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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 املجموعة األولى//السداس ي األول  التنظيميماستر / تخصص االتصال  السنة األولى

 2022/2023السنة الجامعية املجموعة األولى //ل /السداس ي  األو  االتصال التنظيمياملحاضرات للسنة األولى ماستر/تخصص:برنامج 

 /البناية الجديدة ل.م.دمدرج:  /األولىاملجموعة: 

 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

االتصال والخدمة 

 العمومية

 كل االفواج

 أمينة بومالي

 

الكيفية المقاربات 

 والكمية

 كل االفواج

 فاطمة الزهراء ينون 

اإلدارة عن طريق 

 المشروع

 كل االفواج

 الحاج سالم عطية

 
 فنيات التحرير اإلداري 

 كل االفواج

 د.أمال قاسيمي

علوم  ابستومولوجيا

 واالتصال اإلعالم

 كل االفواج

 احمد بوخاري د.

 2022/2023السنة الجامعية املجموعة األولى //ل /السداس ي  األو  التنظيمي االتصالاملحاضرات للسنة األولى ماستر/تخصص:برنامج 

 مدرج: إبراهيم إبراهيمي /البناية الجديدة /األولىاملجموعة: 

 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

  اإلثنين

منهجية علوم اإلعالم   

 واالتصال

 كل االفواج

 حسيني صفوانأ.د 

الفكر التنظيمي 

 المعاصر

 كل االفواج

 أ.د رشيدة سبيت

  

  الخميس
االتصال الرقمي    

 والفضاء العمومي

 كل االفواج

   د.كرمي بلقاسيأ 

 لغة إنجليزية

 كل االفواج

 د.كريم بلقاس ي  أ 
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 2022/2023السنة الجامعية /األولىاملجموعة /األول السداس ي /االتصال التنظيمي تخصص:/األولى ماستراملوجهة للسنة  األعمالبرنامج 

 البناية الجديدة/لثالثا/ الطابق:  األولىاملجموعة: 

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

 01 01 االتصال الرقمي و الفضاء العمومي صليحة بودفة االتصال و الخدمة العمومية لزهر ماروك منهجية علوم اإلعالم واالتصال بدرية معطار

س
الخمي

 

 02 02 االتصال و الخدمة العمومية لزهر ماروك منهجية علوم اإلعالم واالتصال بدرية معطار االتصال الرقمي و الفضاء العمومي بلقاسم بن روان

 03 03 منهجية علوم اإلعالم واالتصال بدرية معطار االتصال الرقمي و الفضاء العمومي صليحة بودفة االتصال و الخدمة العمومية لزهر ماروك

 04 04 االتصال الرقمي و الفضاء العمومي اسمهان بلعالم االتصال و الخدمة العمومية كمال راشدي منهجية علوم اإلعالم واالتصال رزيوق شفيعة

 05 05 االتصال و الخدمة العمومية كمال راشدي منهجية علوم اإلعالم واالتصال رزيوق شفيعة الفضاء العمومياالتصال الرقمي و  اميرة موس ى

 06 06 منهجية علوم اإلعالم واالتصال رزيوق شفيعة االتصال الرقمي و الفضاء العمومي بلقاسم بن روان االتصال و الخدمة العمومية فاتح بوفروخ

 07 07 االتصال الرقمي و الفضاء العمومي كنزة باشوش ي االتصال و الخدمة العمومية اميرة موس ى اإلعالم واالتصال منهجية علوم سكيك لبنى

 08 08 االتصال و الخدمة العمومية اميرة موس ى منهجية علوم اإلعالم واالتصال سكيك لبنى االتصال الرقمي و الفضاء العمومي احمد بوخاري 

 09 09 منهجية علوم اإلعالم واالتصال سكيك لبنى االتصال الرقمي و الفضاء العمومي زينب بن عودة و الخدمة العموميةاالتصال  وردية شعباني

 10 10 االتصال الرقمي و الفضاء العمومي زينب بن عودة االتصال و الخدمة العمومية يمينة بلعليا منهجية علوم اإلعالم واالتصال جميلة سعيد

 11 11 االتصال و الخدمة العمومية يمينة بلعليا منهجية علوم اإلعالم واالتصال جميلة سعيد االتصال الرقمي و الفضاء العمومي زينب بن عودة

 12 12 منهجية علوم اإلعالم واالتصال جميلة سعيد االتصال الرقمي و الفضاء العمومي احمد بوخاري  االتصال و الخدمة العمومية يمينة بلعليا


