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 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األفواج  األيــام 

حـد 
األ

 

 1فوج
   TDاقتصاد كلي 

 06ق  لخديمي أ.د.  

  TDرياضيات املؤسسة 

 06ق  الدين بن أ.د. 

   TD  3إحصاء 

 06ق  د. ملطوش
   

 2فوج 
 TDرياضيات املؤسسة 

 09ق  الدين بن أ.د. 

   TDاقتصاد كلي 

 09ق  لخديمي أ.د.  

 TDتسيير املؤسسة 

 09ق   د, بروكي
   

 3فوج 
   TD محاسبة تحليلية

 10ق  بن الشريفد. 

 TDتسيير املؤسسة 

 10ق   د, بروكي

   TDقتصاد كلي ا

 10ق   بن مسعودد. 
   

ن 
ثني

األ
 

 
 Cرياضيات املؤسسة 

 الدين  بن أ.د. 

 " مكتبة الكلية 02ق "

 Cتسيير املؤسسة 

 بروكي د. 

 " مكتبة الكلية 02ق "

    

اء
الث

لث
ا

 

 
    C  2إعالم آلي 

 بلبالي د. 

 " مكتبة الكلية 02ق "

 إقتصاد نقدي وأسواق رأس املال  

   د. حاج قويدر  

 " مكتبة الكلية 02ق "

    

 

اء
بع

ألر
ا

 

 1فوج
 TPإعالم ألي 

   اعة اإلعالم اآلليق

   TD محاسبة تحليلية

 06ق   د. بن الشريف

      3TD إنجليزية

 06ق   د. مولودي 
 

   TD تسيير املؤسسة

 06ق   أ.حوتية

 C 2نهجية البحث م

 املدرج " ح " حوتيةأ.

 2فوج 
     3TD إنجليزية

   07ق  د. مولودي 

 TD 3إحصاء 

 07ق   د. ملطوش 

 TD  محاسبة تحليلية

 07ق   بن الشريفد. 

 TPإعالم ألي   

    اعة اإلعالم اآلليق
 

 3فوج 
  TDرياضيات املؤسسة 

 08ق  الدين بن أ.د. 

 TPإعالم ألي 

   اإلعالم اآللياعة ق

 TD 3إحصاء 

 08ق  د. ملطوش 
 

      3TD إنجليزية

 08ق  د. مولودي 
 

س 
مي

لخ
ا

 

 
 C اقتصاد كلي

 بن عبد الفتاحأ.د. 

 " ح"املدرج  

 C  3إحصاء   

  د. ملطوش

 " ح"املدرج  

 Cمحاسبة تحليلية 

 بلوافي.ع د. 

 " ح"املدرج  
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 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 القاعات/ األفواج األيــام 

حد 
األ

 

 كل األفواج
 التحليل املالي 

 درج   ح " امل" د. العش ي 

 إدارة املخاطر املالية

 درج   ح "امل" د. يحياوي 

 جباية املؤسسة

 درج   ح " امل" أ.د. بوشرى 
 

 املؤسسة واألسواق املالية

 درج   ح "امل" د. عزيزي 

 ندوة في املالية

 درج   ح " امل" أ.د. فودوا

ن
ثني

األ
 

 1فوج

 06القاعة 

 TD التحليل املالي 

 عش ي لاد. 

   TDإدارة املخاطر املالية  

 د. يحياوي 

    TDندوة في املالية 

 بن الدين د. أ.
   

 2فوج 

 07القاعة 

 TD  إدارة املخاطر املالية

 د. يحياوي 

 TD التحليل املالي 

 العش ي د. 

التطبيقات األولية في تحليل  

 أ.د. ساوس   TD  املعطيات 
   

 3فوج 

 08القاعة 

التطبيقات األولية في تحليل  

 أ.د. ساوس    TD املعطيات 

    TDندوة في املالية 

 أ.د. بن الدين 

   TD التحليل املالي 

   د. العش ي 
   

 4فوج 

 09القاعة 

    TD جباية املؤسسة

 أ.د, بوشرى 

التطبيقات األولية في تحليل  

 أ.د. ساوس   TD املعطيات 

   TD  إدارة املخاطر املالية

 د. يحياوي 
   

اء
الث

لث
ا

 

 1فوج

 18القاعة 

 املؤسسة واألسواق املالية

 د. عزيزي 

   TD جباية املؤسسة

 أ.د, بوشرى 
      3TD إنجليزية

التطبيقات األولية في تحليل  

 أ.د تيقاوي   TD املعطيات 

 

 2فوج 

 06القاعة 

   TDندوة في املالية 

 د. يحياوي 

   TD املؤسسة واألسواق املالية 

 د. عزيزي 

     TDجباية املؤسسة

 أ.د, بوشرى 
  3TD إنجليزية 

 3فوج 

 09القاعة 

 TD  جباية املؤسسة 

 أ.د, بوشرى 

 TD  إدارة املخاطر املالية

 د. يحياوي 

   

 
 

املؤسسة واألسواق  

 عزيزي د.      TDاملالية
 3TD إنجليزية

 4فوج 

 10القاعة 
     3TD إنجليزية   د. نعماوي  TD التحليل املالي 

املؤسسة واألسواق  

 د. عزيزي      TDاملالية
 

                    TDندوة في املالية   

 د. مسعودي.ع 

 

اء
بع
ألر

ا
س 

مي
لخ

ا
 

   
 

