
 

 

 

 

 

 

 

 ٍحاضراث

 اىٍوً اىَذرج 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30

 2منهجية البحث 

 2أ.بن صالح
 إعالم آلي
 أ.حمودة

 تسيير مؤسسة
 أ.فريوة

 3إحصاء 

 أ.أوقارة
 رياضيات مؤسسة

 أ.القينعي
 اقتصاد نقدي
 أ.قرامطية

 1تصاد كلي اق

 أ.زيدان
 محاسبة تحليلية

 أ.غاليب
 الخميس 03

77/71/2721 

 و
14/71/2721 

 إعالم آلي
 أ.حمودة

 2منهجية البحث 

 أ.بن صالح
 3إحصاء 

 أ.أوقارة
 تسيير مؤسسة

 أ.فريوة
 اقتصاد نقدي
 أ.قرامطية

 رياضيات مؤسسة
 أ.القينعي

 محاسبة تحليلية
 أ.غاليب

 1اقتصاد كلي 

 أ.زيدان
08 

 

معَاه اىَوخةتاأل   

 

 اىٍوً اىفوج اىقامعت 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30
 رياضيات مؤسسة

 أ.قريتلي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
 محاسبة تحليلية

 خيذوُ أ.

 اقتصاد نقدي

 بوخاريأ.

 1اقتصاد كلي 

 زرمانأ.
13 71  

 
 
 
 
 األحد

73/71/2721 

 و 
17/71/2721 

 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
 محاسبة تحليلية

 خيذوُ أ.

 اقتصاد نقدي

 بوخاريأ.

 1اقتصاد كلي 

 زرمانأ. 
 رياضيات مؤسسة

 عبد الحق أ.القينعي
14 72 

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
 محاسبة تحليلية

 خيذوُ أ.

 اقتصاد نقدي

 بوخاريأ.

 1اقتصاد كلي 

 زرمانأ.
 رياضيات مؤسسة

 عبد الحق أ.القينعي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

15 73 

 محاسبة تحليلية

 خيذوُ أ.

 اقتصاد نقدي

 بوخاريأ.

 1اقتصاد كلي 

 زرمانأ.
 رياضيات مؤسسة

 عبد الحق أ.القينعي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
16 74 

 اقتصاد نقدي

 بوخاريأ.

 1اقتصاد كلي 

 انزرمأ.
 رياضيات مؤسسة

 عبد الحق أ.القينعي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
 محاسبة تحليلية

 خيذوُ أ.

27 75 

 1اقتصاد كلي 

 زرمانأ.
 

 رياضيات مؤسسة
 أ.قريتلي

 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
 محاسبة تحليلية

 خيذوُ أ.

 اقتصاد نقدي

 بوخاريأ.

21 76 

 
 

 يات مؤسسةرياض
 زروقيأ.

 
 

 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 
 

 3إحصاء 

 بوسيالةأ.

 
 

 محاسبة تحليلية

 رباحً أ.

 
 

 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

 
 

 1اقتصاد كلي 

 أ.كباز

 
 
77 

 

 
 
77 

 

 

 
 اإلثنين

74/71/2721 

 و

11/71/2721 

 2020/2021اٌسىت اٌجامعٍت    ثاىثً اىــيســذاسواألمعَاه اىَوخةت ى َحاضــراثاىح ـــرّاٍـب    اىعيوً اىتدارٌــتٌ ـــقس

 اىثاٍّت معيوً تدارٌتاىسْـــــت 

 



 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 محاسبة تحليلية

 رباحً أ.

 اقتصاد نقدي

 ٍاخِأ.س

 1اقتصاد كلي 

 أ.كباز
 رياضيات مؤسسة

 أ.زروقي
78 78 

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 محاسبة تحليلية

 ّوارةأ. 

 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

 1اقتصاد كلي 

 أ.زيدان
 رياضيات مؤسسة

 أ.زروقي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

79 79 

 محاسبة تحليلية

 ّوارةأ. 

