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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 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنة الثالثة تسيير عموميالمحاضرات 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
 

  

 التسويق العمومي 

 محاضرة
 د. مير أحمد 

 18المدرج

 

 التسويق العمومي 

 محاضرة
 د. مير أحمد 

 18المدرج

 

 
 التسويق العمومي 

TD 

  2الفوج
 د.مير أحمد

 19المدرج

 

 
 TDالتسويق العمومي 

 د.مير أحمد
 19المدرج  1الفوج 

 

 
 

  

 اإلثنين

 المالية العامة المعمقة
 محاضرة

 د.ميمون الطاهر

 18المدرج 
 

 المعمقةالمالية العامة 
 محاضرة

 د.ميمون الطاهر
 18المدرج 

 المالية العامة المعمقة

TD 
 د.ميمون الطاهر

 1الفوج

 
 B09القاعة 

 

 المالية العامة المعمقة

TD 

 د.ميمون الطاهر
 2الفوج

 

B12 

 

    

 الثالثاء

 قانون الصفقات العمومية
 محاضرة

 أ.بليل بلقاسم

 18المدرج 

 قانون الصفقات العمومية
 محاضرة

 أ.بليل بلقاسم

 18المدرج 

قانون الصفقات 

 2العموميةالفوج
TD 

 أ.بليل بلقاسم

B09 
 

 قانون الصفقات العمومية

 1الفوج
TD 

 أ.بليل بلقاسم

B12 
 

 

 التطبقات األولية لتحليل المعطيات

TD 

 2الفوج
 د.عزوز منير

 
C10 

التطبقات األولية لتحليل 
 المعطيات

TD 
 1الفوج

 د.عزوز منير

 
 C10القاعة 

 

  

 األربعاء

 

 المحاسبة العمومية 
 محاضرة

 أ.قانة حسين

 18المدرج 

 المحاسبة العمومية 
 محاضرة

 أ.قانة حسين

 18المدرج 

 أسس التسيير العمومي

TD 
 1الفوج 

 د.مرواني رابح

B09 
 

 المحاسبة العمومية 

TD 
 1الفوج 

 

 د.مرواني رابح
B09 

 

 

 أسس التسيير العمومي

 محاضرة 
 د.مرواني رابح

 18المدرج 

 
 

 أسس التسيير العمومي
 محاضرة 

 د.مرواني رابح

 18المدرج 
 

 لغة أنجليزية

 محاضرة 
 18المدرج 
 أ. مداح

 

 المحاسبة العمومية 
 2الفوج
TD 

 أ.قانة حسين
B12 

 أسس التسيير العمومي
 TD  2الفوج 

 د.مرواني رابح
B12 
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 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  إدارة�ماليةالسنة�الثالثة�ا�حاضرات�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  

  ا�حد
03 -01-2021  

    

  التحليل المالي
  محاضرة 

  عزالدين عبد الرؤوف. د
  19المدرج 

  التحليل المالي
  محاضرة 

  عزالدين عبد الرؤوف. د
  19المدرج 

  
  التحليل المالي

TD  
  1الفوج

  عزالدين عبد الرؤوف. د
 B09القاعة 

  

  التحليل المالي
TD  

  1الفوج
  
  عزالدين عبد الرؤوف. د

 B09القاعة 
  

إدارة المخاطر 
  المالية

TD 

  1الفوج
  نوي نبيلة. د

 B09القاعة 
  

  إدارة المخاطر المالية
TD  

  1الفوج
  نوي نبيلة. د

 B09القاعة 
  

  إدارة المخاطر المالية
TD 

  2الفوج
  نوي نبيلة. د

 B12القاعة 
  

  إدارة المخاطر المالية
TD  

  2الفوج
  نوي نبيلة. د

 B12القاعة 
  

  التحليل المالي
TD  

  2الفوج
عزالدين عبد . د

  الرؤوف
 B12القاعة 

  

  التحليل المالي
TD  

  2الفوج
عزالدين عبد . د

  الرؤوف
 B12القاعة 

  

المؤسسة وا&سواق   ا�ثنين
  المالية

  محاضرة
  رحماني سناء.د

  19المدرج 

المؤسسة وا&سواق 
  المالية

  محاضرة
  رحماني سناء.د

 19المدرج 

المؤسسة وا&سواق 
 المالية

TD  
  1الفوج 
19 

  رحماني سناء.د
  

 المؤسسة وا&سواق المالية

TD  
  2الفوج 
 19القاعة 

  رحماني سناء.د
 

    

   

