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0

  رئيس القسم    

 ـةيالمســـائ                         رةالفتـــ

 - 14.00 14.00 - 15.30 15.30 – 17.00 

    

  منهجية البحث العلمي
  )م( 19المدرج 

  عمرون بوجمعة
  

  منهجية البحث العلمي
TD     19المدرج 

  02ف عمرون بوجمعة.د

  البحث العلميمنهجية 
TD     19المدرج 

  01ف  عمرون بوجمعة.د

  

 انجليزية
 م

  بوعبداهللا صالح.د
  19المدرج 
  

  
ا�دارة ا�ستراتيجية للموارد 

  البشرية
 C09)  م(
  عسلي نور الدين.د

  

 

  قانون المنافسة
C06 

  بليل بلقاسم.أ
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2020-2019: السنة الجامعيــة  

  برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة

02: السداسي  إدارة أعمال:ماستر  
  اعمال الموجھة  –المحاضرات

  

  الصبـــــاحيـــة

9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30 -

    

  التحليل المالي وتقييم المشاريع

      عز الدين عبد الرؤوف

منهجية البحث العلمي
المدرج 

عمرون بوجمعة.د

C03 

ا�دارة ا�ستراتيجية للموارد 
  البشرية

)TD  (C04 
 02ف  عسلي نور الدين.د

ا�دارة ا�ستراتيجية للموارد 
  البشرية

)TD (C06 
  عسلي نور الدين.د

 01ف
 C03تحليل السالسل الزمنية  

)TD(  
 01حطي شاكر  ف.أ

 B11تحليل السالسل الزمنية  
)TD(  

 02حطي شاكر  ف.أ

مراقبة التسيير وإستراتيجية 

مراقبة التسيير وإستراتيجية 
  المؤسسة

)TD   (B03 
  د دبي علي.أ

 01ف

مراقبة التسيير وإستراتيجية 
  المؤسسة

)TD   (B03 
  د دبي علي.أ

 02ف
  التحليل المالي وتقييم المشاريع

)TD( C06 
  02ف

  التحليل المالي وتقييم المشاريع
)TD( C05 

 01ف

   

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  علوم التسيريقسم 

 الفتــــــرة اليـــوماليـــوماليـــوماليـــوم

 8.00   -  9.30 

        األحــداألحــداألحــداألحــد

 
  

 االثنيناالثنيناالثنيناالثنين

التحليل المالي وتقييم المشاريع
 C03 )م(

عز الدين عبد الرؤوف. د
 

        الثـالثـاءالثـالثـاءالثـالثـاءالثـالثـاء

 

C03تحليل السالسل الزمنية  
  )م(

  حطي شاكر.أ

        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاء

 

مراقبة التسيير وإستراتيجية 
  المؤسسة

 B03)   م(
  دبي عليد .أ

  

   الخميـسالخميـسالخميـسالخميـس
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  برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة
02: السداسي

  رئيس القسم    

 ـةيالمســـائ                         رةالفتـــ

- 14.00 14.00 - 15.30 15.30 – 17.00 

     

  منهجية البحث العلمي
C06 )م(  

  حريزي فاروق
  

  اإلفالس والتسوية القضائية
C05 
 )م( 
 سبع.أ

  
  

  منهجية البحث العلمي
 )TD(  

  حريزي فاروق
  

 انجليزية 
  م 

  بوعبداهللا صالح.د
  
 19المدرج 
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2020-2019: السنة الجامعيــة  

برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة

السداسي  إدارة ا<نتاج والتموين:ماستر  

  الصبـــــاحيـــة

9.30 9.30   - 11.00 11.00  - 12.30 12.30-

    

 إدارة الشراء والتوريد 

  قروش عيسى

إدارة الشراء والتوريد 
C05 

)TD(  
  تمار توفيق.د

  

منهجية البحث العلمي
C06

حريزي فاروق.د

C01  إدارة الصيانةC05 
  زريق عمر.أ

TD  

 إدارة الجودة الشاملة 
  19المدرج 
 )م(

 قراوي أحمد الصغير

منهجية البحث العلمي
C01 

حريزي فاروق.د

  B11تحليل السالسل الزمنية 

  د برحومة عبد الحميد

  B11تحليل السالسل الزمنية
)TD(  

 د برحومة عبد الحميد.أ

  إدارة الجودة الشاملة 
B07 

)TD( 
 قراوي أحمد الصغير

   

