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ك ي الع
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التـــ زيـــع الــــزمــنـــي ل سنـــ الثاني مسار ع
الت في
األيا

08:00

←←←

09:40 09:30

←←←

11:10

األحــد
اإلثنيـن

احصاء قريشي محمد

تسيير المؤسس ب مجان عادل

مدرج بن الصغير

مدرج بن الصغير

11:20

←←←

13:10 12:50

←←←

التسيير
14:50 14:40

←←←

16:30 16:20

←←←

اقتصاد ك ي بن بريك الزهرة

رياضيا المؤسس فالت ليامين

مدرج احمد خزار

مدرج احمد خزار

الثالثــاء
اإلربعــاء

اقتصاد نقدي عاش ر ف
مدرج احمد خزار

18:00

محاسب تح ي ي ز ز عبد هللا
مدرج احمد خزار

الخميس

اعال آلي بن شعبان مفيدة

من جي ب ر ب ف يم

مدرج احمد خزار

مدرج احمد خزار

بسكرة في 05 :سبتمبر 2019
رئيـــس قسـ ع ـ

التسييـــر

ك يــــ العــ ــ

التجـــــاري

اإلقتصــــادي

ع ـــــ

التسييـــر  -قســـ ع ـــــ

التـــ زيـــع الــــزمــنـــي ل سنـــ الدراسيـــــ 2020-2019
السنــــــ الثالث تخصص تسيير الم ارد البشري
السداسي الخامس

الت في
األيا

08:00
ال ج

←←←
المقياس

09:40 ###
القاع ال ج

←←←
المقياس

#### 11:10

القاع ال ج

←←←
المقياس

13:10 12:50
القاع ال ج

←←←
المقياس

التسييــر-

14:50 14:40
القاع ال ج

←←←
المقياس

16:30 16:20
القاع ال ج

←←←
المقياس

األحـد
اإلثنيـن

إدارة المعرف
منص ري كمال
محاضرة 405

قان ن العمل
جدي ناس
محاضرة

الثالثـاء اإلربعـاء الخميـس

نظا المع ما
مناصري اسماعيل
محاضرة 405

تسيير المسار الم ني
خان احال
محاضرة 405

مباديء تسيير الم ارد البشري

405

جبيرا سناء
محاضرة

405

االتصال
مد كي ي سف
محاضرة 405

الت ا ض تسيير الصراعا
حايف شيراز
محاضرة 405

بـــسكرة في:

2019-09-05

رئيـــس قسـ ع ـ

التسييـــر

18:00
القاع

ك يــــ العــ ــو اإلقتصــــادي و التجـــــاري و ع ـــــو التسييـــر  -قســـ ع ـــــو التسييــر-

التـــوزيـــع الــــزمــنـــي ل سنـــ الدراسيـــــ 2020/2019
السنــــــ الثالث تخصص ادارة أعمال
السداسي الخامس

التوفي
األيا

08:00
الفوج

←←←
المقياس

09:40 09:30
القاع الفوج

األحـد

االدارة االستراتيجي
غضبان حسا الدين

محاضرة ق 306

←←←
المقياس

### 11:10
القاع الفوج

تسيير مالي
بومجان عادل

محاضرة ق 306

←←←
المقياس

13:10 12:50
القاع الفوج

.الموارد البشري

←←←
المقياس

14:50 14:40
القاع الفوج

←←←
المقياس

16:30 16:20
القاع الفوج

←←←
المقياس

18:00
القاع

رماني احمد

محاضرة ق 306

اإلثنيـن
الثالثـاء اإلربعـاء الخميـس

إدارة المعــرف
محاضرة ق
محمد
305
شنشون

نظري المنظما
دالي ع ي لمياء

محاضرة ق 305

بـــسكرة في:

بحوث العمليا
رايس وفاء

محاضرة ق 305

2019-09-05

رئيـــس قسـ ع ـو التسييـــر

ك يــــ العــ ــ

اإلقتصــــ دي

التجـــــ ري

ع ـــــ

التسييـــر  -قســـ ع ـــــ

التـــ زيـــع الــــزمــنـــي ل سنـــ الدراسيـــــ 2020-2019
السنــــــ الث ني م ستر تخصص مق التي
السداسي الث لث

