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  برنامج المحاضرات وا�عمال الموجھة

 الفترة المسائية

 14.00 14.00 - 15.30 15.30 - 17.00 

    

  نظرية الخيارات العمومية
 02ف
  
 C10      زريق عمر

  القانون اإلداري
  م

  ميمون الطاهر.د
B13 

 

 

  انجليزية
  م

 دحريزي فاروق
C01  

  

   

  

  رئيس القسم            

هوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةمممماجلاجلاجلاجل     

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE     
    وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECH ERCHE SCIENTIFIQUE 

    

2020-2019: السنـــة الجامعية  

برنامج المحاضرات وا�عمال الموجھة    
  تسيير عمومي  MDLالسنة الثالثة 

   06: السداسي
 الفتــــــرةالصبـاحيــــة

9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30– 

  إدارة المرافق العمومية
TD  01ف  

 C10بلواضح الجيالني  د 

 
  إدارة المرافق العمومية

TD  02ف 
 B06بلواضح الجيالني  د 

الوظيف تسيير الموارد البشرية في  
  02ف العمومي

TD  
 B06لقليب سعد .أ

تسيير الموارد البشرية في 
  01ف الوظيف العمومي

TD  
 C03 لقليب سعد.أ

  نظرية الخيارات العمومية
  )م(

 C01 زريق عمر.أ
 

  نظرية الخيارات العمومية
TD 01ف  

  
 C07      زريق عمر. أ

نظرية الخيارات العمومية
TD ف

  
زريق عمر. أ

  مراقبة التسيير العمومي
TD 02ف 

 B02مرواني رابح  . أ

  مراقبة التسيير العمومي
TD  01ف 

 B07مرواني رابح  . أ

     

    

                  
  

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

 اليــوماليــوماليــوماليــوم
الفتــــــرةالصبـاحيــــة

8.00   -  9.30 

        األحــداألحــداألحــداألحــد

 

تسيير الموارد البشرية في الوظيف 
  العمومي

  )م(
 C01 بيصار عبد المطلب. د

        االثنيناالثنيناالثنيناالثنين

 

  إدارة المرافق العمومية
 )م(

 C10بلواضح الجيالني  . د

        الثالثـاءالثالثـاءالثالثـاءالثالثـاء

 

  مراقبة التسيير العمومي
 )م(

  B07رابح مرواني . أ
 

        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاء

 
 

   الخميـسالخميـسالخميـسالخميـس



 

             Université Mohamed Boudiaf - M’sila 

     Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et des Sciences  de Gestion    
Département  Sciences  de Gestion 

 

 

  

 الفترة المسائية                

14.00 - 15.30 15.30 - 17.00 
 

   

  انجليزية
  حريزي فاروق.د

C01 

  02ف التدقيق المالي
   مهني بوريش.د

C09 
  

  02ف الموازنة التقديرية
  محادي عثمان.أ

C06 
  

  01ف الموازنة التقديرية
  محادي عثمان.أ

C03 
 

   

  

  رئيس القسم

هوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةمممماجلاجلاجلاجل     

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE     
    وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECH ERCHE SCIENTIFIQUE 

    

2020-2019: السنـــة الجامعية  

  برنامج المحاضرات وا�عمال الموجھة
  إدارة مالية MDLالسنة الثالثة 

   06: السداسي
                الفتــــــرةالصبـاحيــــة                                     

9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30– 14.00 

  تقييم المشاريع
 )م(

  قروش عيسى.
C03 

االستراتيجية التخطيط 
01ف المالي    

غالب فاتح د  
C04 
 

 التخطيط المالي و ستراتيجيةاإل
02ف   

فاتح غالبد  
C10 
  

  التخطيط المالي و االستراتيجية
 )م(

  B11غالب فاتح 
 
 

  تقييم المشاريع
  01ف

  قرواط يونس.د
B11 

  

  التدقيق المالي
 )م(

  B06مهني بوريش 
  

  الموازنة التقديرية
  )م(

  18المدرج 
   أد دبي علي

 

 
 

 
 

  

    

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

 اليــوماليــوماليــوماليــوم
8.00   -  9.30 9.30

        األحــداألحــداألحــداألحــد

 
 

تقييم المشاريع

.د

        األثنيـناألثنيـناألثنيـناألثنيـن

 

  ا?ف=س والتسوية القضائية
 )م(

  C09قسمية محمد . أ

االستراتيجية

غالب فاتح د 

        الثالثـاءالثالثـاءالثالثـاءالثالثـاء

 

  01ف التدقيق المالي
   مهني بوريش.د

 B06  
  

التدقيق المالي

مهني بوريش .أ   تقييم المشاريع
  02ف

  قرواط يونس.د
  B04  

        اءاءاءاءــــاالربعاالربعاالربعاالربع

 
 
  