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  علوم التسيريقسم 

 
 

 
 
 
 

 الفتــــــرة ااااللللييييــــــــــــوووومممم

 8.00    -  9.30

          األحداألحداألحداألحد

 ااااالالالالثثثثننننيييينننن

إدارة الشراء والتوريد 
C01 
  )م(

قروش عيسى.د

        ااااللللثثثثــــالالالالثثثثــــااااءءءء

 

C01إدارة الصيانة 
  زريق عمر.أ

  )م(

        ااااألألألألررررببببععععااااءءءء

 

تحليل السالسل الزمنية 
  )م(

د برحومة عبد الحميد.أ

   ااااللللخخخخممممييييــــسسسس
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  رنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة

 02: السداسي

 ـةيالمســـائ                         رةالفتـــ

14.00 14.00 - 15.30 15.30 – 17.00 

  منهجية البحث العلمي
  )م( 

  عمرون بوجمعه
 

  منهجية البحث العلمي
TD   C05 

  عمرون بوجمعه.د
 01ف

عمليات إتخاذ القرار 
  اإلستراتيجي

)TD   (C01 
  01ف   عايب حمزة .د

  عمليات إتخاذ القرار اإلستراتيجي
)TD    (C01 

     عايب حمزة.د
 02ف

  

 C06التفاوض التجاري 
TD 

  لعشاش عبد الحليم.د
  02ف

 B12التفاوض التجاري 
TD 

  لعشاش عبد الحليم.د
   01ف

  منهجية البحث العلمي
TD   C02 

  لوافي رابح.د
  01ف

  
خلق القيمة ونماذج األعمال 

B03     )م( 
  جباري عبد الوهاب.د
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2020-2019: السنة الجامعيــة  

رنامج المحاضرات وا+عمال الموجھةب

السداسي    ا<دارة ا<ستراتيجية :ماستر

  الصبـــــاحيـــة

 9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30 - 14.00

  عمليات إتخاذ القرار اإلستراتيجي  
 c01)   م(
  عايب حمزة.د

  

 

منهجية البحث العلمي
C05 

عمرون بوجمعه.د
 

  

 انجليزية 
  م 

  بوعبداهللا صالح.د
  18المدرج 
  

  

  اإلستراتيجي

  

  أدوات التحليل اإلستراتيجي
)TD (C01 
  بعيطيش شعبان.د

  01ف

خلق القيمة ونماذج األعمال 
C07     )TD( 

 01جباري عبد الوهاب    ف .د
  

خلق القيمة ونماذج األعمال 
B13      )TD( 

 02 جباري عبد الوهاب    ف.د

  أدوات التحليل اإلستراتيجي
)TD (C01 
  بعيطيش شعبان.د

  02ف

    

    

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

  علوم التسيريقسم 

 الفتــــــرة ااااللللييييــــــــــــوووومممم

 8.00   -  9.30 

        ااااألألألألححححــــــــدددد

 

  التفاوض التجاري
C05        )م(  

  مير أحمد.د
  

 االثنيناالثنيناالثنيناالثنين
  قانون جبائي

C07    )م(  
  ولهي بوعالم.د

        ااااللللثثثثــــالالالالثثثثــــااااءءءء

 

اإلستراتيجيأدوات التحليل 
 18المدرج ) م(
  بعيطيش شعبان.د

        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاء

 
  

   ااااللللخخخخممممييييــــسسسس
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     ئيس القسمر  

  برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة

02: السداسي
     

 ـةيالمســـائ                         رةالفتـــ

14.00 14.00 - 15.30 15.30 – 17.00 

   

