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السنة الجامعية2019-2018 :

إعـ ــالن

ليكن في علم الزمالء األساتذة أن االجتماعات البيداغوجية لشهر سبتمبر
السنة
الس ـ ـ ــلة اليالي ـ ـ ــة ليس ـ ـ ــان

الموارد البشرية

التوقيت
اليوم
تس ـ ـ ــيير االحد  30سبتمبر 10.30-9.30 2018

قد تم برمجتها وفقا للرزنامة التالية:

المكان
مكتب نائب رئي القسم

األساتذة المعنيين
خان احالم -مدوكي يوسف -جبيرات سلاء -ملصوري كمال -جدي وناسة-
ملاصرية اسماعيل -حايف شيراز -زويوش اميلة-

السـ ـ ـ ـ ـ ــلة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ماسـ ـ ـ ـ ـ ــتر إدارة االحد  30سبتمبر 12.00-11.00 2018

مكتب نائب رئي

القسم

غوفي عبد الحميد -يحياوي مفيدة -جدي وناسة  -غربي وهيبة -شيشون

االحد  30سبتمبر 14.00-13.00 2018

مكتب نائب رئي

القسم

يحياوي مفيدة -جدي وناسة -شرون رقية -رحال سالف -بوروبه فهيمة-

السلة اليانيـة ماسـتر تسـيير المـوارد االثلين  01أكتوبر 14.00-13.00 2018

مكتب نائب رئي

القسم

بوروبة فهيمة -لبصير هلد -شين فيروز -موسي عبد اللاصر -اقطي جوهرة-

إدارة أعمال االثلين  01أكتوبر 15.00-14.00 2018

مكتب نائب رئي

القسم

غضبان حسام الدين  -رماني احمد -دالي علي لمياء -بن تركي زيلب -زويوش

مكتب نائب رئي

القسم

زير صبريلة -بوروبة فهيمة -رحال سالف -شيشون بوعزيز -غربي وهيبة

إستراتيجية

السلة األول ماستر مقاوالتية

البشرية

السلة اليالية ليسان

الس ـ ـ ـ ــلة الياني ـ ـ ـ ــة ماس ـ ـ ـ ــتر تس ـ ـ ـ ــيير اليالثاء  02أكتوبر 10.30-9.30 2018

استراتيجي

السلة اليانية ليسان

اليالثاء  02أكتوبر 12.00-11.00 2018

مكتب رئي

القسم

بوعزيز -زير صبريلة.

غربي وهيبة -رويلة عبد السميع

اميلة -شلشونة محمد -معاليم سعاد -راي

وفاء

بـن صوشــة ريــا  -فالتــة ليــامين -شــلافي نــوال -بومجــان عــادل -نــاجي يميلــة-

جــيج ســعاد -بــن بريكــة الزهــرة -قريشــي محمــد -خيــر الــدين جمعــة -شــرون

رقية -محمـدي رشـيد -عاشـور فلـة -زوزو عبـد اه -بـن شـعبان مفيـدة -بوروبـة
فهيمة -حدانة اميمة-خان احالم.
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األربعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  03أكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر 12.00-11.00
السلة اليانية ماستر مقاوالتية
2018
السلة األول ماستر تسيير المـوارد األربعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  03أكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر 14.00-13.00
2018
البشرية

مكتب نائب رئي

القسم

جالب محمد -خير الدين جمعة -بوروبة فهيمة  -جودي حلان

مكتب نائب رئي

القسم

حجازي اسماعيل  -جدي وناسة -جودي سامية -موسي سهام  -داسي

وهيبة -غربي وهيبة-

 23سبتمبر 2018
رئي

القسم

