
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .برنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب األلتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  الحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو األستاذ -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .لنقال خالل االمتحانیمنع منعا باتا استعمال الھاتف ا -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
 رئیس القسم
 
 

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  2020-09- 14المسیلة في                الرقم:.......                                                                                                                

  

  

 الثالثللسداسي  االستدراكیةبرنامج االمتحانات استكمال 

   إدارة اإلنتاج والتموین –ماستر  الثانیةالسنـــة: 
  

  2020-2019الجامعي:  الموسم

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

  إدارة المخاطر المالیة  8.30-9.30

B06 

 د.نوي نبیلة

 أ.سبع جمیلة  قانون المنافسة  11.30-12.30

  2020-09-23  األربعاء
  أ.بن التومي سارة  إدارة اإلبتكار  8.30-9.30

  د.حریزي فاروق  أنجلیزیة  11.30-12.30

  د.زریق عمر  إدارة سیرورة اإلنتاج  09.30-08.30  2020-09-24  الخمیس

 
  إدارة اإلنتاج والتموین  –األولى ماستر  المرتبطة بالسنةالسنة الثانیة ماستر لدیون   برنامج االمتحانات

  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

10.00-11.00  
  تحلیل السالسل الزمنیة

  طالبین 2

B07 

 أ.د برحومة عبد الحمید
  

13.00-14.00  
  منھجیة البحث العلمي

  طالبین 2
 أ.د رفاع مقران

  11.00-10.00  2020-09-23  األربعاء
  انجلیزیة

  د.بوعبد هللا صالح  طلبة 4



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .برنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب األلتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  الحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو األستاذ -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .لنقال خالل االمتحانیمنع منعا باتا استعمال الھاتف ا -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
 رئیس القسم
 
 

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  2020-09- 14المسیلة في                الرقم:.......                                                                                                                
  

  الثالثللسداسي  االستدراكیةبرنامج االمتحانات استكمال 

  إدارة األعمال  –ماستر  لثانیةاالسنـــة: 
  2020-2019الجامعي:  الموسم

  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

8.30-9.30  
اإلتصال والتحریر 

  اإلداري

B12 

 أ.بودراع أمنیة

 د.زاوش رضا  إدارة اإلبداع واإلبتكار  11.30-12.30

  2020-09-23  األربعاء
  د.حریزي فاروق  إدارة أنظمة المعلومات  8.30-9.30

  د.حریزي فاروق  أنجلیزیة  11.30-12.30

  

  إدارة األعمال –األولى ماستر لدیون السنة الثانیة ماستر المرتبطة بالسنة  برنامج االمتحانات

  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

10.00-11.00  
مراقبة التسییر 

 واستراتجیة المؤسسة
  2طالبین

B07 

 د.دبي عليأ.

13.00-14.00  
التحلیل المالي وتقییم 

  المشاریع
  2طالبین

  د. عزالدین عبد الرؤوف

  11.00-10.00  2020-09-23  األربعاء
  انجلیزیة

  د.بوعبد هللا صالح  2طالبین

  



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .برنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب األلتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  الحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو األستاذ -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .لنقال خالل االمتحانیمنع منعا باتا استعمال الھاتف ا -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
 رئیس القسم
 
 

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  2020-09- 14المسیلة في                الرقم:.......                                                                                                                
  

 الثالثللسداسي  االستدراكیةبرنامج االمتحانات استكمال 

  اإلدارة اإلستراتیجیة –ماستر  الثانیةالسنـــة: 
  2020-2019الجامعي:  الموسم

  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

8.30-9.30  
منھجیة اإلستشارة في 

  اإلدارة 

B 13 

 أ.د دبي علي

 أ.سبع جمیلة  المنافسةقانون   11.30-12.30

  2020-09-23  األربعاء
8.30-9.30  

اإلستراتیجیة والھیكل 
  التنظیمي

  د.میر أحمد

  د.حریزي فاروق  أنجلیزیة  11.30-12.30

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .برنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب األلتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  الحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو األستاذ -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .لنقال خالل االمتحانیمنع منعا باتا استعمال الھاتف ا -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
 رئیس القسم
 
 

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  2020-09- 14المسیلة في                                                                                                                                الرقم:.......