اقتصاديات المالية العامة 
  المعمقة
B06(  
  

  مرواني رابح

اقتصاديات المالية العامة 
 )C04(المعمقة
)TD(  

  مرواني رابح.أ
 02ف

اقتصاديات المالية العامة 
 )C04(المعمقة
)TD(  

  مرواني رابح.أ
 01ف

الرقابة والتدقيق في القطاع 
 C06الحكومي   

)TD( 
 بلواضح الجيالني. د

  02ف 

 C08انجليزية 
 م

  بوعبداهللا صالح.د
 19المدرج 

  قانون الصفقات العمومية
  مختاري علي. أ

  )م( 
C02  
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2020-2019: السنة الجامعيــة  

   

برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة

السداسي    تسيير عمومي :ماستر  

  الصبـــــاحيـــة

9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30 - 14.00

    

  تقييم المشروعات العامة
 )م(            

الرقابة والتدقيق في القطاع 
  الحكومي  

 C06     )م( 
  بلواضح الجيالني. د

الرقابة والتدقيق في القطاع 
 C06الحكومي   

)TD( 
 بلواضح الجيالني. د

  01ف 

اقتصاديات المالية العامة 
المعمقة

)B06
  )م(

مرواني رابح.أ
  

  التسويق في اإلدارة العمومية

  تقييم المشروعات العامة
C08          TD 

  نزيهمهدي .أ
  01ف

  تقييم المشروعات العامة
C09         TD 

  مهدي نزيه.أ
 02ف

  
  التسويق في اإلدارة العمومية

C09         TD  
  02 فراحتية العيد   ف.د

  التسويق في اإلدارة العمومية
C02    )TD(  
  دخان حسينة.د

  01ف

  منهجية البحث العلمي  منهجية البحث العلمي
 C01 )م(  

  بن البار موسى.د 
 

  منهجية البحث العلمي
TD   C01 

  بن البار موسى.د
  02ف

 

    

   املســيلة -بوضياف جامعة حممد                

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

   علوم التسيريقسم 

 الفتــــــرة ااااللللييييــــــــــــوووومممم

 8.00   -  9.30 

        ااااألألألألححححــــــــدددد

 
  

 ااااالالالالثثثثننننيييينننن

تقييم المشروعات العامة
C05                      

  مهدي نزيه.أ
  

        ااااللللثثثثــــالالالالثثثثــــااااءءءء

 

التسويق في اإلدارة العمومية
C08        )م(  

  مير أحمد.د
  

        ااااألألألألررررببببععععااااءءءء

 

منهجية البحث العلمي
TD    C01 

  بن البار موسى.د
  01ف

   ااااللللخخخخممممييييــــسسسس
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    رئيس القسم                                                                                   

  برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة

02: السداسي

 ـةيالمســـائ                         رةالفتـــ

14.00 14.00 - 15.30 15.30 – 17.00 

  )م(الهندسة المالية 
C07 

  نوي نبيلة.د
 

  

  منهجية البحث العلمي
  )م(

  مقران

 انجليزية 
  م 

  بوعبداهللا صالح.د
  18المدرج 

 

 

  )TD(اإلدارة اإلستراتيجية
C10 

  قاسمي كمال
02  

  )م(اإلدارة اإلستراتيجية
C10 

  قاسمي كمال.د
 

  

   

    

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  
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برنامج المحاضرات وا+عمال الموجھة    

السداسي          إدارة مالية :ماستر  

  الصبـــــاحيـــة

9.30  - 11.00 11.00  - 12.30 12.30 - 14.00

(  

  

  )TD(محاسبة الشركات 
C09 

 د سعودي بلقاسم .أ
  02ف

  )TD(محاسبة الشركات 
C02 

 د سعودي بلقاسم .أ
 01ف

 
  )TD(الهندسة المالية 

C02 
  نوي نبيلة.د

  01ف

  )TD(الهندسة المالية 
C07 

  نوي نبيلة.د
 02ف

  )TD(إدارة التدفقات المالية   
C10 

  عزالدين عبد الرؤوف.د
  01ف

  منهجية البحث العلمي  
C05 )TD(  

  رفاع مقران.د
 01ف

منهجية البحث العلمي
C01 )

مقرانرفاع .د
  

  منهجية البحث العلمي
 )TD(  

C04 
  رفاع مقران.د

  02ف

  )TD(إدارة التدفقات المالية 
C08 

  عزالدين عبد الرؤوف.د
   02ف
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