
 

 

 

 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 الثالث/املجموعة )كل األفواج( السداس ي/ االتصال والعالقات العامةماستر / تخصص الثانية السنة 

 املحاضرات برنامج 

 الجديدةمدرج:إبراهيم إبراهيمي/البناية 

 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

 لغة اجنليزية
 اجملموعة 

 )كل األفواج(
 أمال خايل

صورة املؤسسة واالتصال 
 الشامل

 اجملموعة )كل األفواج(
 مجال شعبان شاوش

 

 

 

 

 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

اإلشهار    االربعاء  
 المجموعة

)كل األفواج(   

 نبيلة بوخبزة

الثقافة االتصالية داخل 
 المؤسسة

 المجموعة )كل األفواج(

 أمال بدرين

  

 2022/2023السنة الجامعية /السداس ي  الثالث/املجموعة كل األفواج / االتصال و العالقات العامةاملحاضرات للسنة الثانية ماستر/تخصص:برنامج 

 مدرج:االتصال/البناية الجديدة /كل األفواجاملجموعة: 

 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

 وتسيري األزمةاالتصال   
 اجملموعة )كل األفواج(

 عطويمليكة 

 املقاولتية
 اجملموعة 

 )كل األفواج(
 كنزة ابشوشي
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 2022/2023عية برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية ماستر / تخصص: االتصال و العالقات العامة /السداس ي الثالث/املجموعة كل األفواج/ السنة الجام

 املجموعة كل األفواج/ الطابق الثاني//البناية الجديدة

 األستاذ)ة( 17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة( 14:00-12:30 الفوج القاعة اليــــــوم

ت
سب

ال
 

 

 رشيد فريح إعداد مذكرة سهام مومو إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة عون  بن منى تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 01 01

   .…………… إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة منى عون  تطبيقات العالقات العامة في الجزائر رشيد فريح إعداد مذكرة 02 02

 منى عون  تطبيقات العالقات العامة في الجزائر رشيد فريح إعداد مذكرة حسينة اقراد إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة 03 03

   .…………… إعداد مذكرة حسينة اقراد إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة قاسيميأمال  تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 04 04

 تطبيقات العالقات العامة في الجزائر مصطفى كشايري  إعداد مذكرة 05 05
جمال شعبان 

 شاوش
   .…………… إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة

 تطبيقات العالقات العامة في الجزائر مصطفى كشايري  إعداد مذكرة .................. إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة 06 06
جمال شعبان 

 شاوش

 مصطفى كشايري  إعداد مذكرة .................. إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة شهرزاد دماد تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 07 07

 .................. إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة أحمد بوخاري  تطبيقات العالقات العامة في الجزائر شيحاتمحمد  إعداد مذكرة 08 08

 ..................... تطبيقات العالقات العامة في الجزائر محمد شيحات إعداد مذكرة سهام مومو إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة 09 09

 محمد شيحات إعداد مذكرة .................... إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة أحمد بوخاري  العالقات العامة في الجزائرتطبيقات  10 10

 ................... إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة شهرزاد دماد تطبيقات العالقات العامة في الجزائر حفيظة بوهالي إعداد مذكرة 11 11

 أمال قاسيمي تطبيقات العالقات العامة في الجزائر حفيظة بوهالي إعداد مذكرة  إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة 12 12
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 2022/2023عية برنامج األعمال املوجهة للسنة الثانية ماستر / تخصص: االتصال و العالقات العامة /السداس ي الثالث/املجموعة كل األفواج/ السنة الجام

 املجموعة كل األفواج/ الطابق الثالث//البناية الجديدة
 األستاذ)ة( 17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة( 14:00-12:30 الفوج القاعة اليــــــوم

ت
سب

ال
 

 

 حنان عياد إعداد مذكرة ................... إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة زهرة بريك تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 13 01

 دليلة فرشان إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة زهرة بريك تطبيقات العالقات العامة في الجزائر حنان عياد إعداد مذكرة 14 02

 زهرة بريك العالقات العامة في الجزائرتطبيقات  حنان عياد إعداد مذكرة دليلة فرشان إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة 15 03

 عمر تواتي إعداد مذكرة دليلة فرشان إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة ................... تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 16 04

 ................... إعداد مواد العالقات العامةإنتاج و  شهرزاد دماد تطبيقات العالقات العامة في الجزائر عمر تواتي إعداد مذكرة 17 05

 شهرزاد دماد تطبيقات العالقات العامة في الجزائر عمر تواتي إعداد مذكرة ................... إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة 18 06

 ................... إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة دحومانحسينة  إعداد مذكرة شهرزاد دماد تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 19 07

 إعداد مذكرة 20 08
حسينة 

 دحومان
 ................... إنتاج و إعداد مواد العالقات العامة ................... تطبيقات العالقات العامة في الجزائر

 

 

 

 


