
 

 

 

 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 املجموعة )كل األفواج(//السداس ي األول  والعالقات العامةتخصص: االتصال ماستر /  01السنة 

 2022/2023السنة الجامعية / )كل األفواج(املجموعة /ل السداس ي  األو /و العالقات العامة االتصال ماستر/تخصص: 01املحاضرات للسنة برنامج 

 البناية الجديدة/زهير إحدادنمدرج:  /)كل األفواج(املجموعة: 

 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

 املقاربات الكيفية والكمية

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 د.فاطمة الزهراء قرموش

 تقييم الرأي العام

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 حفيظة حنوش

 إدارة العالقات العامة

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 د.حسينة اقراد

   

 2022/2023السنة الجامعية / األفواج()كل املجموعة /ل السداس ي  األو /و العالقات العامة االتصال ماستر/تخصص: 01املحاضرات للسنة برنامج 

 /البناية الجديدة ل.م.دمدرج:  /)كل األفواج(املجموعة: 

 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

 األحد

  
 تشريعات العمل

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 أ.شهرزاد دماد

ابستمولوجيا علوم االعالم 

 واالتصال

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 د. عائشة بزكريسة

االتصال والتسويق 

 العمومي

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 د.كريمة بنان

 لغة انجليزية

 املجموعة

 (01)املجموعة 

 د.عائشة قادري 

 

 2022/2023السنة الجامعية / األفواج()كل املجموعة /ل السداس ي  األو /و العالقات العامة االتصال ماستر/تخصص: 01املحاضرات للسنة برنامج 

 البناية الجديدة/االتصال مدرج:  /)كل األفواج(املجموعة: 

 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

  األحد

 تحليل الخطاب 

 (01)املجموعة املجموعة 

 د. فوزية عكاك
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 2022/2023السنة الجامعية / )كل األفواج(املجموعة /ل السداس ي  األو /و العالقات العامة االتصال ماستر/تخصص: 01املحاضرات للسنة برنامج 

 البناية الجديدة/إبراهيم إبراهيميمدرج:  /)كل األفواج(املجموعة: 

 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

 االتصال والبالغة

 املجموعة

 (01)املجموعة  

 د.فطومة بن مكي

االتجاهات الحديثة في 

 العالقات العامة

 املجموعة 

 (01)املجموعة 

 د.نبيلة بوخبزة
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 االتصال علوم سمق

 2022/2023السنة الجامعية 

 العامة /السداس ي األول/املجموعة )الثانية(والعالقات االتصال ماستر / تخصص :  01السنة 

 2022/2023السنة الجامعية املجموعة الثانية //ل /السداس ي  األو  االتصال  و العالقات العامةتخصص: ماستر/ 01املحاضرات للسنة برنامج 

 مدرج:إبراهيم إبراهيمي /البناية الجديدة /الثانيةاملجموعة: 

 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

  
 تحليل الخطاب

 (02املجموعة)

 حكيمة جاب هللاد/ 

 

 

 

 2022/2023السنة الجامعية املجموعة الثانية //ل /السداس ي  األو  االتصال  و العالقات العامةتخصص: ماستر/ 01املحاضرات للسنة برنامج 

 مدرج:االتصال/البناية الجديدة /الثانيةاملجموعة: 

 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

  
 تشريعات العمل

 (02املجموعة)

 شهرزاد دماد أ.

 االتصال والبالغة

 املجموعة

 (02ا املجموعة)

 د/ عادل بهناس

 

 

 الخميس

ابستمولوجيا علوم االعالم 

 واالتصال

  (02املجموعة)

 د/أحمد الطيب

 إدارة العالقات العامة

 (02املجموعة)

 د. فيروز قاسحي
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 2022/2023السنة الجامعية املجموعة الثانية //ل /السداس ي  األو  االتصال  و العالقات العامةماستر/ تخصص: 01املحاضرات للسنة برنامج 

 /البناية الجديدة مدرج: زهير إحدادن /الثانيةاملجموعة: 

 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

 املقاربات الكيفية والكمية

 املجموعة

 (02املجموعة)

 بن عمروش فريدةأ.د 

االتجاهات الحديثة في  

 العالقات العامة

 (02املجموعة)

 د/أمينة بصافة

 تقييم الرأي العام

 املجموعة

 (02املجموعة)

 سهام مومو د/

االتصال والتسويق  

 العمومي

  (02املجموعة)

 أ.د ريم بوش

 لغة انجليزية

 (02املجموعة)

