جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017/2016 :

04/04/2017 14:53:24

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الثالث
المستوى:
80سا88

80سا08

80سا08

السنة الثانية علوم اقتصادية تجارية وتسيير-

11سا88

األحد

تسيري املؤسسة
د/كبري هادية مدرج4 :

رياضيات املؤسسة
أ /عمر سيت مدرج4 :

االثنـين
الثـالثاء

11سا88

 11سا08

إعالم آيل -2
أ /عبد العايل مدرج4 :

 11سا08

2LMD

 11سا88

 11سا88

 11سا08

منهجية البحث 2
أ /قوديح ج مدرج4 :

)(TD

)(TD

)(TD

)(TD

اقتصاد نقدي وسوق رأس املال

إحصاء -II

اقتصاد كلي 1

حماسبة حتليلية  -بادن

أ/قوار ح

مدرج4 :

د/زرواط ف درج4 :

د/بابا ع

 11سا08

 17سا80

أ/

مدرج4 :

)(TD

مدرج4 :

األربعاء

الخميــس

)(TD

)(TD

رئيس مصلحة البرمجة

)(TD

)(TD

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017/2016 :

04/04/2017 14:53:24

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الخامس

المستوى :السنة الثالثة تخصص:
80سا88

80سا08

80سا08

11سا88

إدارة املوارد البشرية حماضرة
أ /بلقاسم م قاعة 86

األحد

11سا88

 11سا08

االثنـين

نظرية املنظمات حماضرة
أ /دمحان.أ القاعة املدرج 4

إدارة املوارد البشرية G1
أ /بن طاطة القاعة 86

إدارة املوارد البشرية حماضرة G2
القاعة 76
أ /بن طاطة

اختاذ القرار يف املؤسسة G1

اختاذ القرار يف املؤسسة G3

اختاذ القرار يف املؤسسة G2

القاعة73 :

أ /حفاين و

القاعة35 :

إجنليزية
أ /العكرمي.د

G3
القاعة 95

إجنليزية
أ /العكرمي.د

G2
القاعة 86

اإلدارة االسرتاتيجية G3
أ/شرارة و

القاعة 84

التسيري املايل يف املؤسسة
حماضرة
أ/ابرامهي .ع القاعة 87

الثـالثاء

 11سا08

 11سا88

 11سا88

 11سا08

إدارة املوارد البشرية G3
أ /بن طاطة القاعة 62

أ /حفاين و القاعة93
اإلدارة االسرتاتيجية حماضرة
أ /بوطغان املدرج 4

إدارة أعمال-

3LMD

أ /حفاين و

اإلدارة االسرتاتيجية G2
أ /شرارة و القاعة 86
إجنليزية

G1

أ /العكرمي.د القاعة 95

 11سا08

اإلدارة االسرتاتيجية G1
أ /شرارة و القاعة 82

نظرية املنظمات G3
القاعة 88
أ /دمحان.أ

نظرية املنظمات G2
القاعة 95
أ /قلبازة أ

نظرية املنظمات G1
أ /قلبازة أ القاعة 93

التسيري املايل يف املؤسسة G3
أ /هنوس أ القاعة95

التسيري املايل يف املؤسسة G1
أ /هنوس أ القاعة 93

التسيري املايل يف املؤسسة G2
أ /هنوس أ القاعة53 :

األربعاء

الخميــس

قانون العمل حماضرة
أ /خاملي عائشة مدرج 4

املؤسسة ونظم املعلومات
حماضرة
أ /بن محو مدرج 4

رئيس مصلحة البرمجة

 17سا80

اختاذ القرار يف املؤسسة حماضرة
مدرج 11
أ /بن ميينة.ك

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017/2016 :

04/04/2017 14:53:24

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي األول

المستوى :السنة األولى ماستر  -تخصص :تسيير إستراتيجي
80سا88

80سا08

80سا08

11سا88

11سا 11 88سا08

مدخل يف التسيري
االسرتاتيجي حماضرة
أ /بن علي.ع قاعة:
77

األحد

 11سا08

 11سا88

مدخل يف التسيري االسرتاتيجي TD
أ /بن علي.ع قاعة73 :

1MASTER
 11سا88

 11سا08

نظام املعلومات واليقظة االسرتاتيجية حماضرة
قاعة85 :
أ /بوروبة.ح

 11سا08

 17سا 88

نظام املعلومات واليقظة االسرتاتيجية
TD
قاعة85 :
أ /بوروبة.ح

االثنـين
الثـالثاء

أسس التدقيق االسرتاتيجي حماضرة أسس التدقيق االسرتاتيجي TD
أ/بن نامة.ف

قاعة86 :

أ /بن نامة.ف قاعة86 :

املقاوالتية حماضرة
أ/خمفي.أ

قاعة86 :

املقاوالتية TD
أ /خمفي.أ

قاعة86 :

التنظيم اإلداري واألدوات التنظيمية
حماضرة
أ /كبري هادية

قاعة86 :

التنظيم اإلداري واألدوات التنظيمية TD
أ/

كبري هادية

األربعاء

الخميــس

اجنليزية جتارية لألعمال TD
أ /بن زيدان ياسني قاعة35 :

رئيس مصلحة البرمجة

إدارة املشاريع حماضرة
أ /بن ميينة

قاعة82 :

إدارة املشاريع TD
أ /بن ميينة

قاعة82 :