 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

 1اقتصاد كلي 

 أ.زيدان
 اضيات مؤسسةري

 أ.زروقي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
17 17 

 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

 1اقتصاد كلي 

 أ.زيدان
 رياضيات مؤسسة

 أ.زروقي
 تسيير مؤسسة

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوعبد هللا
 محاسبة تحليلية

 أ. رباحً

71 11 

 1اقتصاد كلي 

 أ.زيدان
 رياضيات مؤسسة

 أ.زروقي
 مؤسسةتسيير 

 توٌسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 محاسبة تحليلية

 أ. رباحً

 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

72 12 

 اقتصاد نقدي
 أ.نوارة

 رياضيات مؤسسة
 عبد الحق أ.القينعي

 تسيير مؤسسة

 أ. معيً حَسة

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 محاسبة تحليلية

 أ. رباحً

 1اقتصاد كلي 

 أ.عروس
77 13  

 
 األربعاء

76/71/2721 

 و 

13/71/2721 

 رياضيات مؤسسة
 عبد الحق أ.القينعي

 تسيير مؤسسة

 معيً حَسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 محاسبة تحليلية

 أ. رباحً

 1اقتصاد كلي 

 أ.عروس
 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

78 14 

 تسيير مؤسسة

 معيً حَسة أ.

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 محاسبة تحليلية

 أ. رباحً

 1اقتصاد كلي 

 أ.عروس
 اقتصاد نقدي

 أ.سٍاخِ

 رياضيات مؤسسة
 عبد الحق أ.القينعي

47 15 

 3إحصاء 

 أ.بوسيالة
 اقتصاد نقدي

 أ.نوارة
 1اقتصاد كلي 

 أ.عروس
 تسيير مؤسسة

 معيً حَسةأ. 

 رياضيات مؤسسة
 عبد الحق أ.القينعي

 محاسبة تحليلية

 أ. رباحً

41 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

    14/01/2021و  07/01/2021اىخٍَس:                                             برّاٍح اىَحاضراث                     

 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30-8:30 اىَذرج
11:30-

12:30 
12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 

10 
 مذخً ٌٍخذماث

 ٌرادي سفٍان.أ

 اٌتسىٌك االستراتٍجً
أ. حاج عٍسى سٍذ 

 أحمذ

 سٍىن اٌمستهٍه
حاج عٍسى  أ.

 سٍذ أحمذ

إدارة عاللاث 
 اٌزبائه

 أ. بٍمهذي 

االتصاي واٌتحرٌر 
 اإلداري

 تٍتاَ دٌٍٍتأ. 

 

 لاوىن اٌتأمٍىاث
 سالوتً حىان أ.

 ٌغت أجىبٍت
 به صاٌحأ. 

 

 برّاٍح االمعَاه اىَوخةت                                  

 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اىقامعت اىفوج اىٍوً

 اىثالثاء

05/01/2021 

 و

12/01/2021 

1 22 
 اىتسوٌق االستراتٍدً

 أ. إٌراٌِ

 إدارة معالقاث اىسبائِ

 أ. بيَةذي

 سيوك اىَستةيل

 أ. ىخضاري ّسٍَت

 ٍذخو ىيخذٍاث

 أ. ىرادي

2 27 
 ٍذخو ىيخذٍاث

 أ. ىرادي

 اىتسوٌق االستراتٍدً

 أ. إٌراٌِ

 إدارة معالقاث اىسبائِ

 يأ. بيَةذ

 سيوك اىَستةيل

 أ. ىخضاري ّسٍَت

3 28 
 سيوك اىَستةيل

 أ. ىخضاري ّسٍَت

 ٍذخو ىيخذٍاث

 أ. ىرادي

 اىتسوٌق االستراتٍدً

 أ. إٌراٌِ

 إدارة معالقاث اىسبائِ

 أ. بيَةذي

4 29 
 إدارة معالقاث اىسبائِ

 أ. بيَةذي

 سيوك اىَستةيل

 أ. ىخضاري ّسٍَت

 ٍذخو ىيخذٍاث

 أ. ىرادي

 اتٍدًاىتسوٌق االستر

 أ. إٌراٌِ

 

 

 

 

 

 

 2020/2021اٌسىت اٌجامعٍت وه   ً األــيســذاسواألمعَاه اىَوخةت ى َحاضــراثاىح ـــرّاٍـب    اىعيوً اىتدارٌــتٌ ـــقس