   الخميـسالخميـسالخميـسالخميـس
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 الفترة المسائية

 14.00 14.00 - 15.30 15.30 - 17.00 

  02إدارة المشاريع ف
 C08 زواوي حميدة

 07إدارة المشاريع ف
 B02 زواوي حميدة.د

  05ف قانون البورصة
  نوي نبيلة.د

B11 

    03ف قانون البورصة
  C03 نوي نبيلة

  03إدارة المشاريع ف
  زواوي حميدة

B12 
 

  03دارة اEنتاج والعمليات فإ
  ھبال عبد النور. د

B11 

  07ادارة الجودة ف
  B02 لوافي رابح

 02 ف قانون البورصة
  عزوز منير.د

C10 

  01ف قانون البورصة 
  عزوز منير.د

C07 

  07ف  قانون البورصة
B06 

  06ادارة الجودة ف
  C08 رابح لوافي.د

 07  دارة اEنتاج والعمليات فإ
  ھبال عبد النور. د

B06 

هوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةمممماجلاجلاجلاجل     

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE     
    وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECH ERCHE SCIENTIFIQUE 

    

2020-2019: السنـــة الجامعية  

  رنامج المحاضرات وا�عمال الموجھةب
   >إدارة أعمال MDLالسنة الثالثة 

   06: السداسي
 الفتــــــرةالصبـاحيــــة

9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30– 

  ادارة الجودة
  م

  19المدرج   بيصار عبد المطلب .د

  ادارة المشاريع
   )م(

  زواوي حميدة د
  19مدرج 
  

إدارة المشاريع ف
زواوي حميدة.د

قانون البورصة
نوي نبيلة.د

  01ادارة الجودة ف
 B02لوافي رابح .د

  04 ف قانون البورصة
  بلحوت عبد المجيد.أ

B04 

إدارة المشاريع ف
زواوي حميدة.د

B12
  02دارة اEنتاج والعمليات  فإ

 ھبال عبد النور.د
B12 
  

ادارة الجودة ف
لوافي رابح.د

  04إدارة المشاريع ف
  زواوي حميدة.د

 B13 
 

  06إدارة المشاريع ف
 B02 زواوي حميدة.د

  

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

 اليــوماليــوماليــوماليــوم
الفتــــــرةالصبـاحيــــة

8.00   -  9.30 

        األحــداألحــداألحــداألحــد

 
 

        االثنيناالثنيناالثنيناالثنين

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 05 دارة اEنتاج والعمليات فإ
  ھبال عبد النور. د

C02 
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 ادارة االنتاج والعمليات
  

  ف مراد
 18المدرج

  02فادارة الجودة 
  بودراع أمنية.أ

B11 

  ادارة الجودة 
 بودراع أمنية.أ

B04  
  05 مراقبة التسيير ف

  الباهي مصطفى.د
C02 

  04مراقبة التسيير ف
 C10 الباهي مصطفى

  انجليزية
 19م المدرج

دلھوم محمد .أ
 ا!مين

 
  06ف قانون البورصة

  عزوز منير
B11  

 05إ دارة المشاريع ف
  بودراع أمنية

B02  

  

  رئيس القسم

هوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــةمممماجلاجلاجلاجل     

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE     
    وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــيوزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECH ERCHE SCIENTIFIQUE 

    

2020-2019: السنـــة الجامعية  

  06مراقبة التسيير ف
 C06 الباهي مصطفى.د

  03 مراقبة التسيير ف
  الباهي مصطفى.د

B03 

ادارة االنتاج والعمليات
  م

ف مراديشر. د
المدرج

  04دارة اEنتاج والعمليات فإ
  شريف مراد.د

C10 
  03ادارة الجودة ف

TD 
  لوافي.د

C02 
  01فدارة اEنتاج والعمليات إ

  ھبال عبد النور. د
C07 

  01مراقبة التسيير ف
  الباهي مصطفى.د

 C07 

  02مراقبة التسيير ف
  الباهي مصطفى.د

C08 

مراقبة التسيير ف
الباهي مصطفى.د

  07ف قانون البورصة
  عزوز منير.د

 B06 

  
  01إدارة المشاريع ف

  بودراع أمنية.أ
B04 
  

قانون البورصة
عزوز منير.د

B11

  05ادارة الجودة ف
 C10لوافي رابح .د

إ دارة المشاريع ف
بودراع أمنية.أ

B02

    

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  التسيريقسم علوم 

        الثالثـاءالثالثـاءالثالثـاءالثالثـاء

 

 

  07مراقبة التسيير ف
  B03 الباهي مصطفى.د

  06 دارة اEنتاج والعمليات فإ
  ھبال عبد النور. د

C02 

        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاء

 

  مراقبة التسيير
  19مدرج )  م(
 الباهي مصطفى. د

   الخميـسالخميـسالخميـسالخميـس