    



 

People's Democratic Republic of Algeria

 Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 University Ahmed Draia of Adrar 

 

Faculty of Economics, Business and Management Sciences 
Department of Management Sciences  

20222023 

 
 

 

 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 القاعات /األفواج األيــام

حد
األ

 

 اجفو كل األ 

 املدرج " و " 
   

 التسيير العمومي   

 د. بن عبيد 

 املقاوالتية   

 أ.د. عاللي 

 قانون املنافسة 

 د. لكصاص ي 

ن
ثني

األ
 

      إنجليزية مهداوي د.    إدارة التغيير     06ق  04ف 

 إنجليزية  مهداوي د.  إدارة التغيير       07ق  05ف

اء
الث

لث
ا

 

 اجفو كل األ 

 املدرج  "ح"

   إدارة الصراع واألزمات 

 أ.د. قالون 

 تقنيات كمية للتسيير  

 أ.د. هداجي 

 إدارة التغيير   

 أ.د تيقاوي 
   

اء
بع
ألر

ا
 

قاعات 

مكتبة 

 الكلية 

 1ف

 01ق

 التسيير العمومي  

 د. بن عبيد 

 تقنيات كمية للتسيير  

  أ.د. هداجي

 واألزمات إدارة الصراع 

 أ.د. عاللي 
 

  

  2ف

 03ق 

 إدارة الصراع واألزمات 

 أ.د. عاللي 

 التسيير العمومي  

   د. بن عبيد

 تقنيات كمية للتسيير  

   أ.د. هداجي
   

 3ف 

 05ق 

 تقنيات كمية للتسيير  

   بلبالي عبد الرحيمد. 

 إدارة الصراع واألزمات 

 أ.د. عاللي 
    إنجليزية 

س 
مي

لخ
ا

 

القاعات 

بالجناح 

 األول 

 1ف 

 06ق 

 إدارة التغيير 

 .بورزاق د
     إنجليزية 

 2ف

 07ق 
 إنجليزية 

 إدارة التغيير 

 .بورزاق د
    

 3ف

 08ق 

 التسيير العمومي 

   مسعودي.عد. 
  

 إدارة التغيير 

 .بورزاق د
   

 4ف

 09ق 

  تقنيات كمية للتسيير  

   د. بلبالي عبد الرحيم

 العمومي التسيير 

   مسعودي.عد. 

 الصراع واألزمات  إدارة 

 أ.د. عاللي 
   

  5ف

 10ق  

 إدارة الصراع واألزمات 

 أ.د. عاللي 

 تقنيات كمية للتسيير  

   د. بلبالي عبد الرحيم

 التسيير العمومي 

   مسعودي.عد. 
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ت
سب

ال
 

 اجفو كل األ 

 "واملدرج  "

 SPSSتطبيقات متقدمة في 

 أ.د. ساوس 

 التسويق اإلستراتيجي

  أ.د. عياد ليلى

 واالبتكار إدارة اإلبداع 

 أ.د ساوس  
   

حد
األ

 

       

ن 
ثني

األ
 

     
  

اء 
الث

لث
ا

 

 كل األفواج 

 املدرج  "ح" 
   

 جباية املؤسسة 

 مسعودي. ع د. 

 إدارة املعرفة   

 أ.د. تيقاوي 

منهجية البحث 

 د. بن ديبة    العلمي 

اء
بع

ألر
ا

 

القاعات 

بالجناح  

 األول 

 1ف

 09ق 

 إدارة املعرفة 

 أ.مختاري 

 التسويق اإلستراتيجي

 أ.د. عياد ليلى

 إدارة اإلبداع واإلبتكار 

 بورزاق .د
    

ق   2ف

10 

 إدارة اإلبداع واإلبتكار 

 بورزاقد. 

 إدارة املعرفة 

 أ.مختاري 

 التسويق اإلستراتيجي

 أ.د. عياد ليلى
   

 3ف 

 13ق 

 التسويق اإلستراتيجي

 أ.د. عياد ليلى

 إدارة اإلبداع واإلبتكار 

 د. بورزاق

 إدارة املعرفة 

 أ.مختاري 
   

   4ف

 09ق 
   

 SPSSتطبيقات متقدمة في 

 أ.د. ساوس  
      إنجليزية

  
 5ف 

 10ق 
     إنجليزية   

 SPSSتطبيقات متقدمة في 

 أ.د. ساوس 
 



 
 

 

 

س
مي

لخ
ا

 

قاعات  

مكتبة 

 الكلية

 1ف 

 01ق 

   SPSSتطبيقات متقدمة في 

 أ.د. تيقاوي 
     إنجليزية 

 2ف

 03ق 
   

    SPSSتطبيقات متقدمة في 

 أ.د. تيقاوي 
  إنجليزية 

 3ف

 01ق 
  

    SPSSتطبيقات متقدمة في 

 أ.د. تيقاوي 
   إنجليزية 

 4ف

 03ق 

 التسويق اإلستراتيجي

  عياد ليلىد. أ.

 إدارة اإلبداع واإلبتكار 

 حوتية أ.

 إدارة املعرفة 

 أ.مختاري 
   

 5ف 

 05ق 

 إدارة املعرفة 

 أ.مختاري 

 التسويق اإلستراتيجي

 أ.د. عياد ليلى

 إدارة اإلبداع واإلبتكار 

 أ.حوتية 
   


