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                    2017/2018    جدول توقیت المحاضرات                                                                                     3 الجـزائـرة ـجامع
  علوم التسییرشعبة : يم.دآل.آ خامسداسـي السلا                               علوم التسییر                 العلوم التجاریة و و  االقتصادیةكلیة العلوم 

  ــالإدارة أعمــــــ
  12إلى  01من  األولىالمجموعة 

             
  الخمیس  ربعاءاأل   الثالثاء  االثنین  األحـد  سبتال  المدرج  )ة(األستاذ   ادةــــــالم

      14.00-12.30       لعلجي  قدید فوزیة  الجودةإدارة 
      15.30-14.00       علجيل  خادم حمزة  قانون االعمال

      15.30- 17.00       لعلجي  زیاني محمد  إدارة االنتاج و العملیات
    09.30-08.00         لعلجي  سواكري مباركة  إدارة المشاریع
    11.00-09.30         لعلجي  كمال بن معزوز  مراقبة التسییر

    11.00-12.30         لعلجي  عداد رشیدة  التسویق العملیاتي
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                    2017/2018    جدول توقیت المحاضرات                                                                                    3 الجـزائـرة ـجامع
  علوم التسییرشعبة آل.آم.دي:  خامسال لسداسـيا                              علوم التسییر                 العلوم التجاریة و و  االقتصادیةكلیة العلوم 

  إدارة أعمــــــــال
  24إلى  13من  الثانیةالمجموعة 

             
 
    

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخمیس  ربعاءاأل   الثالثاء  االثنین  األحـد  سبتال  المدرج  )ة(األستاذ   ادةــــــالم
      08.00-09.30       لعلجي  زكریاء بلحوت  قانون االعمال
      11.00-09.30       علجيل  كاریش صلیحة  مراقبة التسییر

      12.30-11.00       لعلجي  بشطولة خدیجة  التسویق العملیاتي
    14.00-12.30         لعلجي  طرفاني عتیقة  إدارة المشاریع

    15.30-14.00         لعلجي  مهیبل وسام  إدارة الجودة
    15.30-17.00         لعلجي  یحى عیسى  إدارة االنتاج و العملیات
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    2017/2018    جدول توقیت المحاضرات                                                                                             3 الجـزائـرعةجام
  علوم التسییرشعبة آل.آم.دي:  خامسال السداسـي                                     علوم التسییر                 العلوم التجاریة و و  االقتصادیةكلیة العلوم 

  إدارة المــــوارد البشریــــة
  06إلى  01من  األولىمجموعة ال

                                                                                                    
  الخمیس  ربعاءاأل   الثالثاء  االثنین  األحـد  سبتال  المدرج  )ة(األستاذ   ادةــــــالم

        09.30-08.00     جیزي  قدید فوزیة  إدارة الموارد البشریة الدولیة
        11.00-09.30     جیزي  سعیدي صباح  قانون العمل

        12.30-11.00     جیزي  موترفي امال  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة
  14.00-12.30           جیزي  بوسوسة نعیمة  هندسة التكوین

  15.30-14.00           جیزي  زنوش محمد  لصراع التفاوض االجتماعيإدارة ا
  17.00-15.30            جیزي  عدلي زوهیر  تسییر و تنمیة الكفاءات
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                                 2017/2018    جدول توقیت المحاضرات                                                                                         3 الجـزائـر ة ـجامع
  علوم التسییرشعبة آل.آم.دي:  خامسالسداسـي ال                                   علوم التسییر                 العلوم التجاریة و و  االقتصادیةكلیة العلوم 

  إدارة المــــوارد البشریــــة
   12إلى  07من  الثانیةمجموعة ال

                                                                                                    
  الخمیس  ربعاءاأل   الثالثاء  االثنین  األحـد  سبتال  المدرج  )ة(األستاذ   ادةــــــالم

        14.00-12.30     جیزي  عبد القادر ریاض  هندسة التكوین
        15.30-14.00     جیزي  موترفي امال  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

        17.00-15.30     جیزي  بوكروح عبد اهللا  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  09.30-08.00           جیزي  شكري مستور  قانون العمل

  11.00-09.30           جیزي  زنوش محمد  إدارة الصراع التفاوض االجتماعي
  12.30-11.00           جیزي  بوسوسة نعیمة  تسییر و تنمیة الكفاءات
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                    2017/2018    جدول توقیت المحاضرات                                                                                    3 الجـزائـر ة ـجامع
  علوم التسییرشعبة آل.آم.دي:  السادسالسداسـي                                علوم التسییر                 العلوم التجاریة و و  االقتصادیةكلیة العلوم 

  إدارة المیزانیـــــــة
                                                                                                      

  
    

  
  
  

  الخمیس  اءربعاأل   الثالثاء  االثنین  األحـد  سبتال  المدرج  )ة(األستاذ   ادةــــــالم
          14.00-12.30    2المكتبة   طویطو محمد  نمادج التنبؤ

          15.30-14.00   2المكتبة   ریاش مولود  عملیات الخزینة
          17.00-15.30   2المكتبة   دریس رشید  الرقابة المالیة

    09.30-08.00          2المكتبة   شكري مستور  نظم الحكم المحلي
    11.00-09.30         2المكتبة   وارزقي میلود  األنظمة الجبائیة
    12.30ـ  11.00         2المكتبة   عبد الرحیم نادیة  تسییر عمومي
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                           2017/2018    جدول توقیت المحاضرات                                                                                        3 الجـزائـر ة ـجامع
  علوم التسییرشعبة آل.آم.دي:  سادسالسداسـي ال                                  علوم التسییر                 العلوم التجاریة و و  االقتصادیةكلیة العلوم 

  الیةــــــمالإدارة 
  

  الخمیس  ربعاءاأل   الثالثاء  االثنین  األحـد  سبتال  المدرج  )ة(األستاذ   ادةــــــالم
            09.30-08.00 جیزي  رمیتة علي  المشاریع تقییم

            11.00-09.30 جیزي  بوزیدة   المراجعة المالیة
            12.30-11.00 جیزي  یبالة فرید  نظم المعلومات

        14.00-12.30     لعلجي  الطیب یاسین  اإلستراتیجیة و التخطیطي المالي
        15.30-14.00     لعلجي  بوشعیر لویزة  تقنیات اإلتصال
        17.00-15.30     لعلجي  قارة سمیرة  الموازنة التقدیریة

   
     