 عائشة قادري د/ 
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 2022/2023سنة الجامعية ال /ماستر/تخصص: االتصال والعالقات العامة/السداس ي األول/املجموعة جميع األفواج 01ملوجهة للسنة ا األعمالبرنامج 
 البناية الجديدة/نيالمجموعة جميع األفواج/الطابق الثا

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

ا
س

لخمي
 

 فطومة بن مكي إدارة العالقات العامة عواطف زراري  و التسويق العمومي االتصال حدوني ةنسيم الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 01 01

 نسيمة حدوني الحديثة في العالقات العامة االتجاهات فطومة بن مكي إدارة العالقات العامة عواطف زراري  و التسويق العمومي االتصال 02 02

 عواطف زراري  و التسويق العمومي االتصال نسيمة حدوني الحديثة في العالقات العامة االتجاهات فطومة بن مكي إدارة العالقات العامة 03 03

 نورة بن بوزيد إدارة العالقات العامة وليد حسيني و التسويق العمومي االتصال ليلى الوناس الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 04 04

 وليد حميدي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات نورة بن بوزيد إدارة العالقات العامة وليد حسيني و التسويق العمومي االتصال 05 05

 وليد حسيني و التسويق العمومي االتصال وليد حميدي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات نورة بن بوزيد إدارة العالقات العامة 06 06

 حفيظة حنوش إدارة العالقات العامة خليدة بشاري  و التسويق العمومي االتصال وليد حميدي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 07 07

 وردية شعباني الحديثة في العالقات العامة االتجاهات حفيظة حنوش إدارة العالقات العامة خليدة بشاري  و التسويق العمومي االتصال 08 08

 خليدة بشاري  و التسويق العمومي االتصال وردية شعباني الحديثة في العالقات العامة االتجاهات حفيظة حنوش العالقات العامةإدارة  09 09

 فاتح بوفروخ إدارة العالقات العامة حسينة اقراد و التسويق العمومي االتصال وردية شعباني الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 10 10

 ................... الحديثة في العالقات العامة االتجاهات فاتح بوفروخ إدارة العالقات العامة حسينة اقراد و التسويق العمومي االتصال 11 11

 ................... و التسويق العمومي االتصال ................... الحديثة في العالقات العامة االتجاهات امال قرساس إدارة العالقات العامة 12 12
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 2022/2023سنة الجامعية ال /ماستر/تخصص: االتصال والعالقات العامة/السداس ي األول/املجموعة جميع األفواج 01ملوجهة للسنة ا األعمالبرنامج 
 البناية الجديدة/الثالمجموعة جميع األفواج/الطابق الث

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

ا
س

لخمي
 

 كريمة بنان إدارة العالقات العامة وردة قراينية و التسويق العمومي االتصال حسين دوحاجي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 13 01

 حسين دوحاجي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات كريمة بنان إدارة العالقات العامة وردة قراينية و التسويق العمومي االتصال 14 02

 كمال رزوق  و التسويق العمومي االتصال حسين دوحاجي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات كريمة بنان إدارة العالقات العامة 15 03

 كنزة باشوش ي إدارة العالقات العامة كمال رزوق  و التسويق العمومي االتصال خير الدين حفيظة الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 16 04

 خير الدين حفيظة الحديثة في العالقات العامة االتجاهات كنزة باشوش ي إدارة العالقات العامة كمال رزوق  و التسويق العمومي االتصال 17 05

 يونس بصاص و التسويق العمومي االتصال خير الدين حفيظة الحديثة في العالقات العامة االتجاهات ريم بوش إدارة العالقات العامة 18 06

 .................... إدارة العالقات العامة يونس بصاص و التسويق العمومي االتصال رباح قاسيمي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات 19 07

 رباح قاسيمي الحديثة في العالقات العامة االتجاهات فيروز قاسحي إدارة العالقات العامة بصاصيونس  و التسويق العمومي االتصال 20 08

 احمد بوخاري  االتصال و التسويق العمومي رباح قاسيمي االتجاهات الحديثة في العالقات العامة فيروز قاسحي إدارة العالقات العامة 21 09

 أمال قاسيمي إدارة العالقات العامة احمد بوخاري  االتصال و التسويق العمومي احمد غربي العامةاالتجاهات الحديثة في العالقات  22 10

 احمد غربي االتجاهات الحديثة في العالقات العامة أمال قاسيمي إدارة العالقات العامة فاطنة شرقي االتصال و التسويق العمومي 23 11

 فاطنة شرقي االتصال و التسويق العمومي احمد غربي االتجاهات الحديثة في العالقات العامة أمال قاسيمي إدارة العالقات العامة 24 12

 

 

 


