
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

العلميوزارة التعليم العالي و البحث   
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 
 

بالمسيلةجامعة محمد بوضياف   
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  2020-10-04: المسيلــة في          :.....                                                                                                                       
  

  الثاني دورة عادية   للسداسيبرنامج امتحانات 
  ا3عمال إدارة:ا3ولى ماستر تخصصالسنـــة

  
  

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

  2020-10-11  ا3حد
10.00-11.00  

مراقبة التسيير 
  واستراتيجية المؤسسة

 B01+B02: 1الفوج 

  B03+ B04: 2الفوج 

  د دبي علي.أ

  2020-10-12  ا)ثنين
10.00-11.00  

ا)دارة ا)ستراتيجية 
  البشرية للموارد

  عسلي نور الدين.د

  2020-10-13  الث�ثاء
 بليل بلقاسم.أ  قانون المنافسة  10.00-11.00

  2020-10-14  ا3ربعاء
  بوعبدهللا صالح.د  لغة أجنبية  10.00-11.00

  2020-10-15  الخميس
10.00-11.00  

التحليل المالي وتقييم 
  المشاريع

 عزالدين عبد الرؤوف.د

التقييم بناءا على : منھجية البحث العلميمقياس تحليل الس�سل الزمنية ومقياس 
  المنجزةحصص ا3عمال الموجھة 

  رئيس القسم
  
  
  
  
  
  
  

  



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

العلميوزارة التعليم العالي و البحث   
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 
 

بالمسيلةجامعة محمد بوضياف   
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  2020-10-04: المسيلــة في          :.....                                                                                                                       
  

  الثاني دورة عادية   للسداسيبرنامج امتحانات 
  إدارة استراتيجية :ا3ولى ماستر تخصصالسنـــة

  
  

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

  2020-10-11  ا3حد
10.00-11.00  

خلق القيمة ونماذج 
  ا3عمال

  C02+C03:1الفوج

 C04+C05:2الفوج

  جباري عبد الوھاب.د

  2020-10-12  ا)ثنين
  بوع�مد ولھي .أ  القانون الجبائي  10.00-11.00

  2020-10-13  الث�ثاء
 بعيطيش شعبان.د  أدوات التحليل ا)ستراتيجي  10.00-11.00

  2020-10-14  ا3ربعاء
  بوعبدهللا صالح.د  أنجليزية  10.00-11.00

  2020-10-15  الخميس
10.00-11.00  

عمليات اتخاذ القرار 
  ا)ستراتيجي

 عايب حمزة.د

التقييم بناءا على حصص : منھجية البحث العلميمقياس والتفاوض التجاري مقياس 
  المنجزةا3عمال الموجھة 

  رئيس القسم
  
  
  
  
  
  
  



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

العلميوزارة التعليم العالي و البحث   
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 
 

بالمسيلةجامعة محمد بوضياف   
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

 
  2020-10-04: المسيلــة في          :.....                                                                                                                       

  
  الثاني دورة عادية   للسداسيبرنامج امتحانات 

  تسيير عمومي :ا3ولى ماستر تخصصالسنـــة
  
  

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

  2020-10-11  ا3حد
10.00-11.00  

الرقابة والتدقيق في 
  القطاع الحكومي

 C06+C07:1الفوج

 C08+C09: 2الفوج

  بلواضح الجي�ني.د

  2020-10-12  ا)ثنين
10.00-11.00  

قتصاديات المالية إ
  المعمقةالعامة 

  مرواني رابح.أ

  2020-10-13  الث�ثاء
 مختاري علي.أ  قانون الصفقات العمومية  10.00-11.00

  2020-10-14  ا3ربعاء
  بوعبدهللا صالح.د  أنجليزية  10.00-11.00

  2020-10-15  الخميس
10.00-11.00  

تحليل وتقييم 
  المشروعات العمومية

 مھدي نزيه.أ

التقييم بناءا : منھجية البحث العلميمقياس و التسويق في ا)دارة العموميةمقياس 
  المنجزةعلى حصص ا3عمال الموجھة 

