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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  �لوم ��الم وإالتصالقسم 

 ٕاتصال و�القات �امة ماسرتس�نة �نیة 

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  حضوري

  
  

  �شهار  16/01/2022أ��د 
  الفول/ د

09:30 - 10:30   

  ا�داد مذ�رة  17/01/2022إالثنني 
  ما�/ د

9:30 - 10:30   

  صورة املؤسسة واالتصال الشامل  18/01/2022الثال�ء 
  ٔ�قلمني/  �ٔ 

09:30 - 10:30   

  االتصال و�س�یري أ�زمة  19/01/2022أ�ربعاء 
  دحامين/ د

9:30 - 10:30   

  الثقافة االتصالیة دا�ل املؤسسة  20/01/2022امخل�س 
  جعال/ د

09:30 - 10:30   

  انتاج وا�داد مواد العالقات العامة  23/01/2022 أ��د
  شارف/ �ٔ 

9:30 - 10:30   

  
  �سلمي أ�عامل

  

  لغة ٔ�ج�بیة  24/01/2022إالثنني 
  مداين/ د. فر�س�یة 
  حامیدیة/ اجنلزيیة �ٔ 

9:30 - 10:30   

  تطبیقات العالقات العامة  25/01/2022 الثال�ء
  بومد�ن/ د

09:30 - 10:30   

  املقاولتیة  26/01/2022 أ�ربعاء
  سعدون/ �ٔ 

9:30 - 10:30   
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People's Democratic Republic of Algeria 

  وزارة التعليـــــم العـــــايل والبحث العلمـــــي

   -مخيس مليانة -جـــــامعة اجليـــــاليل بونعـــــامة
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Research 
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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  �لوم ��الم وإالتصالقسم 

  س�نة �نیة ماسرت االتصال امجلاهريي والوسائط اجلدیدة

  

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  حضوري

  
  

  اثنوغراف�ا امجلهور واملس�ت�دمني  16/01/2022أ��د 
  الفول/ د

09:30 - 10:30   

  ا�داد مذ�رة  17/01/2022إالثنني 
  ما�/ د

9:30 - 10:30   

  التنظمي القانوين لتداول املعلومة يف الفضاء العمويم  18/01/2022الثال�ء 
  �ن دايل/ د

09:30 - 10:30   

  الوسائط اجلدیدة اسالیب ق�اس مجهور ومس�ت�ديم  19/01/2022أ�ربعاء 
  بلحوسني/ د

9:30 - 10:30   

  الفضاء العمويم والوسائط اجلدیدة  20/01/2022امخل�س 
  ج�ار/ د

09:30 - 10:30   

  ا�راسات الثقاف�ة والوسائط اجلدیدة  23/01/2022أ��د 
  بلعموري/ د

9:30 - 10:30   

  
  �سلمي أ�عامل

  

  لغة ٔ�ج�بیة  24/01/2022إالثنني 
  مداين/ د. فر�س�یة 
  حامیدیة/ اجنلزيیة �ٔ 

9:30 - 10:30   

  الوسائط اجلدیدة وقضا� ا�متع  25/01/2022الثال�ء 
  الربوفسور تیطاوين

09:30 - 10:30   

  املقاولتیة  26/01/2022أ�ربعاء 
  سعدون/ �ٔ 

9:30 - 10:30   

 

  