  الثالثللسداسي  االستدراكیةبرنامج االمتحانات 

  اإلدارة المالیة –ماستر  الثانیةالسنـــة: 
  

  2020-2019الجامعي:  الموسم
  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

  إدارة المحفظة المالیة  8.30-9.30

B09 

 د.غربي حمزة

 د.نوي نبیلة  إدارة مصادر التمویل  11.30-12.30

  2020-09-23  األربعاء
  أ.د قاسمي كمال  حوكمة الشركات  8.30-9.30

  د.حریزي فاروق  أنجلیزیة  11.30-12.30
  

  اإلدارة المالیة –األولى ماستر السنـــة: لدیون مقاییس   برنامج االمتحانات

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

10.00-11.00  
  إدارة التدفقات المالیة

  طلبة3

B07 

 عبد الرؤوف د.عزالدین

13.00-14.00  
  محاسبة الشركات

  طلبة 3
 د.سعودي بلقاسمأ.

13.00-14.00  
  منھجیة البحث العلمي

  1طالب
  د.عسلي نور الدین

  2020-09-22  األربعاء

10.00-11.00  
  الھندسة المالیة

  طلبة 7
  د.نوي نبیلھ

13.00-14.00  
  انجلیزیة
  2طالبین 

  د.بن البار موسى

13.00-14.00  
  اإلدارة اإلستراتیجیة

  1طالب 
  د.قاسمي كمال



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .برنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب األلتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  الحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو األستاذ -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .لنقال خالل االمتحانیمنع منعا باتا استعمال الھاتف ا -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
 رئیس القسم
 
 

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

 2020-09- 14المسیلة في                الرقم:.......                                                                                                                

 الثالثللسداسي  االستدراكیةبرنامج االمتحانات استكمال 

  تسییر عمومي –ماستر  الثانیةالسنـــة: 
  2020-2019الجامعي:  الموسم

  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

8.30-9.30  
نظام الحكم المحلي 

  المقارن

B10 

 أ.لقلیب سعد

 أ.لقلیب سعد  قانون ومنازعات العمل  11.30-12.30

  2020-09-23  األربعاء
8.30-9.30  

عصرنة المیزانیة في 
  الجزائر

  أ.د ولھي بوعالم

  د.حریزي فاروق  أنجلیزیة  11.30-12.30

  تسییر عمومي –األولى ماستر  لدیون السنة الثانیة ماستر المرتبطة بالسنة  برنامج االمتحانات

  

  أستاذ المقیاس  أو القاعةالمدرج   المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  2020-09-22  الثالثاء

10.00-11.00  
اقتصادیات المالیة العامة 

 المعمقة
  1طالب

B07 

 مرواني رابحأ.. 

13.00-14.00  
قانون الصفقات 

  العمومیة
  2طالبین

 مختاري عليأ.

  11.00-10.00  2020-09-23  األربعاء
  انجلیزیة

  2طالبین
  د.بوعبد هللا صالح

  
  

  
 



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .برنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب األلتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  الحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو األستاذ -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .لنقال خالل االمتحانیمنع منعا باتا استعمال الھاتف ا -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
 رئیس القسم
 
 

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

 2020-09- 14المسیلة في                الرقم:.......                                                                                                                

 الثالثللسداسي االستدراكیة برنامج االمتحانات 

  الثانیة ماستر  مھني إدارة أعمال المؤسساتالسنة  
  2020-2019الجامعي:  الموسم

 الیوم التاریخ المقیاس القاعة /المدرج أستاذ المقیاس  التوقیت

 د.حوحو مصطفى  8.30-9.30

B14 

إدارة المعلومات وخلق 
  الثالثاء  2020-09-22 المعرفة

10.00-11.00   قانون المنافسة د.علواني لمبارك 

8.30-9.30  
 اإلدارة اإلستراتیجیة د.عایب حمزة

  األربعاء  2020-09-22 للتغییر
10.00-11.00  لغة فرنسیة د.ختیم محمد العید 

8.30-9.30  
إ.د برحومة عبد 

 الحمید
 إدارة اإلنتاج

11.00-10.00  الخمیس  22-09-2020 االتصال والتحریر  أ.جعیجع 
  اإلداري

11.30-12.30  
عملیات اتخاذ القرار   د.بعیطیش شعبان

  اإلستراتیجي
 

 
  




