
  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  2023-1/2022قسم العلوم السياسية/السداسي

      ثانية ماستر إدارة موارد بشريةالسنة :

  1: الفوج جدول توقيت 

 سا17:35سا إلى 16:10 سا16:00سا إلى 14:35 سا14:25إلى 13:00 سا12:35سا إلى 11:10 سا11:00سا إلى 09:35 سا9:25سا إلى 8:00 األيام / التوقيت

  السبت

 

  الوظيفة العامة في الجزائر

  د.محبوبي محمد

 SP05 القاعة:/محاضرة

  منهجية إعداد مذكرة

  د.خليفة محمد/محاضرة

  SP05 القاعة:

  االتصال و العالقات العامة

  د.معمري بن عيسى

 SP05 القاعة:/محاضرة 

  

  TDمنهجية إعداد مذكرة

 د.قرزو بغداد

 SP02 القاعة: القاعة:

المهني و الشخصي المشروع 

/TD  أ.عدنان

  SP02إبراهيم/القاعة:

  األحد

 

  القيادة و اتخاذ القرار

  د.بقشيش علي

  SP05 القاعة:/محاضرة

  االتصال و العالقات العامة

  د.معمري بن عيسى

 SP05 القاعة:/محاضرة 

  المشروع المهني و الشخصي

  د.قرطي العياشي/محاضرة

 SP05 القاعة:

  العامةاالتصال و العالقات 

 TDح

 SP02القاعة: القاعة:

 TDالوظيفة العامة في الجزائر/

 د.مرزوق موالي

  SP02القاعة: القاعة:

 TDالقيادة و اتخاذ القرار/ 

  أ

 SP02القاعة: القاعة:

  اإلثنين

 

  القيادة و اتخاذ القرار إ 2م

  د.بقشيش علي

 SP05 القاعة:/محاضرة

  الوظيفة العامة في الجزائر إ 2م

  محمدد.محبوبي 

 SP05 القاعة:/محاضرة

 TDانجليزية 

SP02  

  سياسات التشغيل في الجزائر

  أ.بن المداني عامر/محاضرة

Sp06 

  إدارة المعرفة

  أ.عدنان إبراهيم/محاضرة

Sp07 

 

  الثالثاء

  
       

          األربعاء

           الخميس

 



  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  2023-1/2022قسم العلوم السياسية/السداسي

      ثانية ماستر إدارة موارد بشريةالسنة :

  2: الفوج جدول توقيت 

 سا17:35سا إلى 16:10 سا16:00سا إلى 14:35 سا14:25إلى 13:00 سا12:35سا إلى 11:10 سا11:00سا إلى 09:35 سا9:25سا إلى 8:00 األيام / التوقيت

  السبت

 

  في الجزائرالوظيفة العامة 

  د.محبوبي محمد

 SP05 القاعة:/محاضرة

  منهجية إعداد مذكرة

  .خليفة محمد/محاضرةد

  SP05 القاعة:

  االتصال و العالقات العامة

  د.معمري بن عيسى

 SP05 القاعة:/محاضرة 

  

المشروع المهني و 

د.مرزوق  TDالشخصي /

 SP03 موالي /القاعة:

  TDمنهجية إعداد مذكرة

 

  SP03 القاعة: القاعة:

  األحد

 

  القيادة و اتخاذ القرار

  د.بقشيش علي

  SP05 القاعة:/محاضرة

  االتصال و العالقات العامة

  د.معمري بن عيسى

 SP05 القاعة:/محاضرة 

  المشروع المهني و الشخصي

  د.قرطي العياشي/محاضرة

 SP05 القاعة:

 TDالقيادة و اتخاذ القرار/

  د.قرزو بغداد

 SP03 القاعة: القاعة:

  االتصال و العالقات العامة

TDل 

  SP07 /القاعة: القاعة

 TDالوظيفة العامة في الجزائر/

 د.موالي مرزوق

 SP07 /القاعة: القاعة

  اإلثنين

 

  القيادة و اتخاذ القرار إ 2م

  د.بقشيش علي

 SP05 القاعة:/محاضرة

  الوظيفة العامة في الجزائر إ 2م

  د.محبوبي محمد

 SP05 القاعة:/محاضرة

 TDانجليزية 

SP01  

  سياسات التشغيل في الجزائر

  أ.بن المداني عامر/محاضرة

Sp06 

  إدارة المعرفة

  أ.عدنان إبراهيم/محاضرة

Sp07 

 

  الثالثاء

 
       

          األربعاء

           الخميس

 


