
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  05/03/2020: المسيلــة في                                                                                                                             :.....    الرقم
  

 ولاألللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 
   إدارة ا)نتاج والتموين –ا3ولى ماستر : السنـــة

  
  2019/2020: الموسم الجامعي

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  إدارة التخزين وا)مداد  10.30-12.00

  A14المدرج 

  سليماني محمد.د

 الباھي مصطفى. د  مراقبة التسيير  15.00-16.30

  14/03/2020  السبت

  بودراع أمنية.أ  اتصال والتحرير ا)داري  10.30-12.00

 جباري عبد الوھاب.د  المقاوتية  15.00-16.30

  15/03/2020  األحد

 علواني لمبارك.د  قانون ا3عمال  10.30-12.00

 شريف مراد. د.أ  والعملياتإدارة ا)نتاج   15.00-16.30

  عمرون بوجمعه.د  انجليزية  12.00-10.30  16/03/2020 اإلثنين

  
  

  رئيس القسم
 
 
 
 
 



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  
  

  05/03/2020: المسيلــة في                                                                                                                            :.....    الرقم
  
  

  األولللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 

  إدارة ا3عمال  –ا3ولى ماستر : السنـــة
  

  2019/2020: الموسم الجامعي
  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  التسويق ا)ستراتيجي  10.30-12.00

        C09:01الفوج 
        C10:02الفوج 

  د شريف مراد.أ

 قراوي أحمد الصغير.أ  إدارة التغيير  15.00-16.30

  14/03/2020  السبت

  فراحتية العيد.د  أنظمة التسيير  10.30-12.00

 جباري عبد الوھاب.د  المقاوتية  15.00-16.30

  15/03/2020  األحد

10.30-12.00  
تحليل الس�سل 

  الزمنية
 حطي شاكر السراج.أ

 بلواضح الجي�ني.د  القانون الجبائي  15.00-16.30

  بوجمعة عمرون.د  انجليزية  12.00-10.30  16/03/2020 اإلثنين

  
  رئيس القسم

  
 
 
 
 



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -
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 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

 
 05/03/2020: المسيلــة في                                                                                                                             :.....    الرقم

  
  

 األولللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 
  ا)دارة ا)ستراتيجية –ا3ولى ماستر : السنـــة

  
  2019/2020: الجامعيالموسم 

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  التسيير اابستومولوجي  10.30-12.00

       C03  :01الفوج 
       C04:02الفوج 

 د دبي علي.أ

15.00-16.30  
نظام المعلومات واليقظة 

  استراتيجية
  د رفاع مقران.أ

  14/03/2020  السبت

 جباري عبد الوھاب.د   إدارة المشاريع  10.30-12.00

 جباري عبد الوھاب.د  المقاوتية  15.00-16.30

  15/03/2020  األحد

  علواني لمبارك. د  قانون ا3عمال  10.30-12.00

أساسيات ا)دارة   15.00-16.30
  كمال قاسمي. د.أ  ا)ستراتيجية

 عمرون بوجمعه.د  انجليزية  12.00-10.30  16/03/2020 اإلثنين

  
  

  ئيس القسمر
  
 
 
 
 



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

 
  05/03/2020: المسيلــة في                                                                                                                             :.....    الرقم

 

  األول للسداسي االستدراكيةبرنامج االمتحانات 

  ا)دارة المالية  –ا3ولى ماستر : السنـــة
  

  2019/2020: الموسم الجامعي
  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  ا)دارة المالية المعمقة  10.30-12.00

 C02 +C6   :01الفوج 
   

 C07+C08  :02الفوج 

 غ�ب فاتح.د

  قسمية محمد.أ  اف�س والتسوية القضائية  15.00-16.30

  14/03/2020  السبت

 سعودي بلقاسم.د.أ  التشخيص المالي  10.30-12.00

 جباري عبد الوھاب.د  المقاوتية  15.00-16.30

  15/03/2020  األحد

10.30-12.00  
دراسة الجدوى واختيار 

  استثمارات
 د بلعجوز حسين.أ

  بلواضح الجي�ني.د  الرقابة الجبائية  15.00-16.30

  عمرون بوجمعه .د  انجليزية  12.00-10.30  16/03/2020 اإلثنين

  
  

  رئيس القسم
  
 
 
 
 
 



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  
  05/03/2020: المسيلــة في                                                                                                                             :.....    الرقم

  
 األولللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 

  تسيير عمومي –ا3ولى ماستر : السنـــة
  

  2019/2020: الموسم الجامعي
  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  المحاسبة العمومية  10.30-12.00

C05  

  بيصار عبد المطلب.د

 مختاري علي.أ  القانون ا)داري  15.00-16.30

  14/03/2020  السبت

10.30-12.00  
إستراتيجية تسيير 
 الموارد البشرية في

  القطاع العمومي
  عسلي نور الدين.د

 جباري عبد الوھاب.د  المقاوتية  15.00-16.30

  15/03/2020  األحد

10.30-12.00  
إدارة ميزانية الجماعات 

  المحلية
  ولھي بوع�م.د

15.00-16.30  
التحليل المعاصر ل^دارة 

  العمومية
  مھدي نزيه.أ

 عمرون بوجمعه.د  انجليزية  12.00-10.30  16/03/2020 اإلثنين

  
  

  رئيس القسم
 
 
 
 
 
 
 
  




