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Etablissement : Université Constantine 3 

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

Département  : Communication et relations publiques 

 

 -3-قسنطينة-صالح بوبنيدرجامعة 

  البصري  والسمعيوالاتصال علوم إلاعالم كلية 

 صال والعالقات العامةالاتقسم 

 السنة الثالثة / اتصال

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 

 اتصال وعالقات عامة/1ماستر

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 الفوج ألاول  لتوزيع الزمني ألاسبوعيا

 8h30- 10h00 10h00- 11h30 13h00 -11h30 14h30 -13h00 14h30- 16h00 

حد
ألا

 

 العامة مهارات الاتصال في الع املقاربات الكمية والكيفية مهارات الاتصال في الع العامة

 د/ بسمة فنور  د/ سميرة بوشعالة د/ سليم بولحية  

 39قاعة  5م  5م 

ين
الاثن

 

 تكنولوجيا إ والفضاء العمومي تصميم الحمالت ملتقى املنهجية الاتصال إلاقناعي

 أ.د/ إدريس بولكعيبات د/ بسمة فنور  د/ محمد فوزي كنازة د/ سليم بولحية 

 5م  5م  39قاعة  39قاعة 

اء
الث

لث
ا

 

 املقاربات الكمية والكيفية ابستمولوجيا علوم إلاعالم التخطيط في العالقات العامة الاتصال إلاقناعي

 د/ مروة ماي د/ مفيدة طاير د/ ليلى بولكعيبات د/ حسان حجاج 

 39قاعة  39قاعة  5م  5م 

اء
بع

ألار
 

 ابستمولوجيا علوم إلاعالم املنهجيةملتقى  لغة أجنبية التخطيط في العالقات العامة

 أ.د/ الطاهر أجغيم د/ محمد فوزي كنازة عبد العزيز بشيري أ/  حمود الزبيرد/  

 5م  5م  39قاعة  39قاعة 

س
مي

لخ
ا

 

     



 
 

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     

Etablissement : Université Constantine 3 

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

Département  : Communication et relations publiques 

 

 -3-قسنطينة-صالح بوبنيدرجامعة 

  البصري  والسمعيوالاتصال علوم إلاعالم كلية 

 صال والعالقات العامةالاتقسم 

 السنة الثالثة / اتصال

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 

 اتصال وعالقات عامة/1ماستر

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 الثانيالفوج  لتوزيع الزمني ألاسبوعيا

 8h30- 10h00 10h00- 11h30 13h00 -11h30 14h30 -13h00 14h30- 16h00 

حد
ألا

 

 ملتقى املنهجية الاتصال إلاقناعي املقاربات الكمية والكيفية مهارات الاتصال في الع العامة

 خديجة قطش /أ د/ سليم بولحية د/ سميرة بوشعالة د/ سليم بولحية 

 40قاعة  40قاعة  5م  5م 

ين
الاثن

 

 

 العمومي تكنولوجيا إ والفضاء تصميم الحمالت مهارات الاتصال في الع العامة

 أ.د/ إدريس بولكعيبات د/ بسمة فنور  د/ بسمة فنور  

 5م  5م  40قاعة 

اء
الث

لث
ا

 

 ابستمولوجيا علوم إلاعالم املقاربات الكمية والكيفية التخطيط في العالقات العامة الاتصال إلاقناعي

 د/ مفيدة طاير د/ مروة ماي د/ ليلى بولكعيبات د/ حسان حجاج 

 40قاعة  40قاعة  5م  5م 

اء
بع

ألار
 

 ابستمولوجيا علوم إلاعالم ملتقى املنهجية التخطيط في العالقات العامة لغة أجنبية

 أ.د/ الطاهر أجغيم د/ محمد فوزي كنازة حمود الزبيرد/  عبد العزيز بشيري أ/  

 5م  5م  40قاعة  40قاعة 

س
مي

لخ
ا
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Faculté           : Sciences de l’information et de la communication et de l’audiovisuel 
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 -3-قسنطينة-صالح بوبنيدرجامعة 

