجة حسيني ملتقى املنهجية 04 04

05 05 
الثقافة االتصالية 

 واألداء الوظيفي
   خديجة حسيني ملتقى املنهجية علي دحماني ورشة إعداد مذكرة محمد شيحات

   حورية معالوي  الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي خديجة حسيني ملتقى املنهجية زهرة بريك ورشة إعداد مذكرة 06 06

   زهرة بريك ورشة إعداد مذكرة محمد شيحات االتصالية واألداء الوظيفيالثقافة  ايمان عبادي ملتقى املنهجية 07 07

08 08 
الثقافة االتصالية 

 واألداء الوظيفي
   ايمان عبادي ملتقى املنهجية زهرة بريك ورشة إعداد مذكرة ..................
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 برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية ماستر / تخصص:االتصال التنظيمي /السداس ي الثالث/املجموعةاألولى/ السنة الجامعية 2023/2022

 املجموعة الثانية/ الطابق الثاني/البناية الجديدة

09:30-08:00 الفوج القاعة اليــــــوم 12:30-11:00 األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة(   األستاذ)ة( 

ا
ت

سب
ل

 

 

 أمال خالي الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي سعيد لوصيف ملتقى املنهجية سمهان بن لعالم ورشة إعداد مذكرة 09 01

 سمهان بن لعالم ورشة إعداد مذكرة لونيس نسيمة الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي سعيد لوصيف ملتقى املنهجية 10 02

 سعيد لوصيف ملتقى املنهجية ...................... ورشة إعداد مذكرة لونيس نسيمة االتصالية واألداء الوظيفيالثقافة  11 03

 أمينة بصافة الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي سهام مومو ملتقى املنهجية ...................... ورشة إعداد مذكرة 12 04

 سهام مومو ملتقى املنهجية أمال خالي الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي حنوشحفيظة  ورشة إعداد مذكرة 13 05

 عدالن زروق  ورشة إعداد مذكرة عمر تواتي الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي عبد الحميد عليان ملتقى املنهجية 14 06

 عبد الحميد عليان ملتقى املنهجية عدالن زروق  مذكرةورشة إعداد  عمر تواتي الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي 15 07

 عمر تواتي الثقافة االتصالية واألداء الوظيفي عبد الحميد عليان ملتقى املنهجية عدالن زروق  ورشة إعداد مذكرة 16 08

 

 


