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 الفترة                                          المسائية

14.00 14.00 - 15.30 15.30 - 17.00 

   03تسيير المؤسسة ف
  ياسين

B04 

)م(رياضيات مالية   
01فرع) م( 18مدرج    

 نوي نورالدين.د

  10مالية عامة ف
  غالب فاتح.د

C04  

  08مالية عامة ف
  غالب فاتح.د

C02  

   06إعالم آلي ف
  بن سالمة أسامة.أ

STP  

  01تسيير المؤسسة ف
  ياسينعطاهللا .د

B02  
  02إعالم آلي ف

  بن سالمة أسامة.أ
STP  

  02ف 02
  عثماني ميرة

B04  

  01مالية عامة ف
  قانة حسين.أ

B02 
  05مالية عامة ف

  قانة حسين.أ
B07 

03رياضيات مالية ف  
سليماني محمد .د  

B04  

  07إعالم آلي ف
  نويري ساكر.أ

STP  

  07المؤسسة فتسيير 
  عطاهللا ياسين.د

B13  

  09تسيير المؤسسة ف
  عطاهللا ياسين.د

C03  

  10تسيير المؤسسة ف
  عطاهللا ياسين

B11 
10رياضيات مالية ف  

بن التومي سارة.أ  
C09  
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  برنامج المحاضرات وا�عمال الموجھة
  40: السداسيMDLالسنة الثانية علوم التسيير 

 الفتــــــرة                    الصبـاحيــــة

9.30   - 11.00 11.00  - 12.30 12.30– 14.00

1فرع )  م(المؤسسة  تسيير
18مدرج  

بتقة صونية.د  

   08تسيير المؤسسة ف
  عطاهللا ياسين.د

B03 

تسيير المؤسسة ف
ياسينعطاهللا .د

B04

)م(رياضيات مالية   
2فرع) م( 18مدرج    

نوي نورالدين.د  

06رياضيات مالية ف  
سليماني محمد .د  

B12 

02اقتصاد كلي 
عثماني ميرة.أ

B04

08رياضيات مالية ف  
بن التومي سارة .أ  

C09  
  02تسويق ف

  بن التومي سارة.د
B03  

  09مالية عامة ف
  ميمون الطاهر.د

B03 

  03مالية عامة ف
  ميمون الطاهر.د

B04 

  04تسيير المؤسسة ف
  بتقة صونية.د

B06  
  04ف 02اقتصاد كلي 

  عثماني ميرة.أ
B06  

تسيير المؤسسة ف
عطاهللا ياسين.د

B11
05رياضيات مالية ف

سليماني محمد .د  
B07  

   03إعالم آلي ف
  دبي محمد.أ

STP  
  05تسيير المؤسسة ف

  بتقة صونية.د
B07  

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

 

 ااااللللييييــــــــوووومممم
الفتــــــرة                    الصبـاحيــــة

8.00   -  9.30 

        ااااألألألألححححــــــــدددد

 

المؤسسة تسيير  
2فرع ) م( 18مدرج   

بتقة صونية.د  
 

 تسيير

  01)  م( 2اقتصاد كلي
  تمار التوفيق.د

19مدرج  1فرع  

        ااااالالالالثثثثننننيييينننن

        

 

03إعالم آلي   
)  م(02الفرع + 18المدرج        فرع 01  

 
دبي محمد.أ  

 
 
 
 
 

 
 

تسيير المؤسسة ف

 رياضيات مالية ف
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  فساد واخالقيات االعمال 
  18مدرج1فرع)  م(

 فراحتية العيد.د

09رياضيات مالية ف  
بن التومي سارة.أ  

C08 

  05تسويق ف
  بن التومي سارة

B07 

  20مدرج  2فرع ) م(تسويق 
  

  زاوش رضا. د

  07مالية عامة ف
  كثير.أ

B13  

  07ف 02
  عثماني ميرة

B13  

  تسويق
  18مدرج   01فرع ) م(

  08ف 02  زاوش رضا. د
C02  

  06تسويق ف
  تاهمي نادية

B12

  06تسيير المؤسسة ف
  بودراع أمنية.أ

B12  

  

07 رياضيات مالية ف  
سعودي آمنة.د  

B13  

  08إعالم آلي ف
  غربي عائشة

STP 
  09إعالم آلي ف

  غربي عائشة.أ
STP  

   04إعالم آلي ف
  دبي محمد

STP  

01رياضيات مالية ف  
سليماني محمد .د  

B02  

  10إعالم آلي ف
  دبي محمد.أ

STP  
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 مالية عامة
18مدرج     02فرع )  
  قراوي احمد الصغير.أ

  04مالية عامة ف
  كتير.أ

B06 
 

  02مالية عامة ف
  ميمون الطاهر.د

B03  
  06مالية عامة ف

  ميمون الطاهر.د
B12 

تسويق ف
بن التومي سارة.أ

B07
  03تسويق ف

  تاهمي نادية.د
B04  
  05ف 02اقتصاد كلي 

  عثماني ميرة.أ
B07  

  09ف 02اقتصاد كلي 
  عثماني ميرة.أ

C03 

02اقتصاد كلي 
عثماني ميرة.أ

B13

04رياضيات مالية ف
بن التومي سارة.أ  

B11  

  10تسويق ف
  تاهمي نادية.د

C04  02اقتصاد كلي
C02    01إعالم آلي ف

  غربي عائشة.أ
STP  

  06ف 02اقتصاد كلي 
 قارة عبد الحفيظ.أ

B12  
  

02رياضيات مالية ف  
سليماني محمد .د  

B12  

تسويق ف
تاهمي نادية.د

B12 
  07تسويق ف

  تاهمي نادية.د
B13  

  08تسويق ف
  تاهمي نادية.د

C02  

 مالية عامة
18مدرج     1فرع )  م
  قراوي احمد الصغير.أ

إعالم آلي ف
غربي عائشة.أ

STP
  09تسويق ف

  زاوش رضا.د
C03  

إعالم آلي ف
دبي محمد.أ

STP
  10ف 02اقتصاد كلي 

 الحفيظقارة عبد .أ
B11  
  

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

        ااااللللثثثثالالالالثثثثــــااااءءءء

 

  01ف 02اقتصاد كلي 
  عثماني ميرة.أ

B02 
)  م(  

أ

  فساد واخالقيات االعمال
  19مدرج 2فرع)  م(

  فراحتية العيد.د

اقتصاد كلي 

 رياضيات مالية ف

        ااااألألألألررررببببععععااااءءءء

  )م( 2اقتصاد كلي
  18مدرج 2فرع 
  تمار توفيق.د

  

اقتصاد كلي 

  01تسويق ف
  تاهمي نادية.د

B02 

م(  
أ

  02تسيير المؤسسة ف
  بودراع أمنية.أ

C04 
  03 ف 02اقتصاد كلي 

  قارة عبد الحفيظ.أ
B04 
 

  04تسويق ف
  زاوش رضا.د

B06  
  05إعالم آلي ف

  حمريط عبد اللطيف.أ
STP  
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  رئيس القسم
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   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

         ااااللللخخخخممممييييسسسس


