
  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة 

  قسم علوم التسییر

  تسيير عموميتخصص علوم التسيير األولى ماستر للسنة  2020-2019 الثانيبرنامج استكمال السداسي 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

06/10/2020  

 

  تقييم المشروعات العامة

  أ.مهدي نزيه

 A18مدرج

  تقييم المشروعات العامة

  أ.مهدي نزيه

  A18مدرج

    

  أنجليزية

  د.بوعبد اهللا صالح

 A18مدرج

  قانون الصفقات العمومية

  أ.مختاري علي

 A18مدرج

   

  األربعاء

07/10/2020  

الرقابة والتدقيق في 

  الحكوميالقطاع 

  د.بلواضح الجيالني

 A11مدرج

الرقابة والتدقيق في 

  القطاع الحكومي

  د.بلواضح الجيالني

  A11مدرج

اقتصاديات المالية العامة 

  المعمقة

  أ.مرواني رابح

 A11مدرج

اقتصاديات المالية العامة 

  المعمقة

  أ.مرواني رابح

  A11مدرج

        

  

                                                               

  رئيس القسم                                       



  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة 

  قسم علوم التسییر

  استراتيجيةللسنة األولى ماستر علوم التسيير تخصص إدارة  2020-2019برنامج استكمال السداسي الثاني 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  األحد

04/10/2020  

 

خلق القيمة ونماذج 

  األعمال

  د.جباري عبد الوهاب

 A19مدرج

خلق القيمة ونماذج 

  األعمال

  د.جباري عبد الوهاب

  A19مدرج

  محاضرة

  قانون جبائي

  أ.د  ولهي بوعالم

 A19مدرج 

  محاضرة

  أنجليزية

  د.بوعبد اهللا صالح

 A19مدرج 

       

  اإلثنين

05/10/2020  

أدوات التحليل 

  االستراتيجي

  د.بعيطيش شعبان

 A19مدرج 

أدوات التحليل 

  االستراتيجي

  د.بعيطيش شعبان

  A19مدرج 

  

عمليات اتخاذ القرار 

  االستراتيجي

  د.عايب حمزة

 A19مدرج 

عمليات اتخاذ القرار 

  االستراتيجي

  د.عايب حمزة

  A19مدرج 

        

  

  رئيس القسم                                                                                                                              

 



  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة 

  قسم علوم التسییر

 

  للسنة األولى ماستر علوم التسيير تخصص إدارة اإلنتاج والتموين 2020-2019برنامج استكمال السداسي الثاني 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

06/10/2020  

 

  إدارة الجودة الشاملة

  أ.قراوي أحمد الصغير

  A19مدرج

  إدارة الجودة الشاملة

  أ.قراوي أحمد الصغير

  A19مدرج

  إدارة الصيانة

  د.زريق عمر

 A19مدرج

  إدارة الصيانة

  عمرد.زريق 

 A19مدرج

        

  األربعاء

07/10/2020  

  إدارة الشراء والتوريد

  د.قروش عيسى

 A19مدرج

  إدارة الشراء والتوريد

  د.قروش عيسى

  A19مدرج

  اإلفالس والتسوية القضائية

  أ.سبع جميلة

 A19مدرج

  إنجليزية

  د.بوعبداهللا صالح

  A19مدرج

        

  

  رئيس القسم                                                                                                                              



  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة 

  قسم علوم التسییر

  

  للسنة األولى ماستر علوم التسيير تخصص إدارة مالية 2020-2019برنامج استكمال السداسي الثاني 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  األحد

04/10/2020  

 
       

  محاسبة الشركات

  أ.د سعودي بلقاسم

 A18مدرج

  محاسبة الشركات

  أ.د سعودي بلقاسم

  A18مدرج

  أنجليزية

  د.بوعبد اهللا صالح

 A18مدرج 

  قانون جبائي

  أ.د  ولهي بوعالم

 A18مدرج 

  اإلثنين

05/10/2020  

  إدارة التدفقات النقدية

  د.عز الدين عبد الرؤوف

 A18مدرج

  إدارة التدفقات النقدية

  د.عز الدين عبد الرؤوف

 A18مدرج

  الهندسة المالية

  د.نوي نبيلة

  A18مدرج

  الهندسة المالية

  د.نوي نبيلة

  A18مدرج

        

  رئيس القسم                                                                                                                              

 



  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة 

  قسم علوم التسییر

  

  للسنة األولى ماستر علوم التسيير تخصص إدارة أعمال 2020-2019برنامج استكمال السداسي الثاني 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

04/10/2020  

 
       

مراقبة التسيير 

  واستراتيجية المؤسسة

  أ.د دبي علي

 A13مدرج

مراقبة التسيير 

  واستراتيجية المؤسسة

  أ.د دبي علي

 A13مدرج

اإلدارة االستراتيجية 

  للموارد البشرية

  الديند.عسلي نور 

 A13مدرج

اإلدارة االستراتيجية 

  للموارد البشرية

  د.عسلي نور الدين

 A13مدرج

  األربعاء

05/10/2020  

التحليل المالي وتقييم 

  المشاريع

  د.عزالدين عبد الرؤوف

 A13مدرج

التحليل المالي وتقييم 

  المشاريع

  د.عزالدين عبد الرؤوف

 A13مدرج

  أنجليزية

  د.بوعبد اهللا صالح

 A13مدرج

  قانون المنافسة

  أ.بليل بلقاسم

 A13مدرج

      

                

 رئيس القسم                                                                                                                              



  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة 

  قسم علوم التسییر

 

  علوم التسيير تخصص إدارة أعمال المؤسساتللسنة األولى ماستر مهني  2020-2019برنامج استكمال السداسي الثاني 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  األربعاء

07/10/2020  

 

  مقياس

منهجية البحث وتحرير 

 التقارير

  د.زاوش رضا

 A18مدرج 

  مقياس

منهجية البحث وتحرير 

 التقارير

  رضاد.زاوش 

  A18مدرج 

  مقياس

  التسويق االستراتيجي 

  أ.د شريف مراد

 A18مدرج 

  مقياس

  التسويق االستراتيجي 

  أ.د شريف مراد

 A18مدرج 

  

  مقياس

  التشخيص اإلستراتيجي

  د.عايب حمزة

 A18مدرج 

  مقياس

  التشخيص اإلستراتيجي

  د.عايب حمزة

 A18مدرج 

  مقياس

التشخيص 

  اإلستراتيجي

  د.عايب حمزة

 A18مدرج 

  

  الخميس

08/10/2020  

  مقياس

السياسات 

  واالستراتيجيات المالية

  د.بوبعاية حسان

 A18مدرج 

  مقياس

السياسات 

  واالستراتيجيات المالية

  د.بوبعاية حسان

 A18مدرج 

  مقياس

  تسيير الموارد البشرية

  د.القري عبد الرحان

  A18مدرج 

  مقياس

  تسيير الموارد البشرية

  د.القري عبد الرحان

  A18مدرج 

  

  مقياس

  2فرنسية

  د.ختيم محمد لعيد

 A18مدرج 

  مقياس

  2فرنسية

  د.ختيم محمد لعيد

  A18مدرج 

  

  رئيس القسم                                                                                                                              

  


