جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم الاكحصادًةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير

ؤوت 55
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Departement sciences de gestion

جذول الحوزيع السمني لإلمححاهات إلاصحذراكية الضذاس ي الثالث
الضىة الثاهية ل م د:جضيير2022/ 2021
الحوكيد
الضبد 2022/ 03/ 26

10.00-09.00

11.30-10.30
محاصبة ثحليلية 01

إهجليزیة

دًبون صاهل بوجمعة

مبارك مىيرة

جضیيراملؤصضة 01

ألاحذ 2022/ 03/ 27
إلاثىين2022/ 03/ 28

مركع آمال

اكحصادكلي 01

مىھجیة

ًوب آمال

حلوز فاطمة

اكحصاد هلذي

الثالثاء2022/ 03/ 29
ألاربعاء 2022/ 03/ 30
الخميط 2022/ 03/ 31

13.00-12.00

14.30-13.30

طويل ًاصميىة

إحصاء 03

إعالمألي 02

بوجعادة إلياش

رمضان محمذ خليل

ریاضیاثاملؤصضة 01
غياد كريمة

جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم إلاكحصادًـةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير

جامع ــة  19 20جامع ــة  20ؤوت  55صكيك ــذة 19صكيك ــذة
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جذول الحوزيع السمني لالمححاهاثاالصحذراكية الضذاس ي الثالث
الضىة الثاهية ماصتر إدارة ؤعمال 2022/ 2021
الحوكيد

10.00-09.00

الضبد 2022/ 03/ 26

امللاوالثية
(بوهسة محمذ)

ألاحذ 2022/ 03/ 27

إدارة اهظمة الخضيير
(زرزار العياش ي)

إلاثىين2022/ 03/ 28

ادارة املعرفة
(بوصبع صهام)

الثالثاء2022/ 03/ 29

كاهون الوظيف العمومي
(عسوز ابخضام)

ألاربعاء 2022/ 03/ 30

مىهجية البحث العلمي
(طيار احضً)

الخميط 2022/ 03/ 31

إدارة الابذاع و الابحكار
(بوالطبخ ليلى)

11.30-10.30

13.00-12.00

14.30--13.30
اهجليزًة
(صياد هوال)

جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم إلاكحصادًـةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير
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جامع ــة  20ؤوت  1955صكيك ــذة

جذول الحوزيع السمني لالمححاهاثاالصحذراكية الضذاس ي الثالث
الضىة الثاهية ماصتر إدارة مالية 2022/ 2021
الحوكيد
الضبد 2022/ 03/ 26
ألاحذ 2022/ 03/ 27
إلاثىين2022/ 03/ 28
الثالثاء2022/ 03/ 29
ألاربعاء 2022/ 03/ 30
الخميط 2022/ 03/ 31

10.00-09.00
إدارة مصادر الحمويل
(بوشىلير ميلود)
مىهجية
(رميحة عبذ الغاوي)
ؤصواق رؤش املال
(جلريف علي)
كاهون الوظيف العمومي
(عسوز ابخضام)
ثلىيات الحيبؤ
(بوجعادة الياش)
إدارة املحفظة املالية
(بلجبلية صمية)

11.30-10.30

13.00-12.00

14.30--13.30
اهجليزًة
(صياد هوال)

جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم إلاكحصادًـةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير
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جامع ــة  20ؤوت  1955صكيك ــذة

جذول الحوزيع السمني لالمححاهاثاالصحذراكية الضذاس ي ألاول
الضىة ألاولى ماصتر إدارة ؤعمال 2022/ 2021
الحوكيد
الضبد 2022/ 03/ 26

10.00-09.00

11.30-10.30
إدارة البيئة
(مليطع حمسة(

ؤهظمة الخضيير
(زرزار العياش ي)

ألاحذ 2022/ 03/ 27
إلاثىين2022/ 03/ 28

إدارة ألازمات
(ًوب امال)

الخميط 2022/ 03/ 31

اهجليزًة
(صياد هوال)
كاهون مكافحة الفضاد
(بولعباًس مىال)

الثالثاء2022/ 03/ 29
ألاربعاء 2022/ 03/ 30

13.00-12.00

14.30--13.30

اثخار اللرارات
(مليمم صصري)
إدارة الحغيير
غياد كريمة)

جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم الاكحصادًةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير
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جامع ــة  20ؤوت  1955صكيك ــذة

جذول الحوزيع السمني لالمححاهاثاالصحذراكية الضذاس ي ألاول
الضىة ألاولى ماصتر إدارة مالية 2022/ 2021
الحوكيد
الضبد 2022/ 03/ 26

10.00-09.00

11.30-10.30
طرق ثلييم املؤصضات
( بوشىلير ميلود)

إلادارة املالية املحلذمة
( بوطغان حىان)

ألاحذ 2022/ 03/ 27
إلاثىين2022/ 03/ 28

الاثصال و الححرير إلاداري
( بوزهاد دليلة)

الخميط
2022/ 03/ 31

اهجليزًة
(صياد هوال)
كاهون مكافحة الفضاد
(بولعباًس مىال)

الثالثاء2022/ 03/ 29
ألاربعاء 2022/ 03/ 30

13.00-12.00

14.30--13.30

الخشخيص املالي
(بوهور جهاد)
مراكبة الخضيير
(عثمان شهيرة)

جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم الاكحصادًةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير

جامع ــة  20ؤوت  1955صكيك ــذة
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جذول الحوزيع السمني لالمححاهاثاالصحذراكية الضذاس ي الخامط
الضىة الثالثة إدارة ؤعمال 2022/ 2021
الحوكيد
الضبد 2022/ 03/ 26
ألاحذ 2022/ 03/ 27
إلاثىين2022/ 03/ 28
الثالثاء2022/ 03/ 29
ألاربعاء 2022/ 03/ 30
الخميط 2022/ 03/ 31

10.00-09.00
هياكل و ثىظيم املؤصضات
(بوهسة محمذ)
جباًة املؤصضة
(بالصكة صالح)
ثلىيات الحيبؤ
(عركوب خذًجة)
موارد بشرية
(شيلي الهام)
هظرية املىظمات
(لعور فريذ)
إلادارة إلاصتراثيجية
(بوطبخ ليلى)

11.30-10.30

13.00-12.00

14.30--13.30

اهجليزًة
(مبارك مىيرة)

جامعة  20ؤوت  – 1955صكيكــذة
كليـة العلوم إلاكحصادًـةوالحجارية و عل ــوم الخضييـ ــر
كضم علوم الخضيير

جامع ــة  20ؤوت  1955صكيك ــذة
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جذول الحوزيع السمني لالمححاهاثاالصحذراكية الضذاس ي الخامط
الضىة الثالثة إدارة مالية 2022/ 2021
الحوكيد
الضبد 2022/ 03/ 26

10.00-09.00
ثحليل مالي
(بوفليس ي هجمة )

ألاحذ 2022/ 03/ 27

املؤصضة وألاصواق املالية
(بلجبلية صمية)

إلاثىين2022/ 03/ 28

إدارة املخاطر
(رميحة عبذ الغاوي)

الثالثاء2022/ 03/ 29
ألاربعاء 2022/ 03/ 30

الخميط 2022/ 03/ 31

هذوة في املالية
(بوفامة عمر )
الحطبيلات ألاولية لححليل
املعطيات
(رمضان محمذ خليل)
جباًة املؤصضة
(فروم محمذ الصالح)

11.30-10.30

13.00-12.00

14.30--13.30

اهجليزًة
(مبارك مىيرة)

