
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 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

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  تسيير عموميتخصص علوم التسيير  الثالثةللسنة  2020-2019 السادسبرنامج 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  

  األحد

20/09/2020  

 
   

  محاضرة

تسيير الوارد البشرية في 

  الوظيف العمومي

  د.بيصار عبد المطلب

 A19 مدرج

  محاضرة

تسيير الوارد البشرية في 

  الوظيف العمومي

  د.بيصار عبد المطلب

 A19 مدرج

  

  محاضرة

  نظرية الخيارات العمومية

  د.زريق عمر

 A19 مدرج

  محاضرة

  نظرية الخيارات العمومية

  د.زريق عمر

  A19 مدرج

  محاضرة

  القانون اإلداري

  د.ميمون الطاهر

 A19 مدرج

  محاضرة

  القانون اإلداري

  د.ميمون الطاهر

  A19 مدرج

  اإلثنين

21/09/2020  

  محاضرة

  إنجليزية

  د.حريزي فاروق

 A19مدرج 

  محاضرة

  إنجليزية

  د.حريزي فاروق

  A19مدرج 

  محاضرة

  مراقبة التسير العمومي

  أ.منرواني رابح

 A19 مدرج

  محاضرة

  مراقبة التسير العمومي

  أ.منرواني رابح

  A19 مدرج

        

  

  رئيس القسم                                                                                                                              



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 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

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  للسنة الثالثة علوم التسيير تخصص إدارة مالية 2020-2019استكمال السداسي السادس برنامج 

                      

            
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

20/09/2020  

 
   

  محاضرة

  تقييم المشاريع

  عيسى د.قروش

 A18مدرج

  محاضرة

  تقييم المشاريع

  د.قروش عيسى

 A18مدرج

  

  محاضرة

االستراتيجية والتخطيط 

  المالي

  د.فاتح غالب

 A18مدرج

  محاضرة

االستراتيجية والتخطيط 

  المالي

  د.فاتح غالب

  A18مدرج

  محاضرة

اإلفالس والتسوية 

  القضائية

  أ.قسمية محمد

 A18مدرج

  محاضرة

اإلفالس والتسوية 

  القضائية

  أ.قسمية محمد

  A18مدرج

  اإلثنين

21/09/2020  

  محاضرة

  الموازنة التقديرية

  أ.د دبي علي

 A18مدرج

  محاضرة

  الموازنة التقديرية

  أ.د دبي علي

  A18مدرج

  محاضرة

  إنجليزية

  د.حريزي فاروق

 A18مدرج

  محاضرة

  إنجليزية

  د.حريزي فاروق

  A18مدرج

        

  

  رئيس القسم                                                                                                                              



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 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

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  للسنة الثالثة علوم التسيير تخصص إدارة أعمال 2020-2019برنامج استكمال السداسي السادس 

                      

            
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

21/09/2020  

  محاضرة

  إنجليزية

  1الفصيلة

  أ.دلهوم محمد األمين

 A18مدرج 

  محاضرة

  إنجليزية

  2الفصيلة

  أ.دلهوم محمد األمين

  A19مدرج 

           

  اإلثنين

21/09/2020 

  محاضرة

  إدارة اإلنتاج والعمليات

  أ.د شريف مراد

 A13مدرج 

  محاضرة

  إدارة اإلنتاج والعمليات

  أ.د شريف مراد

  A13مدرج 

  محاضرة

  إدارة المشاريع 

  د.زواوي حميدة

 A13مدرج 

  محاضرة

  إدارة المشاريع 

  د.زواوي حميدة

 A13مدرج 

  

  محاضرة

  مراقبة التسيير

  د.الباهي مصطفى

 A13مدرج 

  محاضرة

  التسييرمراقبة 

  د.الباهي مصطفى

  A13مدرج 

  محاضرة

  إدارة الجودة

  د.بيصار عبد المطلب

 A13مدرج 

  محاضرة

  إدارة الجودة

  د.بيصار عبد المطلب

  A13مدرج 

  التقسيم يخص فقط مقياس اإلنجليزية يوم األحد حيث:  مالحظة:

 4+3+2+1: األفواج 1الفصيلة -

  7+6+5: األفواج 2الفصيلة -

  رئيس القسم                                                                                                                              




