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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة              1مجموعة     3الجــزائــر  جامعــة       
  1المجموعة  الموارد البشریــــــةإدارة  : السداسي السادسعلوم التسییر   كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     

  01الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  ومالیــــ  ادةــــــــــــالمــــ

  شریط نسیمة  07  09.30-08.00  الثالثاء  هندسة التكوین
  خالفي سلیمة  07  11.00-09.30  الثالثاء  تسییر وتنمیة الكفاءات

  زناقي ابراهیم  07  12.30-11.00  الثالثاء  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  بغیري مصطفى  07  14.00-12.30  بعاءاألر   اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  سحنوني محمد  07  15.30-14.00  األربعاء  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  شیخي امینة  07  17.00-15.30  األربعاء  قانون العمل

  
       

  02الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شریط نسیمة  08  11.00-09.30  الثاءالث  هندسة التكوین
  خالفي سلیمة  08  12.30-11.00  الثالثاء  تسییر وتنمیة الكفاءات

  زناقي ابراهیم  08  09.30-08.00  الثالثاء  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  بغیري مصطفى  08  15.30-14.00  األربعاء  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  سحنوني محمد  08  17.00-15.30  األربعاء  ریة الدولیةإدارة الموارد البش
  شیخي امینة  08  14.00-12.30  األربعاء  قانون العمل

      
  

  03الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شریط نسیمة  09  12.30-11.00  الثالثاء  هندسة التكوین
  خالفي سلیمة  09  09.30-08.00  الثالثاء  تتسییر وتنمیة الكفاءا

  زناقي ابراهیم  09  11.00-09.30  الثالثاء  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  بغیري مصطفى  09  17.00-15.30  األربعاء  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  سحنوني محمد  09  14.00-12.30  األربعاء  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  شیخي امینة  09  15.30-14.00  األربعاء  ن العملقانو 

  



Page 2 sur 3  
 

  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                   3الجــزائــر  جامعــة        
المجموعة  إدارة الموارد البشریــــــة : السداسي السادسعلوم التسییر      كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
1  

  04ـــوج   الفــــ
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شریط نسیمة  10  14.00-12.30  اإلثنین  هندسة التكوین
  خالفي سلیمة  10  15.30-14.00  اإلثنین  تسییر وتنمیة الكفاءات

  زناقي ابراهیم  10  17.00-15.30  اإلثنین  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  بغیري مصطفى  10  09.30-08.00  الخمیس  دارة اإلستراتیجیة للموارد البشریةاإل

  سحنوني محمد  10  11.00-09.30  الخمیس  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  شیخي امینة  10  12.30-11.00  الخمیس  قانون العمل

  
       

  05الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  عـةالقا  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شریط نسیمة  11  15.30-14.00  اإلثنین  هندسة التكوین
  خالفي سلیمة  11  17.00-15.30  اإلثنین  تسییر وتنمیة الكفاءات

  زناقي ابراهیم  11  14.00-12.30  اإلثنین  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  ري مصطفىبغی  11  11.00-09.30  الخمیس  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  سحنوني محمد  11  12.30-11.00  الخمیس  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  شیخي امینة  11  09.30-08.00  الخمیس  قانون العمل

  
  

  06الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شریط نسیمة  12  17.00-15.30  اإلثنین  هندسة التكوین
  خالفي سلیمة  12  14.00-12.30  اإلثنین  سییر وتنمیة الكفاءاتت

  زناقي ابراهیم  12  15.30-14.00  اإلثنین  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  بغیري مصطفى  12  12.30-11.00  الخمیس  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  ني محمدسحنو   12  09.30-08.00  الخمیس  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  شیخي امینة  12  11.00-09.30  الخمیس  قانون العمل
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                 2مجموعة   3الجــزائــر  جامعــة     
  2المجموعة   إدارة الموارد البشریــــــة : السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     

  07الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قاسیمي سوسن  10  09.30-08.00  االربعاء  هندسة التكوین
  حمیش كهینة  10  11.00-09.30  االربعاء  تسییر وتنمیة الكفاءات
  روان عبد الرحمان  10  12.30-11.00  االربعاء  االجتماعيإدارة الصراع و التفاوض 

  لغواطي یونس  10  09.30-08.00  الثالثاء  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة
  رشاش عدنان  10  11.00-09.30  الثالثاء  إدارة الموارد البشریة الدولیة

  خادم حمزة  10  12.30-11.00  الثالثاء  قانون العمل
  
  

  08 الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قاسیمي سوسن  11  11.00-09.30  االربعاء  هندسة التكوین
  حمیش كهینة  11  12.30-11.00  االربعاء  تسییر وتنمیة الكفاءات

  روان عبد الرحمان  11  09.30-08.00  االربعاء  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  لغواطي یونس  11  11.00-09.30  الثالثاء  دارة اإلستراتیجیة للموارد البشریةاإل

  رشاش عدنان  11  12.30-11.00  الثالثاء  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  خادم حمزة  11  09.30-08.00  الثالثاء  قانون العمل

  
   

  09الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  ةالقاعـ  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قاسیمي سوسن  12  12.30-11.00  االربعاء  هندسة التكوین
  حمیش كهینة  12  09.30-08.00  االربعاء  تسییر وتنمیة الكفاءات

  روان عبد الرحمان  12  11.00-09.30  االربعاء  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  لغواطي یونس  12  12.30-11.00  الثالثاء  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  رشاش عدنان  12  09.30-08.00  الثالثاء  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  خادم حمزة  12  11.00-09.30  الثالثاء  قانون العمل
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                 2مجموعة   3الجــزائــر  جامعــة 
  2المجموعة   إدارة الموارد البشریــــــة : السداسي السادسعلوم التسییر             ریة و كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجا    

   10الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قاسیمي سوسن  22  09.30-08.00  االحد  هندسة التكوین
  حمیش كهینة 22  11.00-09.30 االحد  تسییر وتنمیة الكفاءات

  روان عبد الرحمان 22  12.30-11.00 االحد  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  لغواطي یونس 22  09.30-08.00  االثنین  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  معیزة نوال 22  11.00-09.30 االثنین  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  سعیدي صباح  22  12.30-11.00 االثنین  قانون العمل

     
  

   11الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قاسیمي سوسن  23  11.00-09.30  االحد  هندسة التكوین
  حمیش كهینة 23  12.30-11.00 االحد  تسییر وتنمیة الكفاءات

  روان عبد الرحمان 23  09.30-08.00 االحد  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  لغواطي یونس 23  11.00-09.30  االثنین  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  معیزة نوال 23  12.30-11.00 االثنین  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  سعیدي صباح 23  09.30-08.00 االثنین  قانون العمل

  
  

   12الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  دةاــــــــــــالمــــ

  قاسیمي سوسن  24  12.30-11.00  االحد  هندسة التكوین
  حمیش كهینة 24  09.30-08.00 االحد  تسییر وتنمیة الكفاءات

  روان عبد الرحمان 24  11.00-09.30 االحد  إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي
  لغواطي یونس 24  12.30-11.00  االثنین  اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة

  معیزة نوال 24  09.30-08.00 االثنین  إدارة الموارد البشریة الدولیة
  سعیدي صباح 24  11.00-09.30 االثنین  قانون العمل

 


