
Page 1 sur 8  
 

  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة         المجموعة : االولى     3الجــزائــر  جامعــة     

  إدارة أعمـــــــــــال : السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
  01الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  حدادو نبیلة  04  09.30-08.00  الخمیس  إدارة اإلنتاج و العملیات

  بورایب امینة  04  11.00-09.30  الخمیس  إدارة المشاریع
  عیسى امینة  04  12.30-11.00  الخمیس  إدارة الجودة

  راوتي شهرزاد  04  14.00-12.30  األربعاء  مراقبة التسییر
  معیزة نوال  04  15.30-14.00  األربعاء  تسویق عملیاتي

  
       

  02الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  حدادو نبیلة  05  11.00-09.30  الخمیس  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بورایب امینة  05  12.30-11.00  الخمیس  إدارة المشاریع

  عیسى امینة  05  09.30-08.00  یسالخم  إدارة الجودة
  راوتي شهرزاد  05  15.30-14.00  األربعاء  مراقبة التسییر

  معیزة نوال  05  17.00-15.30  األربعاء  تسویق عملیاتي
  
  

  03الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  حدادو نبیلة  06  12.30-11.00  الخمیس  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بورایب امینة  06  09.30-08.00  الخمیس  إدارة المشاریع

  عیسى امینة  06  11.00-09.30  الخمیس  إدارة الجودة
  راوتي شهرزاد  06  17.00-15.30  األربعاء  مراقبة التسییر

  معیزة نوال  06  14.00-12.30  األربعاء  تسویق عملیاتي
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                   3الجــزائــر  جامعــة       
  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     

  04الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  حدادو نبیلة  04  09.30-08.00  الثالثاء  إلنتاج و العملیاتإدارة ا
  مقدم عالل  04  11.00-09.30  الثالثاء  إدارة المشاریع

  شمامي رفیقة  04  12.30-11.00  الثالثاء  إدارة الجودة
  راوتي شهرزاد  07  14.00-12.30  اإلثنین  مراقبة التسییر

  رحمي فیصل  07  15.30-14.00  اإلثنین  تسویق عملیاتي
       

  05الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  حدادو نبیلة  05  11.00-09.30  الثالثاء  إدارة اإلنتاج و العملیات
  مقدم عالل  05  12.30-11.00  الثالثاء  إدارة المشاریع

  شمامي رفیقة  05  09.30-08.00  الثالثاء  إدارة الجودة
  راوتي شهرزاد  08  15.30-14.00  اإلثنین  ة التسییرمراقب

  رحمي فیصل  08  17.00-15.30  اإلثنین  تسویق عملیاتي
  
  

  06الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  حدادو نبیلة  06  12.30-11.00  الثالثاء  إدارة اإلنتاج و العملیات
  مقدم عالل  06  09.30-08.00  الثالثاء  إدارة المشاریع

  شمامي رفیقة  06  11.00-09.30  الثالثاء  إدارة الجودة

  راوتي شهرزاد  09  17.00-15.30  اإلثنین  مراقبة التسییر
  رحمي فیصل  09  14.00-12.30  اإلثنین  تسویق عملیاتي
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  2017/2018 ل الموجهـةجـدول تـوقیت األعمـا                   3الجــزائــر  جامعــة     

  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
  

  07الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  بلعالیا الزهرة  07  09.30-08.00  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات
  كنفوش محمد  07  11.00-09.30  السبت  إدارة المشاریع

  فیاللي  07  12.30-11.00  السبت  إدارة الجودة
  كري سهیلة  07  09.30-08.00  االثنین  مراقبة التسییر

  معیزة نوال  07  11.00-09.30  االثنین  تسویق عملیاتي
  

  08الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  ـــومالیـ  ادةــــــــــــالمــــ

  بلعالیا الزهرة  08  11.00-09.30  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات
  كنفوش محمد  08  12.30-11.00  السبت  إدارة المشاریع

  فیاللي  08  09.30-08.00  السبت  إدارة الجودة
  كري سهیلة  08  11.00-09.30  االثنین  مراقبة التسییر