رئيس القسم

قاعة86 :

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017/2016 :

04/04/2017 14:53:24

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الثالث

المستوى :السنة الثانية ماستر  -تخصص:
80سا88

80سا08

11سا88

80سا08

تقنيات التفاوض التجاري واألعمال -
األحد
أ /قوديح ج

حماضرة

قاعة87 :

11سا88

تسيير إستراتيجي دولي -
 11سا08

تقنيات التفاوض التجاري
واألعمال TD
أ/قوديح ج

قاعة87 :

 11سا08

2MASTER

 11سا88

منهجية البحث العلمي

 11سا88

 11سا08

قانون املنافسة ،التوزيع والنقل

 11سا 17 08سا88

قانون املنافسة ،التوزيع والنقل

حماضرة
حماضرة
TD
د/يوسفي ر قاعة 87 :أ /برزوق جياليل قاعة 82 :أ /برزوق جياليل قاعة82 :

االثنـين
الثـالثاء

األربعاء

إنشاء املؤسسات وحتليل املشاريع إنشاء املؤسسات وحتليل
األنظمة احملاسبية واجلبائية الدولية
األنظمة احملاسبية واجلبائية الدولية TD
 حماضرةاملشاريع TD
 حماضرةأ /تفايل

الخميس

قاعة87 :

حتليل املنظمة واإلسرتاتيجيات
الصناعية  -حماضرة
أ/دمحان.أ

قاعة87 :

قاعة87 :

أ/تفايل

حتليل املنظمة واإلسرتاتيجيات الصناعية
TD
أ /دمحان.أ

رئيس مصلحة البرمجة

قاعة87 :

أ /قامسي ع

قاعة87 :

أ /قامسي ع قاعة87 :

اجنليزية جتارية لألعمال -حماضرة اجنليزية جتارية لألعمال

TD

أ /عبد اهلل بن شريف قاعة 78 :أ /عبد اهلل بن شريف قاعة78 :

منهجية البحث العلمي TD
أ /حجار قاعة87 :

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017/2016 :

04/04/2017 14:53:24

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي األول

المستوى :السنة األولى ماستر  -تخصص :إدارة الهياكل االستشفائية
80سا08

80سا88

منهجية البحث حماضرة
أ /ودان القاعة 93

األحد
االثنـين

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

تسويق
أ /قصاص

حماضرة
قاعة95 :

تسويق
أ /قصاص

TD
قاعة95 :

 11سا08

 11سا88

1MASTER
 11سا88

 11سا08

 11سا08

إدارة املوارد البشرية حماضرة إدارة املوارد البشرية للمنظمات الصحية TD
أ /بن موسى ح القاعة 93
أ /بن موسى ح القاعة 93
حماضرة
مالية املؤسسة
أ /بن زازة م قاعة95 :

مالية املؤسسة TD
أ /بن زازة م قاعة95 :

TD
إجنليزية
أ /بن زيدان ي القاعة 85

الثـالثاء

التسيري االسرتاتيجي حماضرة
قاعة82 :
أ /حجار

األربعاء

التسيري االسرتاتيجي TD
أ /محو معمر نوال قاعة82 :

قانون الصحة حماضرة
أ /بن دمحان القاعة 82

الخميــس

رئيس مصلحة البرمجة

رئيس القسم

 17سا88

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017/2016 :

04/04/2017 14:53:24

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الثالث

المستوى :السنة الثانية ماستر  -تخصص :إدارة الهياكل االستشفائية
80سا88

األحد

االثنـين

80سا08

80سا08

11سا88

البيئة االقتصادية للمؤسسات
البيئة االقتصادية للمؤسسات
الصحية TD
الصحية حماضرة
بن محو عبد اهلل القاعة  94أ /بن محو عبد اهلل القاعة 94
إدارة املنظمات الصحية TD
أ /محو معمر نوال أ /القاعة 85

إدارة املنظمات الصحية حماضرة
القاعة 85
أ /حجار

11سا88

 11سا08

 11سا08

2MASTER

 11سا88

TD
إجنليزية
أ /بن زيدان ي القاعة 94
االتصال والعالقات العمومية حماضرة
أ /منصوري القاعة 85

 11سا88

 11سا08

القانون االستشفائي حماضرة
أ /بن دمحان القاعة 92

 11سا08

القانون االستشفائي TD
أ /شردون ح القاعة 92

االتصال والعالقات العمومية TD
أ /منصوري القاعة 85

الثـالثاء

النظام الصحي يف اجلزائر حماضرة النظام الصحي يف اجلزائر TD
األربعاء
أ /شردون ح القاعة 86
أ /خاملي عائشة القاعة 86

التحليل املايل للمؤسسات الصحية
حماضرة
أ /قوديح القاعة 86

التحليل املايل للمؤسسات الصحية
TD
أ /قوديح القاعة 86

اقتصاد ومتويل األنشطة الصحية
TD
أ /بن حليمة خ القاعة 87

تسيري اجلودة يف املنظمات الصحية
حماضرة
أ /مقداد ن القاعة 94

تسيري اجلودة يف املنظمات الصحية
TD
أ /مقداد ن القاعة 94

اقتصاد ومتويل األنشطة الصحية
حماضرة
الخميــس
أ /بن حليمة خ القاعة 87

رئيس مصلحة البرمجة

 17سا88

رئيس القسم

