
  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

  
  

 الثالثللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 
   إدارة ا)نتاج والتموين –ماستر  الثانية: السنـــة

  
  2019/2020: الموسم الجامعي

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  نماذج إدارة ا)نتاج  08.30-10.00

C03 

  سليماني محمد. د

13.00-14.30  
 التقنيات الكمية )دارة

  ا)نتاج
 د برحومة عبد الحميد.أ

  14/03/2020  السبت

  زريق عمر.أ  إدارة سيرورات ا)نتاج  08.30-10.00

  بن التومي سارة.أ  إدارة ا)بتكار  13.00-14.30

  15/03/2020  األحد

 نوي نبيلة.د  إدارة المخاطر المالية  08.30-10.00

  سبع جميلة.أ  قانون المنافسة  13.00-14.30

 حريزي فاروق.د  إنجليزية  10.00-08.30  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

  
  

  الثالثللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 

  إدارة ا3عمال  –ماستر  لثانيةا: السنـــة
  

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

  إدارة المعرفة  10.00-08.30  12/03/2020  الخميس

C05 

  حوحو مصطفى.د

  

  السبت

  

14/03/2020  

 بعيطيش شعبان. د  بحوث التسويق  13.00-14.30

 غ�ب فاتح.د  حوكمة المؤسسات  08.30-10.00

 

 األحد

  

15/03/2020  

13.00-14.30  
اتصال والتحرير 

  ا)داري
  بودراع أمنية.أ

  زاوش رضا.د  إدارة ا)بداع وا)بتكار  08.30-10.00

  حريزي فاروق.د  إدارة أنظمة المعلومات  13.00-14.30    

  حريزي فاروق.د  إنجليزية  10.00-08.30  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

  
  

 الثالثللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 
  ا)دارة ا)ستراتيجية –ماستر  الثانية: السنـــة

  
  2019/2020: الموسم الجامعي

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  إستراتيجيات النمو والتدويل  08.30-10.00

C04  

 بعيطيش شعبان. د

 عايب حمزة.د  إدارة التغيير ا)ستراتيجي  13.00-14.30

  14/03/2020  السبت

08.30-10.00  
اتصال والتحرير 

  ا)داري
  زاوش رضا.د

13.00-14.30  
منھجية استشارة في 

  ا)دارة
  د دبي علي.أ

  15/03/2020  األحد

08.30-10.00  
استراتيجية والھيكل 

  التنظيمي
  أحمد مير.د

  سبع جميلة.أ  قانون المنافسة  13.00-14.30

  حريزي فاروق.د  انجليزية  10.00-08.30  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

 

  الثالثللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 

  ا)دارة المالية –ماستر  الثانية: السنـــة
  

  2019/2020: الموسم الجامعي
  

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

  قانون الصفقات العمومية  08.30-10.00

C02 

 خليفي عبد الحق.أ

  كزار رمضان.د  أسواق رأس المال  13.00-14.30

  14/03/2020  السبت

08.30-10.00  
والتحرير اتصال 

  ا)داري
 زاوش رضا.د

 غربي حمزة.د  إدارة المحفظة المالية  13.00-14.30

  15/03/2020  األحد

  نوي نبيلة.د  إدارة مصادر التمويل  08.30-10.00

  قاسمي كمال.د.أ  حوكمة الشركات  13.00-14.30

 حريزي فاروق.د  انجليزية  10.00-08.30  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          :.....                                                                                                                       لرقما

 

 الثالثللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 
  تسيير عمومي –ماستر  الثانية: السنـــة

  
  2019/2020: الموسم الجامعي

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  12/03/2020  الخميس

08.30-10.00  
ا)دارة العمومية 

  ا)لكترونية

C05 

 قروش عيسى.د

13.00-14.30  
مراقبة التسيير في 

  القطاع الحكومي
  الباھي مصطفى.د

  14/03/2020  السبت

08.30-10.00  
اتصال والتحرير 

  ا)داري
  زاوش رضا.د

13.00-14.30  
نظام الحكم المحلي 

  المقارن
 لقليب سعد.أ

  15/03/2020  األحد

 ولھي بوع�م.د  عصرنة الميزانية في الجزائر  08.30-10.00

  لقليب سعد.أ  قانون ومنازعات العمل  13.00-14.30

  حريزي فاروق.د  انجليزية  10.00-08.30  16/03/2020 اإلثنين

  
  رئيس القسم

  
  
  
 
 
 
 
 