  البصري  والسمعيوالاتصال علوم إلاعالم كلية 

 صال والعالقات العامةالاتقسم 

 السنة الثالثة / اتصال

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 

 اتصال وعالقات عامة/1ماستر

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 الثالثالفوج  لتوزيع الزمني ألاسبوعيا

 8h30- 10h00 10h00- 11h30 13h00 -11h30 14h30 -13h00 14h30- 16h00 

حد
ألا

 

 املقاربات الكمية والكيفية ابستمولوجيا علوم إلاعالم املقاربات الكمية والكيفية مهارات الاتصال في الع العامة

 د/ مروة ماي أ.د/ الطاهر أجغيم د/ سميرة بوشعالة د/ سليم بولحية 

 41قاعة  41قاعة  5م  5م 

ين
الاثن

 

 تكنولوجيا إ والفضاء العمومي تصميم الحمالت مهارات الاتصال في الع العامة ملتقى املنهجية

 أ.د/ إدريس بولكعيبات د/ بسمة فنور  د/ سليم بولحية أ/ خديجة قطش 

 5م  5م  41قاعة  41قاعة 

اء
الث

لث
ا

 

 لغة أجنبية الاتصال إلاقناعي العامة التخطيط في العالقات الاتصال إلاقناعي

 عبد العزيز بشيري أ/  د/ حسان حجاج د/ ليلى بولكعيبات د/ حسان حجاج 

 41قاعة  41قاعة  5م  5م 

اء
بع

ألار
 

 

 ابستمولوجيا علوم إلاعالم ملتقى املنهجية التخطيط في العالقات العامة

 الطاهر أجغيم /أ.د د/ محمد فوزي كنازة د/ ليلى بولكعيبات 

 5م  5م  41قاعة 

س
مي

لخ
ا

 

     

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     

Etablissement : Université Constantine 3 

Faculté           : Sciences de l’information et de la communication et de l’audiovisuel 
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 -3-قسنطينة-صالح بوبنيدرجامعة 

  البصري  والسمعيوالاتصال علوم إلاعالم كلية 

 صال والعالقات العامةالاتقسم 

 السنة الثالثة / اتصال

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 

 اتصال وعالقات عامة/1ماستر

 2018/2019 التوزيع الزمني

 السداس ي الثاني

 الرابعالفوج  لتوزيع الزمني ألاسبوعيا

 8h30- 10h00 10h00- 11h30 13h00 -11h30 14h30 -13h00 14h30- 16h00 

حد
ألا

 

 علوم إلاعالمابستمولوجيا  املقاربات الكمية والكيفية املقاربات الكمية والكيفية مهارات الاتصال في الع العامة

 أ.د/ الطاهر أجغيم د/ مروة ماي د/ سميرة بوشعالة د/ سليم بولحية 

 42قاعة  42قاعة  5م  5م 

ين
الاثن

 

 تكنولوجيا إ والفضاء العمومي تصميم الحمالت الاتصال إلاقناعي ملتقى املنهجية

 بولكعيباتأ.د/ إدريس  د/ بسمة فنور  د/ حسان حجاج د/ محمد فوزي كنازة 

 5م  5م  42قاعة  42قاعة 

اء
الث

لث
ا

 

 مهارات الاتصال في الع العامة لغة أجنبية التخطيط في العالقات العامة الاتصال إلاقناعي

 ريان مباركد/  عبد العزيز بشيري أ/  د/ ليلى بولكعيبات د/ حسان حجاج 

 42قاعة  42قاعة  5م  5م 

اء
بع

ألار
 

 العالقات العامةالتخطيط في 

 

 ابستمولوجيا علوم إلاعالم ملتقى املنهجية

 أ.د/ الطاهر أجغيم د/ محمد فوزي كنازة د/ ليلى بولكعيبات 

 5م  5م  42قاعة 

س
مي

لخ
ا

 

     

 