 ت األوىى ٍاستر تخــصص تسوٌق اىخذٍاثاىسْـــــ

 



 

 

  

 

 

 

      14/01/2021و  07/01/2021اىخٍَس: برّاٍح اىَحاضراث                                                                 

 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30-8:30 اىَذرج
11:30-

12:30 
12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 

02 
 تسىٌك عمًٍ

 أ. طٍب سٍٍمان 

 سٍاست االتصاي
 أ. برصاًٌ 

 تسىٌك استراتٍجً

 أ. ٌرادي سفٍان

 اٌتسىٌك اٌمعمك

بىعزٌز أ. 

 سفٍان

 اٌمماوالتٍت
 بذراوًأ. 

لاوىن حماٌت 
 اٌمستهٍه

 أ. فرٌىة ورجس

 ٌغت أجىبٍت
 به صاٌحأ. 

 

 برّاٍح االمعَاه 

 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اىقامعت اىفوج اىٍوً

 األحذ

03/01/2021 

 و

10/01/2021 

1 01 
 تسوٌق معَيً

 أ. طٍب سيٍَاُ
 تسوٌق استراتٍدً

 أ.ىرادي سفٍاُ 
 اىتسوٌق اىَعَق

 سفٍاُ بومعسٌس أ.

2 02 
 اىتسوٌق اىَعَق

 سفٍاُ بومعسٌسأ.  

 تسوٌق معَيً

 أ. طٍب سيٍَاُ 

 تسوٌق استراتٍدً

 أ.ىرادي سفٍاُ 

3 03 
 تسوٌق استراتٍدً

 أ.ىرادي سفٍاُ 

 اىتسوٌق اىَعَق

 سفٍاُ بومعسٌس أ. 

 

 تسوٌق معَيً

 أ. طٍب سيٍَاُ  

 

 

 

 

 

 

 

 ت األوىى ٍاستر تخــصص تسوٌق صْامعًاىسْـــــ

 

 2020/2021اٌسىت اٌجامعٍت   وه  ً األــيســذاسواألمعَاه اىَوخةت ى َحاضــراثاىح ـــٍرّاـب    اىعيوً اىتدارٌــتٌ ـــقس



 

 

  

 

 

    14/01/2021و  07/01/2021اىخٍَس:                                       برّاٍح اىَحاضراث                                                              

 15:30-14:30 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30-8:30 اىَذرج

04 

 دراست اٌسىق

  أ خاٌٍص صاٌح

 

 إدارة األعماي اٌذوٌٍت
 أ. ربحً ورٌمت

 اٌتجارة االٌىترووٍت
 أ . ٌخضاري وسٍمت

لاوىن اٌتجارة 

 اٌذوٌٍت
 دحٍتأ. 

 اٌماٌٍت اٌذوٌٍت

 ورمً مٍٍىتأ. 

 

 اٌمماوالتٍت
 أ. تمار أمٍه

 ىبٍتٌغت أج
 به صاٌحأ. 

 

 برّاٍح االمعَاه اىَوخةت                                  

 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اىقامعت اىفوج اىٍوً

 األحذ

03/01/2021 

 و 

10/01/2021 

1 04 
 اىتدارة االىنتروٍّت

 أ. اٌراٌِ

 ٍاىٍت دوىٍت

 مرًٍ ٍيٍنتأ. 
 

ٍت إدارة األمعَاه اىذوى

  أ.ربحً مرٌَت

2 05 
إدارة األمعَاه اىذوىٍت 

 أ.ربحً مرٌَت

 

 اىتدارة االىنتروٍّت

 أ. اٌراٌِ

 ٍاىٍت دوىٍت 

 مرًٍ ٍيٍنت أ.
 

3 06  
إدارة األمعَاه اىذوىٍت أ.ربحً 

  مرٌَت

 اىتدارة االىنتروٍّت

 أ. اٌراٌِ

 ٍاىٍت دوىٍت

 مرًٍ ٍيٍنت أ. 

4 07 
 ٍاىٍت دوىٍت 

 مرًٍ ٍيٍنت أ.
 