  الث�ثاء
05 -01-2021  
  

 جباية المؤسسة

  محاضرة
  بلواضح جي-ني.د

  19المدرج 

 جباية المؤسسة

  محاضرة
  بلواضح جي-ني.د

  19المدرج 

التطبقات ا�ولية لتحليل 
  المعطيات

TD 
  1الفوج

  عزوز منير.د
  19المدرج 

  

  التطبقات ا�ولية لتحليل المعطيات
TD 

  2الفوج
  عزوز منير.د

  19المدرج 
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Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  ا�ربعاء
06 -01-2021  

  

 ندوة في المالية
 محاضرة

زريق عمر .د  
  19المدرج 

 ندوة في المالية
 محاضرة

زريق عمر .د  
 19المدرج 

 ندوة في المالية

TD  
  1الفوج

  زريق عمر.د
 19المدرج 

 ندوة في المالية

TD  
  2الفوج

  زريق عمر.د
 19المدرج 

  

  إدارة المخاطر المالية
  محاضرة 

  نوي نبيلة. د
  19المدرج 

  إدارة المخاطر المالية
  محاضرة 

  نوي نبيلة. د
  19المدرج 

  لغة أنجليزية  
  محاضرة 

  19المدرج 
 مداح. أ

  الخميس 
07-01 -2021  

 جباية المؤسسة

TD 

  1الفوج 
  براھيمي.د

  19المدرج 

 جباية المؤسسة

TD  
  1الفوج

  براھيمي.د
 19المدرج 

 جباية المؤسسة

TD 

  2 الفوج
  براھيمي.د

  19المدرج 

 جباية المؤسسة

TD  
  2الفوج

  براھيمي.د
 19المدرج 
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  إدارة�أعمالالسنة�الثالثة�ا�حاضرات�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  
  ا�حد

  

        

  
  إدارة الموارد البشرية

  محاضرة
  1الفرع 
  24المدرج 

  بتقة صونية.د

  إدارة الموارد البشرية
  

  محاضرة
  1الفرع 
  24المدرج 

  بتقة صونية.د

  جباية المؤسسة
  محاضرة
  1الفرع 

  بلواضح الجي�ني.د
  24المدرج 

 

  جباية المؤسسة
  محاضرة
  1الفرع 

  بلواضح الجي�ني.د
  24المدرج 

 

                 ا"ثنين

  الث�ثاء
  

       

  نظرية المنظمات  
  محاضرة
  2الفرع 
  24المدرج 

  فراحتية العيد.د
  

  نظرية المنظمات
  محاضرة
  2الفرع 
  24المدرج 

  فراحتية العيد.د
  

إدارة الموارد 
  البشرية
  محاضرة
  2الفرع 
  24المدرج 

 بتقة صونية.د

إدارة الموارد 
  البشرية
  محاضرة
  2الفرع 
  24المدرج 

 بتقة صونية.د

  ا�ربعاء
  ا"دارة ا"ستراتيجية  

  محاضرة
  1الفرع 

  بركاتي حسين.د
  24المدرج 

  ا"دارة ا"ستراتيجية
  محاضرة
  1الفرع 

  بركاتي حسين.د
  24المدرج 

  ا"دارة ا"ستراتيجية
  محاضرة
  2الفرع 

  بركاتي حسين.د
  24المدرج 

  ا"دارة ا"ستراتيجية
  محاضرة
  2الفرع 

  بركاتي حسين.د
  24المدرج 
  
  

  

  

   

  الخميس
  

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
  محاضرة
  2الفرع 

  تاھمي نادية.د
  11المدرج 

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
  محاضرة
  2الفرع 

  تاھمي نادية.د
  11المدرج 

  جباية المؤسسة
  محاضرة
  2الفرع 

  بلواضح الجي�ني.د
  11المدرج 

  جباية المؤسسة
  محاضرة
  2الفرع

  بلواضح الجي�ني.د
  11المدرج 

  تقنيات التنبؤ  
  محاضرة
  2الفرع 

  صالحبوعبد . .د
 11المدرج 

  أنجليزية 
  محاضرة
  2الفرع 
  11المدرج 

 مداح.أ

   

  نظرية المنظمات
  محاضرة
  1الفرع

  12المدرج 
  فراحتية العيد.د

  نظرية المنظمات
  محاضرة
  1الفرع

  12المدرج 
  فراحتية العيد.د

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
  محاضرة
  1الفرع 

  تاھمي نادية.د
  12المدرج 

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
  محاضرة
  1الفرع 

  تاھمي نادية.د
  12المدرج 

  أنجليزية 
  محاضرة
  12المدرج 
  1الفرع 

 مداح.أ

  تقنيات التنبؤ
  محاضرة
  1الفرع 

  بوعبد . صالح.د
 12المدرج 

  متواجد بمحاذاة المدخل الشرقي للجامعة:  6المدرج     7،6 ،5ا�فواج: 2الفرع    4،3،2،1ا�فواج : 1الفرع 
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 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  4+3+2+1 فواج��:1 عمال�ا�وجهة�السنة�الثالثة�إدارة�أعمال�الفرع�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  

