
 
 
 
 

 Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences                                                                  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 

 20/20/0200: مستغانم، يوم/                                     0202/0200: السنة الجامعية       /                       علوم التسيير :قسم
                       

 / املحاضرات  الثةالسنة الث :ملستوى ا L3 (Management)  /  S2 التخصص: إدارة األعمال

   02سا 20 - 12سا 20 22سا 22 - 02سا 20 22سا 22 - 22سا 22 52سا 22 - 22سا 22 02سا 20 - 52سا 22 22سا 20 - 22سا 21 52سا 20 - 22سا 20 02سا 25 - 52سا 20

  إدارة الجودة والعملياتإدارة اإلنتاج  إدارة املشاريع مراقبة التسيير

 

 االحد

 

 اإلنجليزية  أ/ بوطغان أ/ مقداد أ/ منصوري أ/ دباحي يمينة

 30املدرج  1مج  30املدرج  1مج  30املدرج  1مج  30املدرج  1مج 

 مادة أفقية تدرس عن بعد

 أ/ شوكاري إيمان

 والعملياتإدارة اإلنتاج  إدارة الجودة مراقبة التسيير إدارة املشاريع

 أ/ مقداد أ/ بوطغان أ/ دباحي يمينة أ/ منصوري

 30املدرج  2مج  30املدرج  2مج  30املدرج  2مج  30املدرج  2مج 

 قانون جنائي لألعمال

 مادة استكشافية تدرس عن بعد  

 أ/ بن زكري بن علو مديحة

 جباية املؤسسة مراقبة التسيير إدارة الجودة إدارة املشاريع

 الثالثاء

 

 أ/ بوزيان العربي أ/ دباحي يمينة أ/ بوطغان أ/ منصوري

 30املدرج  1مج  30املدرج  1مج  30املدرج  1مج  30املدرج  1مج 

 مراقبة التسيير جباية املؤسسة إدارة املشاريع إدارة الجودة

 أ/ دباحي يمينة أ/ بوزيان العربي أ/ منصوري أ/ بوطغان

 30املدرج  2مج  30املدرج  2مج  30املدرج  2مج  30 املدرج 2مج 

 إدارة اإلنتاج والعمليات جباية املؤسسة  

 
 االربعاء

 

 أ/ مقداد أ/ بوزيان العربي  

 30املدرج  1مج  30املدرج  1مج   

 جباية املؤسسة إدارة اإلنتاج والعمليات  

 أ/ بوزيان العربي أ/ مقداد  

 30املدرج  2مج  30 املدرج 2مج   

    

 :رئيس القسم   
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 املستوى : السنة الثالثة / األعمال املوجهة L3 (Management)  /  S2 التخصصص: إدارة األعمال

 20الفوج 

 02القاعة 

 21الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  22الفوج 

 00القاعة 
 األيام  الساعات

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 مقدادأ/ 

 إدارة الجودة

 أ/ وليد شرارة

 مراقبة التسيير

 مزاجة تواتية/أ

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي
 02سا 20 - 12سا 20

 االثنين

 

 إدارة الجودة

 أ/ وليد شرارة

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 مقدادأ/ 

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي

 مراقبة التسيير

 بوكروبة فاطمة /أ
 22سا 22 - 02سا 20

 مراقبة التسيير

 غالم نادية /أ

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 مقدادأ/ 

 إدارة الجودة

 قوديح جمالأ/ 
 22سا 22 - 22سا 22

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي

 مراقبة التسيير

 غالم نادية/أ

  إدارة الجودة

 أ/ قوديح جمال

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 مقدادأ/ 
 52سا 22 - 22سا 22

 20الفوج 

 02القاعة 

 21الفوج 

 00القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  22الفوج 

 00القاعة 
 األيام  الساعات

 
 إدارة املشاريع

 أ/ أسامة بورزق 
 

 إدارة املشاريع

 أ/ منصوري
  02سا 20 - 52سا 22

 

 ثالثاءال

 

 

 إدارة املشاريع

 بورزق  أسامة/ أ
 

 إدارة املشاريع

 أ/ منصوري
 22سا 20 - 22سا 21 

 52سا 20 - 22سا 20    

 02سا 25 - 52سا 20    



 
 
 
 

 Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences                                                                  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 

 20الفوج 

 02القاعة 

 20الفوج 

 02القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  25الفوج 

 00القاعة 
  الساعات

 

 

 الثالثاء

 02سا 20 - 52سا 22    

 22سا 20 - 22سا 21    

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 أ/ شريفي فتيحة
 

 إدارة اإلنتاج والعمليات 

 أ/ بن حليمة
 52سا 20 - 22سا 20 

 
 إدارة اإلنتاج والعمليات

 أ/ شريفي فتيحة
 

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 أ/ بن حليمة 
 02سا 25 - 52سا 20

 20الفوج 

 02القاعة 

 20الفوج 

 02القاعة 

 20الفوج 

 00القاعة 

  25الفوج 

 00القاعة 
 األيام  الساعات

 مراقبة التسيير

 أ/ دباحي يمينة

 إدارة الجودة

 أ/ بن الحاج جلول فاطمة الزهراء

 إدارة املشاريع

 أ/ محمد شرقية

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي
 02سا 20 - 12سا 20

 الخميس

 إدارة الجودة

 أ/ بن الحاج جلول فاطمة الزهراء

 مراقبة التسيير

 أ/ دباحي يمينة

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي

 إدارة املشاريع

 أ/ محمد شرقية
 22سا 22 - 02سا 20

 إدارة املشاريع

 أ/ ناير لعرج

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي

 مراقبة التسيير

 أ/ دباحي يمينة

 إدارة الجودة

 أ/ وليد شرارة
 22سا 22 - 22سا 22

 جباية املؤسسة

 أ/بوزيان العربي

 إدارة املشاريع

 أ/ ناير لعرج

 إدارة الجودة

 أ/ وليد شرارة

 مراقبة التسيير

 أ/ دباحي يمينة
 52سا 22 - 22سا 22

    


