
الجدول الزمني للسنة االولى دكتوراه علوم االعالم واالتصال 

االتصال التنظيمي : تخصص

 

توقيت السداسي األول 

التوقيت التوقيت المقياس استاذة المقياس  
االتصال الحدثي في  فركوس نظيرة. د 01

التنظيمات 
 11:00 الى 8:00الثالثاء 

بن جديد عبد الحق . د.أ 02
 

المحيط الوطني والدولي 
 للتنظيم

 11:00 الى 8:00االثنين 

نصيرة بوبنيدر . د.أ 03
 

 14:00الى 11:00الثالثاء  االتصـــــــــــــال اإلقناعــــــــــــــــــــــــي

نصيرة بوبنيدر . د.أ 04
 

 11:00 الى 8:00االحد  دروس في تلقين البيداغوجيا

تكنولوجيات اإلعالم  بورقعة سمية. د 05
 واالّتصال

 14:00الى 11:00االحد 

منهجية البحث في علوم فتيحة أوهايبية . د.أ 06
 واالتصال اإلعالم

 12:30 الى 9:30السبت 

 د غوار نسرين 07
 

 14:00الى 11:00االثنين الّلغة االنجليزية 

لمياء مومن .د 08
 

 11:00 الى 8:00الخميس البحث الوثائقي 

 

 

 

 

 

 



الجدول الزمني للسنة االولى دكتوراه علوم االعالم واالتصال 

 الجماهيرياالتصال : تخصص

 

توقيت السداسي األول 

التوقيت التوقيت المقياس استاذة المقياس  
جمهور وسائل االتصال  بوجفجوف. د 01

 الجماهيري
 11:00 الى 8:00الثالثاء 

 لعيفة جمال. د.أ 02
 

دراسة نقدية لمؤسسات االتصال 
 الجماهيري في الجزائر

 11:00 الى 8:00االثنين 

 عرامة كريمة.د 03
 

 14:00الى 11:00الثالثاء  التربية اإلعالمية

نصيرة بوبنيدر . د.أ 04
 

 11:00 الى 8:00االحد  دروس في تلقين البيداغوجيا

تكنولوجيات اإلعالم  بورقعة سمية. د 05
 واالّتصال

 14:00الى 11:00االحد 

فتيحة أوهايبية . د.أ 06
 

منهجية البحث في علوم 
 واالتصال اإلعالم

 12:30 الى 9:30السبت 

 د غوار نسرين 07
 

 14:00الى 11:00االثنين الّلغة االنجليزية 

لمياء مومن .د 08
 

 11:00 الى 8:00الخميس البحث الوثائقي 

 

 

 

 

 



الجدول الزمني للسنة االولى دكتوراه علوم االعالم واالتصال 

 االتصال والعالقات العامة: تخصص

توقيت السداسي األول 

التوقيت التوقيت المقياس استاذة المقياس  
العالقات العامة وإدارة  احمان لبنى.د 01

 األزمات
 14:00الى 11:00 االربعاء

العالقات العامة وتكنولوجيا  ايت طالب نورة.د 02
 اللكتروني ااالعالم

 11:00 الى 8:00االثنين 

 سعدي وحيدة,د.أ 03
 

اإلقناع والمهارات 
 االتصالية

 11:00 الى 8:00 االربعاء

نصيرة بوبنيدر . د.أ 04
 

 11:00 الى 8:00االحد  دروس في تلقين البيداغوجيا

بورقعة سمية . د 05
 

 14:00الى 11:00االحد  تكنولوجيات اإلعالم واالّتصال

منهجية البحث في علوم فتيحة أوهايبية . د.أ 06
 واالتصال اإلعالم

 12:30 الى 9:30السبت 

 د غوار نسرين 07
 

 14:00الى 11:00االثنين الّلغة االنجليزية 

لمياء مومن .د 08
 

 11:00 الى 8:00الخميس البحث الوثائقي 

 

 

 