الت في
األي

08:00
ال ج

←←←
المقي س

09:40 09:30
الق ع ال ج

←←←
المقي س

### 11:10
الق ع ال ج

←←←
المقي س

13:10 12:50
الق ع ال ج

←←←
المقي س

التسييــر-

14:50 14:40
الق ع ال ج

←←←
المقي س

16:30 16:20
الق ع ال ج

←←←
المقي س

األحـد
اإلثنيـن

ب ر ب
ادارة الج دة الش م خير من جي
مح ضرة مدرج
مح ضرة ف يم
الدين جمع
بن الصغير
105

الثالثـ ء اإلربعـ ء الخميـس

انش ء المؤسس
بريك عبد ال ه
دار المق التي

بن انش ء المؤسس
بريك عبد ال ه
دار المق التي

مخطط االعم ل ج دي مخطط االعم ل
حن ن
دار
حن ن
المق التي
المق التي

بن

ج دي
دار

القي دة الك ءا المق التي

مح ضرة 406
براهيمي ن ال

بـــسكرة في:

2019-09-05

رئيـــس قسـ ع ـ

التسييـــر

18:00
الق ع

ك يــــ العــ ــ

اإلقتصــــ دي

التجـــــ ري

ع ـــــ

التسييـــر  -قســـ ع ـــــ

التـــ زيـــع الــــزمــنـــي ل سنـــ الدراسيـــــ 2020-2019
السنــــــ الث ني م ستر تخصص ادارة الم ارد البشري
السداسي الث لث

الت في
األي

08:00
ال ج

←←←
الم ي س

09:40 09:30
ال ع ال ج

←←←
الم ي س

### 11:10
ال ع ال ج

←←←
الم ي س

13:10 12:50
ال ع ال ج

←←←
الم ي س

التسييــر-

14:50 14:40
ال ع ال ج

←←←
الم ي س

16:30 16:20
ال ع ال ج

←←←
الم ي س

األحـد
اإلثنيـن

ب ر ب
شين من جي
الث ف التنظيمي
التدقي االجتم عي
ف يم مح ضرة مدرج بن
مح ضرة
مح ضرة فير ز
لبصير هند
الصغير
104
104

الثالثـ ء اإلربعـ ء الخميـس

التنظيمي
اقطي االلس
االدارة الد لي
مح ضرة عبد الن صر
ج هرة
104
104

م سي
مح ضرة

بـــسكرة في:
رئيـــس قسـ ع ـ

2019-09-05
التسييـــر

18:00
ال ع

ك يــــ العــ ــ

اإلقتصــــادي

التجـــــاري

ع ـــــ

التسييـــر  -قســـ ع ـــــ

التـــ زيـــع الــــزمــنـــي ل سنـــ الدراسيـــــ 2020-2019
السنــــــ الثاني ماستر تخصص االدارة االستراتيجي
السداسي الثالث

الت في
األيا

08:00
ال ج

←←←
المقياس

09:40 09:30
القاع ال ج

←←←
المقياس

### 11:10
القاع ال ج

←←←
المقياس

13:10 12:50
القاع ال ج

←←←
المقياس

التسييــر-

14:50 14:40
القاع ال ج

←←←
المقياس

16:30 16:20
القاع ال ج

←←←
المقياس

األحـد
اإلثنيـن

ب ر ب
من جي
ف يم محاضرة مدرج بن
الصغير

االطار المحيطي
زير صبرين
محاضرة ٌ 405

الثالثـاء اإلربعـاء الخميـس

استراتيجي النم

التد يل

رحال سالف
محاضرة 103

ادارة التغيير التنظيمي
شيش ن ب عزيز
105
محاضرة
االستراتيجي

ال يكل التنظيمي

غربي هيب
محاضرة

405

بـــسكرة في:

2019-09-05

رئيـــس قسـ ع ـ

التسييـــر

18:00
القاع

