
      

 
 

 قسم علو م التسيير
 

 00/06/7002إلى  03/06/7002تمن  رابعاللسداسي ل االسحدراكي تمحان االجدول 
 

 املدرج/ القاعات  (ة)الأس تاذ  املقياس التوقيت التارخي الس نة

 الثانية

 جذع مشرتك

 السبت

30/36/7302 

 توبني. د 37اقتصاد لكي 00.33-07.03

A2/ 

11/12 

13/14/15 

 ةلغيدة ف. د رايضيات مالية 00.33-06.03

 نثننياال

30/36/7302 

 اجلوزي ذهبية.د خالقيات العملأأ و الفساد  30.33-03.03

 فشيت محيد. د تسويق 00.33-03.03

 ربعا الأ 

32/36/7302 

 زوبري محمد.د اقتصاد املؤسسة 30.33-03.03

 حاج صدوق.د مالية عامة 00.33-03.03

 السبت

03/36/7302 
عالم أ يل 00.33-07.03  ا 

بن . أأ /بن سديرة . أأ 

 حيي

 

  



      

 
 

 قسم علو م التسيير
  

 00/06/7002إلى  03/06/7002تمن  السندسلسداسي ل االسحدراكي تمحان االجدول 
 

 اتالقاع (ة)الأس تاذ  املقياس التوقيت التارخي الس نة

دارة أأعامل  الثالثة   ا 

 (قدمي)

 حدالأ 

33/36/7302 

سرتاتيجية حتديد املوقع 00.33-07.03  أأمحد بن حيىي.د ا 

A2 

 زنيين.د متويل املؤسسة 00.33-06.03

 30/36/7302 نثننياال
 والكي.د تس يري املوارد البرشية 00.33-07.03

 خلوف زهرة. د تقنيات حبوث العمليات 00.33-06.03

 36/36/7302 الثالاث 
 اقنيين. د تس يري النوعية 00.33-07.03

 مقدم.أأ  اجنلزيية 00.33-06.03

 32/36/7302 ربعا الأ 
 حواس ين ميينة.أأ  املقاوةل 00.33-07.03

 زنيين.د وظائف املؤسسة 00.33-06.03



      

 
 

 قسم علو م التسيير
 

 00/06/7002إلى  03/06/7002تمن  سندسلسداسي الل االسحدراكي تمحان االجدول 

 
 اتالقاع (ة)الأس تاذ  املقياس التوقيت التارخي الس نة

دارة أأعامل  الثالثة   ا 

 (جديد)

 الأحد

33/36/7302 

عالم أ يل  00.33-07.03  عبد السالم.أأ  37ا 

A2 

دارة الابتاكر 00.33-06.03  اجلوزي.د ا 

 نثننياال

 30/36/7302 

 بلكبري محمد.د املقاوالتية 00.33-07.03

 خلوف.د تقنيات حبوث العمليات 00.33-06.03

 ثالاث ال 

 36/36/7302 

نتاج والعمليات 00.33-07.03 دارة اال   أأقنيين.د ا 

دارة اجلودة 00.33-06.03  محمد بلكبري.د ا 

 ربعا الأ 

 32/36/7302 
دارة املشاريع 00.33-07.03  حواس ين صليحة.أأ  ا 

 
 



      

 
 

 قسم علو م التسيير
 

 00/06/7002إلى  03/06/7002تمن  سندسلسداسي الل االسحدراكي تمحان االجدول 
    

 اتالقاع (ة)الأس تاذ  املقياس التوقيت التارخي الس نة

تس يري املوارد الثالثة  

 البرشية

 33/36/7302 حدالأ 
عالم أأيل 00.33-07.03  عبد السالم. أأ  ا 

19 

 غيدة. د اال دارة اال سرتاتيجية للموارد البرشية 00.33-06.03

 30/36/7302 نثننياال
 بغدادي.أأ  تس يري وتمنية الكفا ات 00.33-07.03

 حواس ين ميينة.أأ  نظام معلومات التس يري 00.33-06.03

 36/36/7302 ثالاث ال 
 انرص املهدي.د متجيعاعيةالا الس ياسة 00.33-07.03

 زاين. أأ  عمل النفس الامتجيعاعي 00.33-06.03

 ربعا الأ 

32/36/7302 
 دوايدية.أأ  هندسة التكوين 00.33-07.03

 

 



      

 
 

 قسم علو م التسيير
 00/06/7002إلى  03/06/7002تمن  ثننيلسداسي الل االسحدراكي تمحان االجدول 

 

 اتالقاع (ة)الأس تاذ  املقياس التوقيت خيالتار الس نة

دارة  الأوىل ماسرت ا 

 الأعامل

 حدالأ 

33/36/7302 

 احلرتيس عبد هللا. د واالتصال اال داريالتحرير  00.33-07.03

A3 

 خثري. د للموارد البرشية اال سرتاتيجية اال دارة 00.33-06.03

 نثننياال

30/36/7302 

 مقدم. أأ  اجنلزيية 00.33-07.03

دارة 00.33-06.03  شيشة. د ادلولية الأعامل ا 

 36/36/7302  ثالاثال 
 بومازونة. أأ  اال سرتاتيجيةتقنيات القيادة  00.33-07.03

 زاين. أأ  قانون الصفقات العمومية 00.33-06.03

 سعيد منصور. د التنافس ية واخليارات التنافس ية 07.03-00.33 32/36/7302 ربعا الأ 

 

 

 
 



      

 
 

 قسم علو م التسيير
 00/06/7002إلى  03/06/7002تمن  ثننيلسداسي الل االسحدراكي تمحان الاجدول 

 
 اتالقاع (ة)الأس تاذ  املقياس التوقيت التارخي الس نة

الأوىل ماسرت تس يري 

 املوارد البرشية

 حدالأ 

33/36/7302 

 حواس ين ص.أأ  واالتصال اال داريالتحرير  00.33-07.03

10/18 

دارة 00.33-06.03  س ين ياحو .أأ  ةاخملاطر الامتجيعاعي ا 

 30/36/7302 نثننياال
 خبيت. أأ  اجنلزيية 00.33-07.03

دارة 00.33-06.03  امميي.د.أأ  التغيري ا 

 36/36/7302  ثالاثال 
دارة اجلودة الشامةل 00.33-07.03  خلفاوي. د ا 

 بكدي. د نظام الأمتجور واحلوافز 00.33-06.03

 مواييس. أأ  املنازعات اال داريةقانون  07.03-00.33 32/36/7302 ربعا الأ 

 


