
 3قسنطينة  /صالح بوبنيدر جامعة

 البصري  والسمعي والاتصال إلاعالم علومكليــــة/

 2018/2019                                                                   قسـم/ الاتصال والعالقات العامة

 

Etablissement : Université Constantine 3 

Faculté           : Sciences de l’information et de la communication et de l’audiovisuelle 

Département : Communication et relations publiques 

 

 

 اتصال /سنة ثالثة                                                                                                الخامسالسداس ي ستدراكية/ الا متحانات الا برنامج 
 املكان ألاستاذ املادة التوقيت خالتاري يومال

61 17/02/2019 ألاحد H00-14H30  58قاعة  أ/ زهير كرور دراسات الجمهور 

61 18/02/2019 إلاثنين H00-14H30 58قاعة  د/ مفيدة طاير إستراتيجيات الاتصال  

61 19/02/2019 الثالثاء H00-14H30 58قاعة  د/حجاج حسان نظريات التنظيم  

 )فرنسية(لغة أجنبية  10H00-08H30 20/02/2019 ألاربعاء
 07مدرج  7+5+3+2ألافواج أ/ مسيلي المية

 07مدرج  8الفوج  رشأ/ ليلى بن لط

58قاعة  د/ ريان مبارك الحكم الراشد وأخالقيات املهنة 10H00-08H30 21/02/2019 الخميس  

11 21/02/2019 الخميس H45-10H15  58قاعة  د/ كنازة محمد فوزي 1نظريات إلاعالم والاتصال  

 07مدرج  د/ رفيق بوزانة حمالت الاتصال العمومي 10H00-08H30 27/02/2019 ألاربعاء



 3قسنطينة  /صالح بوبنيدر جامعة

 البصري  والسمعي والاتصال إلاعالم علومكليــــة/

 2018/2019                                                                   قسـم/ الاتصال والعالقات العامة

 

Etablissement : Université Constantine 3 

Faculté           : Sciences de l’information et de la communication et de l’audiovisuelle 

Département : Communication et relations publiques 

 

 

 عالقات عامة /1استرم                                                                                                          ي ألاّول السداس الاستدراكية متحانات الا برنامج 
 املكان ألاستاذ املادة التوقيت التاريخ اليوم

61 17/02/2019 ألاحد H00-14H30 60قاعة  د/ بسمة فنور  الاتجاهات الحديثة للعالقات العامة 

61 18/02/2019 إلاثنين H00-14H30 60قاعة  د/ سليم بولحية الاتصال والتسويق العمومي 

61 19/02/2019 الثالثاء H00-14H30 60قاعة  أ/ زهير كرور تقييم الرأي العام 

61 20/02/2019 ألاربعاء H00-14H30 60قاعة  أ.د/ أجغيم الطاهر الم والاتصالإبستمولوجيا علوم إلاع 

 60قاعة  د/ كنازة محمد فوزي تحليل الخطاب 10H00-08H30 21/02/2019 الخميس

11 21/02/2019 الخميس H45-10H15 60قاعة  د/ مروة ماي بالغة واتصال 

61 24/02/2019 ألاحد H00-14H30 60قاعة  د/ سميرة بوشعالة مقاربات كمية وكيفية 

61 25/02/2019 إلاثنين H00-14H30 60قاعة  أ.د/ إدريس بولكعيبات إدارة العالقات العامة 

61 26/02/2019 الثالثاء H00-14H30 60قاعة  أ/ بودخان محمد أمين لغة أجنبية 



 3قسنطينة  /صالح بوبنيدر جامعة

 البصري  والسمعي والاتصال إلاعالم علومكليــــة/

 2018/2019                                                                   قسـم/ الاتصال والعالقات العامة

 

Etablissement : Université Constantine 3 

Faculté           : Sciences de l’information et de la communication et de l’audiovisuelle 

Département : Communication et relations publiques 

 

 

 عالقات عامة /2استرم                                                                                                           السداس ي ألاّول الاستدراكية متحانات الا برنامج 

 املكان ألاستاذ املادة التوقيت التاريخ اليوم

 46قاعة  د/ بسمة فنور  إنتاج مواد العالقات العامة 11H30-10H00 17/02/2019 ألاحد

61 17/02/2019 ألاحد H00-14H30 61قاعة  عيباتد/ ليلى بولك إلاشهار 

41 18/02/2019 إلاثنين H30-13H00 45قاعة  د/ مفيدة طاير تطبيقات العالقات العامة في الجزائر 

61 18/02/2019 إلاثنين H00-14H30 60قاعة  د/ سليم بولحية اتصال ألازمة 

 59قاعة  أ/ أميرة شكيل لغة أجنبية 10H00-08H30 19/02/2019 الثالثاء

 59قاعة  د/حجاج حسان مقاوالتية 11H30-10H00 19/02/2019 الثالثاء

41 20/02/2019 ألاربعاء H30-13H00 59قاعة  أ.د/ إدريس بولكعيبات ثقافة الاتصال في املؤسسة 

61 20/02/2019 ألاربعاء H00-14H30 60قاعة  أ.د/ الطاهر أجغيم إعداد مذكرة 

11 21/02/2019 الخميس H45-10H15 59قاعة  د/ ريان مبارك صورة املؤسسة والاتصال الشامل 