  ا�حد
  ھياكل وتنظيم المؤسسة  

TD  
B1+A1تاھمي نادية.د  

  19المدرج 
  

  تسيير الموارد البشرية
TD 

B1+A1عسلي نور الدين.د  
  19المدرج 
  

  تسيير الموارد البشرية
TD 

A2.دعسلي نور الدين  
C02  

  

  تسيير الموارد البشرية
TD 

B2.دعسلي نور الدين  
C03  

  

  

      
  ھياكل وتنظيم المؤسسة

TD  
A2+B2  

  تاھمي نادية.
B12 

  نظرية المنظمة
TD 
A1.زواوي حميدة.د  

C04  

  نظرية المنظمة
TD 
B1.حميدةزواوي .د  

C05  

  ا"ثنين

    

  تسيير الموارد البشرية
TD 

A3.دعسلي نور الدين  
C02  

  

  تسيير الموارد البشرية
TD 

B3.دعسلي نور الدين  
C03  

  

  
 B3+A3الفوجTDتقنيات التنبؤ

  B09القاعة 
  بوعبد هللا صالح. د

 B3+A3الفوجTDتقنيات التنبؤ
  B09القاعة 

  بوعبد هللا صالح. د

  المؤسسةھياكل وتنظيم 
TD  

A3+B3 
  تاھمي نادية.
  19المدرج 

 

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
A4  

  تاھمي نادية.د
C04  
  

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
B4  

  تاھمي نادية.د
C05 

  نظرية المنظمة
TD  
A2 

  زواوي حميدة.د
C02  

  نظرية المنظمة
TD  
A3 

  زواوي حميدة.د
C03  

  نظرية المنظمة
TD 

A4+B4زواوي حميدة.د  
 18المدرج 

 
  تسيير الموارد البشرية

TD 
A4.عسلي نور الدين.د  

C05 

  تسيير الموارد البشرية
TD 
B4. 

  دعسلي نور الدين
C06  

  الث�ثاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفوجTDجباية المؤسسة
B3+A3 

 B09القاعة 
  براھيمي. د

 الفوجTDجباية المؤسسة
B3+A3 

 B09القاعة 
 براھيمي. د

تقنيات 
 A2+B2الفوجTDالتنبؤ
  06المدرج
  بوعبد هللا صالح. د

 A2+B2لفوج اTDتقنيات التنبؤ
  06المدرج

 بوعبد هللا صالح. د

  
 A4+B4الفوجTDجباية المؤسسة

  06المدرج
  براھيمي. د

 A4+B4الفوجTDجباية المؤسسة
  06المدرج

  براھيم. د

تقنيات 
 A4+B4الفوجTDالتنبؤ
  06المدرج
  بوعبد هللا صالح. د

 TDتقنيات التنبؤ
 A4+B4الفوج

  06المدرج 
 بوعبد هللا صالح. د

تقنيات 
 B1+A1الفوجTDالتنبؤ
  06المدرج
 بوعبد هللا صالح. د

  

 B1+A1الفوج TDتقنيات التنبؤ
  06المدرج 

 بوعبد هللا صالح. د
  

  ا"دارة ا"ستراتيجية
TD 
A1  

  بركاتي حسين.د
C02  

  ا"دارة ا"ستراتيجية
TD 
B1  

  بركاتي حسين.د
C03  

  ا"ستراتيجية ا"دارة
TD 

B3+A3  
  بصار عبد المطلب.د

B09  

  ا"دارة ا"ستراتيجية
TD 

A4+B4بركاتي حسين.د  
B09  

  نظرية المنظمة
TD 
A3  

  زواوي حميدة.د.
C04  

  نظرية المنظمة
TD 
B3  

  زواوي حميدة.د.
C05  
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

 ا�ربعاء
  
  

  

  

  ا"دارة ا"ستراتيجية
TD 
A2  

  بركاتي حسين.د
C02 

  ا"دارة ا"ستراتيجية
TD 
B2  

  بركاتي حسين.د
C03  

 لفوج TDجباية المؤسسة
A2+B2 

  24المدرج
  براھيمي. د

 لفوج TDجباية المؤسسة
A2+B2 

  24المدرج
 براھيمي. د

 TDجباية المؤسسة
 B1+A1لفوج

  24المدرج
  براھيمي. د

جباية 
 B1+A1الفوجTDالمؤسسة
  24المدرج

  براھيم. د

  

