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الفوج 02

اإلدارة اإلستراتيجية (مدرج  - )03األستاذة مازوز لبنى رباب
التدريب وبناء الفرق (قاعة  -) 08األستاذة
قريد فتحي

بنش ماركينغ(قاعة -)09األستاذ بن بوزة
الصديق

الذكاء االقتصادي (مدرج -)03األستاذة شريط نسرين
بنش ماركينغ(قاعة -)08األستاذ بن بوزة
الصديق

التدريب وبناء الفرق (قاعة  -) 09األستاذة
قريد فتحي

بنش ماركينغ(مدرج -)03األستاذ بن بوزة الصديق
منهجية البحث العلمي(قاعة  -) 02األستاذة
نايت عطية مريم

تكنولوجيا اإلعالم (قاعة  -) 03األستاذ دايرة
عبد الحفيظ

سياسات عمومية (مدرج -)03األستاذة شيخ رحمة
تكنولوجيا اإلعالم (قاعة  -) 02األستاذ دايرة
عبد الحفيظ

منهجية البحث العلمي(قاعة -) 03األستاذة
نايت عطية مريم

قانون العمل (مدرج  -)03األستاذ بن عمارة منصور
سياسات عمومية(قاعة  -) 02األستاذة شيخ
رحمة
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11:00-10:00

المجموعة 2
الفوج 03

الفوج 04

التدريب وبناء الفرق (قاعة  -) 08األستاذة
قريد فتحي

بنش ماركينغ(قاعة -)09األستاذ بن بوزة
الصديق

اإلدارة اإلستراتيجية (مدرج  - )03األستاذة مازوز لبنى رباب
بنش ماركينغ(قاعة -)08األستاذ بن بوزة
الصديق

التدريب وبناء الفرق (قاعة  -) 09األستاذة
قريد فتحي

الذكاء االقتصادي (مدرج -)03األستاذة شريط نسرين
منهجية البحث العلمي(قاعة  -) 02األستاذة
نايت عطية مريم

تكنولوجيا اإلعالم (قاعة  -) 03األستاذ دايرة
عبد الحفيظ

بنش ماركينغ(مدرج -)03األستاذ بن بوزة الصديق
تكنولوجيا اإلعالم (قاعة  -) 02األستاذ دايرة
عبد الحفيظ

منهجية البحث العلمي(قاعة  -) 03األستاذة
نايت عطية مريم

سياسات عمومية (مدرج -)03األستاذة شيخ رحمة
سياسات عمومية (قاعة -)02األستاذة شيخ
رحمة

قانون العمل (مدرج  -)03األستاذ بن عمارة منصور

سياسات عمومية(قاعة  -) 02األستاذة شيخ
رحمة
سياسات عمومية(قاعة  -) 02األستاذة شيخ
رحمة