  معیزة نوال  08  12.30-11.00  نیناالث  تسویق عملیاتي
  

  09الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  بلعالیا الزهرة  09  12.30-11.00  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات
  كنفوش محمد  09  09.30-08.00  السبت  إدارة المشاریع

  فیاللي    09  11.00-09.30  السبت  إدارة الجودة
  كري سهیلة  09  11.00-09.30  االثنین  مراقبة التسییر

  معیزة نوال  09  12.30-11.00  االثنین  تسویق عملیاتي
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                   3الجــزائــر  جامعــة   

  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادستسییر             علوم الكلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
  10الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  بلعالیا الزهرة  10  14.00-12.30  األحد  إدارة اإلنتاج و العملیات

  كنفوش محمد  10  15.30-14.00  األحد  إدارة المشاریع
  شمامي رفیقة  10  17.00-15.30  األحد  الجودةإدارة 

  كري سهیلة  10  14.00-12.30  السبت  مراقبة التسییر
  رحمي فیصل   10  15.30-14.00  السبت  تسویق عملیاتي

  
       

  11الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  بلعالیا الزهرة  11  15.30-14.00  األحد  إدارة اإلنتاج و العملیات
  كنفوش محمد  11  17.00-15.30  األحد  إدارة المشاریع

  شمامي رفیقة  11  14.00-12.30  األحد  إدارة الجودة
  كري سهیلة  11  15.30-14.00  السبت  مراقبة التسییر

  رحمي فیصل   11  17.00-15.30  السبت  تسویق عملیاتي
  
  

  12الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  بلعالیا الزهرة  12  17.00-15.30  األحد  إدارة اإلنتاج و العملیات
  كنفوش محمد 12  14.00-12.30  األحد  إدارة المشاریع

  شمامي رفیقة 12  15.30-14.00  األحد  إدارة الجودة
  كري سهیلة 12  17.00-15.30  السبت  مراقبة التسییر

  رحمي فیصل  12  14.00-12.30  السبت  ویق عملیاتيتس
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة         المجموعة : الثانیة     3الجــزائــر  جامعــة      

  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
  13الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  مزیان سهیلة  07  14.00-12.30  االحد  إدارة اإلنتاج و العملیات

  بن قارة امینة   07  15.30-14.00 االحد  إدارة المشاریع
  سعاد جراوي  07  17.00-15.30 االحد  إدارة الجودة

  اغلمان بهیة  10  14.00-12.30  الثالثاء  مراقبة التسییر
  بوقرة اسماعیل  10  15.30-14.00 الثالثاء  تسویق عملیاتي

  
  14الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  مزیان سهیلة  08  15.30-14.00  االحد  إدارة اإلنتاج و العملیات

  بن قارة امینة   08  17.00-15.30 االحد  إدارة المشاریع
  جراوي سعاد  08  14.00-12.30 االحد  إدارة الجودة

  اغلمان بهیة  11  15.30-14.00  الثالثاء  مراقبة التسییر
  بوقرة اسماعیل 11  17.00-15.30 الثالثاء  تسویق عملیاتي

  
  

  15الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  مزیان سهیلة  09  17.00-15.30  االحد  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بن قارة امینة  09  14.00-12.30 االحد  إدارة المشاریع

  جراوي سعاد 09  15.30-14.00 االحد  إدارة الجودة
  اغلمان بهیة  12  17.00-15.30  الثالثاء  مراقبة التسییر

  بوقرة اسماعیل  12  14.00-12.30 لثالثاءا  تسویق عملیاتي
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                   3الجــزائــر  جامعــة       
  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     

  16   الفـــــــوج
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  دیاب منصور  07  14.00-12.30  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات
  مقدم عالل  07  15.30-14.00 السبت  إدارة المشاریع

  مهیبل وسام  07  17.00-15.30 السبت  إدارة الجودة
  اغلمان بهیة  19  14.00-12.30  االثنین  مراقبة التسییر