 B2+A2+B1+A1:وفي حاDت نادرة فوجين كاملين مثال  B1+A1وفي بعض الحاDت تكون بفوج كامل مثال   A1على الطلبة ا"نتباه بأن بعض ا�عمال الموجھة خاصة بفوج فرعي مثال 
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 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  7+6+5 فواج��2 عمال�ا�وجهة�السنة�الثالثة�إدارة�أعمال�الفرع�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  

  ا�حد
  

جباية 
 B6+A6الفوجTDالمؤسسة
 18المدرج 

 براھيمي.د

جباية 
 B6+A6الفوجTDالمؤسسة
 18المدرج 

 براھيمي.د

تقنيات 
 B5+A5الفوجTDالتنبؤ
  B12القاعة 

  بوعبد هللا صالح. د

 B5+A5الفوجTDتقنيات التنبؤ
  B12القاعة 

  بوعبد هللا صالح. د

  ھياكل وتنظيم المؤسسة  
TD  
A6  

  تاھمي نادية.د
C02  

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
B6  

  تاھمي نادية.د
C02  

  

تقنيات 
 B6+A6الفوجTDالتنبؤ
  13المدرج 

  بوعبد هللا صالح. د

 الفوجTDتقنيات التنبؤ
B6+A6 

  13المدرج 
  بوعبد هللا صالح. د

  نظرية المنظمة
TD 
A5.زواوي حميدة.د  

C04  

  نظرية المنظمة
TD 
B5.زواوي حميدة.د  

C04  

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
A7  

  تاھمي نادية.د
C02  

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
B7  

  تاھمي نادية.د
C02  

  

  ا"ثنين
  

تقنيات 
 B7+A7الفوجTDالتنبؤ
  24المدرج 

  صالحبوعبد هللا . د

 TDتقنيات التنبؤ
 B7+A7الفوج

  24المدرج 
  بوعبد هللا صالح. د

  تسيير الموارد البشرية
TD 
A5.مرواني رابح.د  

C06  

  تسيير الموارد البشرية
TD 
B5.مرواني رابح.د  

C07  

 B5+A5الفوجTDجباية المؤسسة  
 B12القاعة 

 براھيمي.د

 B5+A5الفوجTDجباية المؤسسة
 B12القاعة 

  براھيمي.د

 الفوجTDالمؤسسةجباية 
B7+A7 

 
 B09القاعة 

  براھيمي.د

 الفوجTDجباية المؤسسة
B7+A7 

 
 B09القاعة 

  براھيمي.د

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
A5  

  تاھمي نادية.د
C02  

  ھياكل وتنظيم المؤسسة
TD  
B5  

  تاھمي نادية.د
C03  

  نظرية المنظمة
TD 
A6  

  زواوي حميدة.د.
C08 

  

  نظرية المنظمة
TD 
B6.حميدةزواوي .د  

C09  
  تسيير الموارد البشرية

TD 
A6  

  بن سالم أمال.أ.
C07  

  تسيير الموارد البشرية
TD 
B6  

  بن سالم أمال.أ.
C08  

  تسيير الموارد البشرية
TD 
A7  

  بن سالم أمال.أ.
C10  

  تسيير الموارد البشرية
TD 
B7  

  بن سالم أمال.أ.
C02  

  ا"دارة ا"ستراتيجية  الث�ثاء
A5 

  حسين ركاتيب.د
C02  

  ا"دارة ا"ستراتيجية
B5 

  بركاتي حسين.د
C03 

  نظرية المنظمة
TD 
A7  

  زواوي حميدة.د.
C08 

  

  نظرية المنظمة
TD 
B7  

  زواوي حميدة.د.
C09 

  

         

  ا"دارة ا"ستراتيجية                ا�ربعاء
ا TDالمؤسسة

القاعة B6+A6لفوج
B09 

  بركاتي حسين.د

  ا"دارة ا"ستراتيجية
 TDالمؤسسة

 B7+A7الفوج
 B12القاعة 

 بركاتي حسين.د

 B2+A2+B1+A1:وفي حاDت نادرة فوجين كاملين مثال  B1+A1وفي بعض الحاDت تكون بفوج كامل مثال   �A1عمال الموجھة خاصة بفوج فرعي مثال على الطلبة ا"نتباه بأن بعض ا