  رئيس القسم
  
  
  
  
  
  



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

العلميوزارة التعليم العالي و البحث   
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 
 

بالمسيلةجامعة محمد بوضياف   
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

 
  2020-10-04: المسيلــة في          :.....                                                                                                                       

  
  الثاني دورة عادية   للسداسيبرنامج امتحانات 

  إدارة مالية :ا3ولى ماستر تخصصالسنـــة
  
  

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

  2020-10-11  ا3حد
  إدارة التدفقات المالية  10.00-11.00

 : 1الفوج 

  B06+ 17المدرج

المدرج : 2الفوج

19+20  

  عزالدين عبد الرؤوف.د

  2020-10-12  ا)ثنين
  ولھي بوع�مد .أ  القانون الجبائي  10.00-11.00

  2020-10-13  الث�ثاء
 نوي نبيلة.د  ھندسة مالية  10.00-11.00

  2020-10-14  ا3ربعاء
  بوعبدهللا صالح.د  أنجليزية  10.00-11.00

  2020-10-15  الخميس
 د سعودي بلقاسم.أ  محاسبة الشركات  10.00-11.00

التقييم بناءا على حصص : منھجية البحث العلميمقياس و ا)دارة ا)ستراتيجيةمقياس 
  المنجزةا3عمال الموجھة 

  رئيس القسم
  
  
  
  
  
  

  



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

العلميوزارة التعليم العالي و البحث   
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 
 

بالمسيلةجامعة محمد بوضياف   
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  2020-10-04: المسيلــة في          :.....                                                                                                                       
  

  الثاني دورة عادية   للسداسيبرنامج امتحانات 
  إدارة ا)نتاج :ا3ولى ماستر تخصصالسنـــة

  
  

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

  2020-10-11  ا3حد
  إدارة الجودة الشاملة  10.00-11.00

  12المدرج

  قراوي أحمد الصغير.أ

  2020-10-12  ا)ثنين
10.00-11.00  

ا)ف�س والتسوية 
  القضائية

  سبع جميلة.أ

  2020-10-13  الث�ثاء
 قروش عيسى.د  والتوريدإدارة الشراء   10.00-11.00

  2020-10-14  ا3ربعاء
  بوعبدهللا صالح.د  أنجليزية  10.00-11.00

  2020-10-15  الخميس
 زريق عمر.د  إدارة الصيانة  10.00-11.00

التقييم بناءا على : منھجية البحث العلميمقياس و تحليل الس�سل الزمنيةمقياس 
  المنجزةحصص ا3عمال الموجھة 

  رئيس القسم
  
  
  
  
  
  
  



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

العلميوزارة التعليم العالي و البحث   
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 
 

بالمسيلةجامعة محمد بوضياف   
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  
  2020-10-04: المسيلــة في          :.....                                                                                                                       

  
  الثاني دورة عادية   للسداسيبرنامج امتحانات 

  المؤسساتإدارة أعمال  :تخصص مھني  ا3ولى ماسترالسنـــة
  
  

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

  2020-10-11  ا3حد
10.00-11.00  

ا)ع�م  تتكنولوجيا
  واتصال

  

  18 :المدرج

  

  بن البار موسى.د

  9.30-08.30  2020-10-12  ا)ثنين
السياسات 

  وا)ستراتيجيات المالية
  بوبعاية حسان.د

  القري عبد الرحمان.د  تسيير الموارد البشرية  10.00-11.00

 عايب حمزة.د  التشخيص ا)ستراتيجي  9.30-08.30  2020-10-13  الث�ثاء

 ختيم محمد العيد.د  2فرنسية   10.00-11.00

  د شريف مراد.أ  التسويق ا)ستراتيجي  9.30-08.30  2020-10-14  ا3ربعاء

  علواني لمبارك.د  قانون ا3عمال والعمل  10.00-11.00

  2020-10-15  الخميس
08.30-9.30  

منھجية البحث وتحرير 
  التقارير

 زاوش رضا.د

  رئيس القسم
  