ارة األمعَاه اىذوىٍت أ.ربحً إد

  مرٌَت

 اىتدارة االىنتروٍّت

 أ. اٌراٌِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى ٍاستر تخــصص ٍاىٍت وتدارة دوىٍتت األوىاىسْـــــ

 

 2020/2021اٌسىت اٌجامعٍت وه   ً األــيســذاسواألمعَاه اىَوخةت ى َحاضــراثاىح ـــرّاٍـب   اىعيوً اىتدارٌــتٌ ـــقس



 

 

  

  

 15:30 -14:30 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اىَذرج اىٍوً

اىخٍَس 

07/01/2021 

14/01/2021 

01 
 تسوٌق دوىً

 ضبوطً فتحٍت أ.

قاّوُ اىصفقاث 

 وٍٍتاىعَ

 أ. حَسة اىعرابً

االتصاه واىتحرٌر 

 االداري

 حٍرش سيٌٍ أ.

   

 

   ألحذا

03/01/2021 

10/01/2021 

15 

 ّقو واٍذاد دوىً

أ.أوزاه معبذ 

 اىقادر

 TDّقو واٍذاد دوىً 

 أ. اوزاه

 اخراءاث اىتصذٌر

 ٌعقوبً دمحمأ. 

اخراءاث 

 TDاىتصذٌر 

 ّظرٌاث االقتصاد

 واىتباده اىذوىً

 فأ. ٍسعذاوي ٌوس

ّظرٌاث االقتصاد 

 واىتباده اىذوىً

TD 

 ىغت حٍت

 أ. حذوش

 

 

 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30  11:30-10:30 17:37-79:37 79:37-78:37 المدرج اىٍوً

األربعاء 

06/01/2021 

13/01/2021 
01 

 تسوٌق خذٍاث اىْقو

 أ.اسطْبوىً

تسوٌق خذٍاث اىْقو 

TD 

 أ. بٍِْ

 اىَستةيل قاّوُ حَاٌت

 بودرٌص  أ.

 ٍقاوالتٍت

 أ. ىخضاري

 ىغت حٍت

 أ.معاضور

 

 االثٍِْ

04/01/2021 

11/01/2021 
15 

 اىتسوٌق اىصحً

 أ.قاسً

 TDاىتسوٌق اىصحً

 أ. قاسً

 تقٍْاث اىتفاوض

 أ. بيحسِ

 TDتقٍْاث اىتفاوض

 أ. اٌراٌِ

اىتسوٌق االىنتروًّ 

 ىيخذٍاث

 أ. برصاىً دمحم ّبٍو

اىتسوٌق 

 تروًّاالىن

 TDىيخذٍاث 
 

 

 14:30-13:30 13:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-09:30 09:30-08:30 اىَذرج اىٍوً

اىخٍَس 

07/01/2021 

14/01/2021 

 قاّوُ اىتأٍٍِ 16

 أ.سالوتً

 تسوٌق دوىً

 ىحطٌ أ.

 ٍْةدٍت اىبحث

 أ.بِ ٍسعود

 إدارة اىعالٍت

 أ.ىخضاري

 TDإدارة اىعالٍت 

 أ.ىخضاري

 ت حٍتىغ

 أ. معاضور

   ىثالثاءا

05/01/2021 

12/01/2021 

اىتسوٌق  15

 باىعالقاث

 ىحطٌأ. 

اىتسوٌق باىعالقاث 

TD 

 ىحطٌأ. 

تسوٌق تدارة 

 اىتدسئت

 أ.خاىٍص

تسوٌق تدارة اىتدسئت 

TD 

 أ.خاىٍص

  

 

 2020/2021اٌسىت اٌجامعٍت ىثاىث             ً اــىســذاسا ح ٍحاضــراثـــرّاٍـباىعيوً اىتدارٌــت                    ٌ ـــقس

ٍاىٍت وتدارة دوىٍت –اىثاٍّت ٍاستر اىسْـــــت   
 

تسوٌق اىخذٍاث –اىثاٍّت ٍاستر اىسْـــــت   
 

تسوٌق صْامعً –اىثاٍّت ٍاستر ــت اىسْـــ  
 