  بشطولة خدیجة 19  15.30-14.00 االثنین  تسویق عملیاتي
  

       
  17الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  دیاب منصور  08  15.30-14.00  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات

  م عاللمقد  08  17.00-15.30 السبت  إدارة المشاریع
  مهیبل وسام  08  14.00-12.30 السبت  إدارة الجودة

  اغلمان بهیة  20  15.30-14.00  االثنین  مراقبة التسییر
  بشطولة خدیجة 20  17.00-15.30 االثنین  تسویق عملیاتي

  
  

  18الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  دیاب منصور  09  17.00-15.30  السبت  العملیات إدارة اإلنتاج و
  مقدم عالل 09  14.00-12.30 السبت  إدارة المشاریع

  مهیبل وسام 09  15.30-14.00 السبت  إدارة الجودة

  اغلمان بهیة  21  17.00-15.30  االثنین  مراقبة التسییر
  بشطولة خدیجة 21  14.00-12.30 االثنین  تسویق عملیاتي
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                   3الجــزائــر  عــة جام     

  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
  19الفـــــــوج   

  ألستاذ(ة)ا  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  عاشور وسیلة  19  14.00-12.30  الثالثاء  إدارة اإلنتاج و العملیات

  بورایب امال 19  15.30-14.00 الثالثاء  إدارة المشاریع
  شیتر ادم 19  17.00-15.30 الثالثاء  إدارة الجودة

  معروف امال  19  14.00-12.30  الخمیس  مراقبة التسییر
  بوقرة اسماعیل 19  15.30-14.00 الخمیس  تسویق عملیاتي

    
  

  20الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  عاشور وسیلة  20  15.30-14.00  الثالثاء  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بورایب امال 20  17.00-15.30 الثالثاء  إدارة المشاریع

  یتر ادمش 20  14.00-12.30 الثالثاء  إدارة الجودة
  معروف امال  20  15.30-14.00  الخمیس  مراقبة التسییر

  بوقرة اسماعیل 20  17.00-15.30 الخمیس  تسویق عملیاتي
  
  

  21الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  عاشور وسیلة  21  17.00-15.30  الثالثاء  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بورایب امال 21  14.00-12.30 الثالثاء  إدارة المشاریع

  شیتر ادم 21  15.30-14.00 الثالثاء  إدارة الجودة
  معروف امال  21  17.00-15.30  الخمیس  مراقبة التسییر

  بوقرة اسماعیل 21  14.00-12.30 الخمیس  تسویق عملیاتي
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  2017/2018 ـوقیت األعمـال الموجهـةجـدول ت                   3الجــزائــر  جامعــة        

  إدارة أعمـــــــــــال :السداسي السادسعلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و     
  22الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  مزیان سهیلة  19  09.30-08.00  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات

  بن قارة امینة 19  11.00-09.30 السبت  إدارة المشاریع
  عیسى امینة 19  12.30-11.00 السبت  إدارة الجودة

  معروف امال  19  14.00-12.30  االحد  مراقبة التسییر
  دراج نبیلة 19  15.30-14.00 االحد  تسویق عملیاتي

  
       

  23الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  مزیان سهیلة  20  11.00-09.30  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بن قارة امینة 20  12.30-11.00 السبت  إدارة المشاریع

  عیسى امینة 20  09.30-08.00 السبت  إدارة الجودة
  المعروف ام  20  15.30-14.00  االحد  مراقبة التسییر

  دراج نبیلة 20  17.00-15.30 االحد  تسویق عملیاتي
  
  

  24الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  مزیان سهیلة  21  12.30-11.00  السبت  إدارة اإلنتاج و العملیات
  بن قارة امینة 21  09.30-08.00 السبت  إدارة المشاریع

  عیسى امینة 21  11.00-09.30 السبت  دةإدارة الجو 
  معروف امال  21  17.00-15.30  االحد  مراقبة التسییر

  دراج نبیلة 21  14.00-12.30 االحد  تسویق عملیاتي
 


