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 24الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  22الفوج 

 04القاعة 
 األيام  الساعات

 تنفيذ الخيار االستراتيجي

 أ/ بن نامة

 طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية

 أ/مقداد

 أدوات التشخيص اإلستراتيجية

 أ/ بن حليمة

 خلق القيمة ونماذج

 أ/ مقدم
 42سا 20 - 52سا 22

 األحد

 

 طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية

 أ/مقداد

 تنفيذ الخيار االستراتيجي

 أ/ بن نامة

 خلق القيمة ونماذج

 أ/ مقدم

 أدوات التشخيص اإلستراتيجية

 أ/ بن حليمة
 22سا 24 - 22سا 20

 أدوات التشخيص اإلستراتيجية

 أ/ بن حليمة

 خلق القيمة ونماذج

 مقدمأ/ 

 تنفيذ الخيار االستراتيجي

 أ/ بن نامة

 طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية

 أ/مقداد
 52سا 24 - 22سا 24

 خلق القيمة ونماذج

 أ/ مقدم

 أدوات التشخيص اإلستراتيجية

 أ/ بن حليمة

 طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية

 أ/مقداد

 تنفيذ الخيار االستراتيجي

 أ/ بن نامة
 42سا 25 - 52سا 24

 24الفوج 

 00القاعة 
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 التحرير اإلداري واالتصال

 أ/ بن علو 
 42سا 20 - 52سا 22

 ألربعاءا
  

 التحرير اإلداري واالتصال

  أ/ بن علو
 22سا 24 - 22سا 20

 

 التحرير اإلداري واالتصال

   قوارأ/ 
 52سا 24 - 22سا 24

 التحرير اإلداري واالتصال

    أ/ قوار
 42سا 25 - 52سا 24
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 والتنافسية يدرس عن بعدالذكاء االقتصادي واليقضة التكنولوجية 

 أ/ بن حمو 

 خلق القيمة ونماذج طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية أدوات التشخيص اإلستراتيجية تنفيذ الخيار اإلستراتيجي

 االثنين

 أ/ مقدم أ/ مقداد أ/ ولد سعيد أ/ بن نامة

 40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج 

 طرق اتخاذ القراراتاالستراتيجية خلق القيمة ونماذج تنفيذ الخيار اإلستراتيجي أدوات التشخيص اإلستراتيجية

 أ/ مقداد أ/ مقدم أ/ بن نامة أ/ ولد سعيد

 58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج 

  
 اإلداري واالتصالتحرير ال أدوات التشخيص اإلستراتيجية

 اإلنجليزية مادة أفقية تدرس عن بعد

 أ/ شوكاري إيمان
ءالثالثا  

  
 أ/ قوار أ/ ولد سعيد

 40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج   

 أدوات التشخيص اإلستراتيجية تحرير اإلداري واالتصالال  

 أ/ ولد سعيد أ/ قوار  

  
 58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج 

    
 خلق القيمة ونماذج طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية تحرير اإلداري واالتصالال تنفيذ الخيار اإلستراتيجي

 الخميس

 

    
 أ/ مقدم أ/ مقداد أ/ قوار أ/ بن نامة

    
 40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج  40/ املدرج  1مج 

    
 طرق اتخاذ القرارات االستراتيجية خلق القيمة ونماذج تنفيذ الخيار اإلستراتيجي واالتصالتحرير اإلداري ال

    
 أ/ مقداد أ/ مقدم أ/ بن نامة أ/ قوار

    
 58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج  58/ القاعة 2مج 
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 اإلعالم اآللي

 أ/ قبايلي

 الشراء العمومي

 اإلستشفائي

 تسيير النفايات 

 اإلستشفائية

 تمويل مؤسسات

 الصحة

 مراقبة تسيير

 املنظمات الصحية 
 األحد

 أ/ براهيمي أ/ ودان أ/ قصاص أ/ بن حمودة

 58القاعة  58القاعة  58القاعة  58القاعة 

 

 الشراء العمومي

 اإلستشفائي

 تسيير النفايات 

 اإلستشفائية
 املقاوالتية

 اإلنجليزية مادة أفقة تدرس عن بعد

 أ/ معارفية
 االثنين

 
 أ/ بن حليمة أ/ قصاص أ/ بن حمودة

 
 58القاعة  58القاعة  58القاعة 

    

 تمويل مؤسسات

 الصحة
 املقاوالتية

 مراقبة تسيير

  املنظمات الصحية 
 األربعاء

    
 أ/ براهيمي أ/ بن حليمة أ/ ودان

 

    
 58القاعة  58القاعة  58القاعة 
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 الشراء العمومي

 اإلستشفائي

 الشراء العمومي

   اإلستشفائي

 الثالثاء

    
 حمودة أ/ بن أ/ بن حمودة

  

    
 51/ القاعة  1ف   52/ القاعة  2ف  

  

    

 مراقبة تسيير

 املنظمات الصحية 

 مراقبة تسيير

   املنظمات الصحية 

    
 أ/ براهيمي أ/ براهيمي

  

    
 52/ القاعة  2ف  51/ القاعة  1ف 

  

  
 تمويل مؤسسات الصحة تمويل مؤسسات الصحة

    

 األربعاء

  
 أ/ شارف ربيع ربيعأ/ شارف 

    

  
 51/ القاعة  1ف  52/ القاعة  2ف 

    

 
 تسيير النفايات االستشفائية تسيير النفايات االستشفائية املقاوالتية

    

 
 أ/ قصاص أ/ قصاص أ/ بن حليمة

    

 
 52/ القاعة  2ف  51/ القاعة  1ف  52/ القاعة  2ف 

    
         املقاوالتية

         حليمةأ/ بن 

         51/ القاعة  1ف 
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 إنجليزية مادة أفقية تدرس عن بعد

 أ/ بن زيدان ياسين

 إدارة املعرفة 

 واملؤسسات الناشئة
 املقاوالتية االجتماعية التسويقيةالوظيفة 

 دراسة الجدوى 

 وتقييم املشاريع
 األحد

 أ/ بلعياش ي أ/ بن حمودة أ/ بن حمو أ/ مدوري

 58القاعة  58القاعة  58القاعة  58القاعة 

  
 املقاوالتية االجتماعية

 األدوات الرقمية املساعدة

 االجتماعية للمؤسسات تدرس عن بعداألخالقيات واملسؤولية  على اتخاذ القرار

 أ/ بكريتي بومدين
 االثنين

  
 أ/ يخلف أ/ بن حمودة

  
 58القاعة  58القاعة 

    
 الوظيفة التسويقية

 إدارة املعرفة 

 واملؤسسات الناشئة

 دراسة الجدوى 

 وتقييم املشاريع

 األدوات الرقمية املساعدة

 على اتخاذ القرار
 األربعاء

    
 أ/ يخلف أ/ بلعياش ي أ/ مدوري حموأ/ بن 

    
 58القاعة  58القاعة  58القاعة  58القاعة 
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 املقاوالتية االجتماعية الوظيفة التسويقية

 
ءالثالثا  

     
 أ/ بن حمودة أ/ بن حمو

 

     
 58القاعة  1ف  58القاعة  1ف 

 

  

 األدوات الرقمية املساعدة

 على اتخاذ القرار

 دراسة الجدوى 

     وتقييم املشاريع
 األربعاء

  
 أ/ بلعياش ي أ/ يخلف

    

  
 58القاعة  1ف  58القاعة 

    
 


