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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

  والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية 

  قسم علوم التسيري

  2021- 2020ماستر تسيري عمومي السنة اجلامعية  األوىلللسنة  األولالدروس واألعمال املوجهة للسداسي 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

  

    

استراتيجية تسير الموارد 
  البشرية في القطاع العام

TD  
  1الفوج 
 B12القاعة 

 عسلي نور الدين.د

استراتيجية تسير الموارد البشرية في 
 القطاع العام

TD  
  1الفوج
 B12القاعة 

  عسلي نور الدين.د

  
  إدارة ميزانية الجماعات المحلية

 1الفوج 
TD 
 B12القاعة 

  ولھي بوع(مد .أ

  إدارة ميزانية الجماعات المحلية
 1الفوج 
TD  
 B12القاعة 

  د ولھي بوع(م.أ

  مقاو-تية
 1الفوج 
TD  
 B12القاعة 

  نوي نور الدين.د

 

  

  إدارة ميزانية الجماعات المحلية
  2الفوج 
TD  
 B09القاعة 

  د ولھي بوع(م.أ

استراتيجية تسير الموارد البشرية 
 في القطاع العام

  2الفوج 
TD 
 B09القاعة 

 
 عسلي نور الدين.د

استراتيجية تسير الموارد البشرية 
  في القطاع العام

  2الفوج 
TD 
 B09القاعة 

  عسلي نور الدين.د

إدارة ميزانية 
  الجماعات المحلية

  2الفوج 
TD 
 B09القاعة 

  د ولھي بوع(م.أ

  مقاو-تية
  2الفوج
TD 
  B09القاعة 

 نوي نور الدين.د

  اإلثنني 

  

إدارة ميزانية الجماعات   
  المحلية
  محاضرة

 13المدرج 
د ولھي بوع(م.أ  

إدارة ميزانية الجماعات 
  المحلية
  محاضرة

 13المدرج 
 د ولھي بوع(م.أ

  إدارة ميزانية الجماعات المحلية
  محاضرة

 13المدرج 
د ولھي بوع(م.أ  

استراتيجية تسير الموارد البشرية   
  في القطاع العام

  محاضرة
 13 المدرج

  عسلي نور الدين.د

استراتيجية تسير الموارد البشرية 
  في القطاع العام

  محاضرة
 13المدرج 

عسلي نور الدين.د  

   

  الثالثاء

  

  

المحاسبة العمومية 
  وحسابات الدولة

  1الفوج
TD 
  B12القاعة 

  بيصار.د

  المحاسبة العمومية وحسابات الدولة
  1الفوج
TD 
  B12القاعة 

  بيصار.د

العمومية وحسابات المحاسبة   
  الدولة
  2الفوج
TD 

  B09القاعة 
  بيصار.د

المحاسبة العمومية وحسابات 
  الدولة
  2الفوج
TD 

  B09القاعة 
   بيصار.د

التحليل المعاصر ل2دارة 
  العمومية

  2الفوج
TD 
  B09القاعة 

  مھدي نزيه.أ

  التحليل المعاصر ل2دارة العمومية
  2الفوج
TD 
  B09القاعة 

  مھدي نزيه.أ

  التحليل المعاصر ل2دارة العمومية
  1الفوج
TD 

  B12القاعة 
  نزيه مھدي.أ

  التحليل المعاصر ل2دارة العمومية
  1الفوج
TD 

  B12القاعة 
  مھدي نزيه.أ
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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

  والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية 

  قسم علوم التسيري

  

  األربعاء

  

  

المحاسبة العمومية 
  وحسابات الدولة

  محاضرة
  13المدرج 

  بيصار عبد المطلب.د

المحاسبة العمومية 
  وحسابات الدولة

  محاضرة
  13المدرج 

  بيصار عبد المطلب.د

  المحاسبة العمومية وحسابات الدولة
  محاضرة

  13المدرج 
  بيصار عبد المطلب.د

  

  القانون ا7داري
  محاضرة

   13المدرج 
  ميمون الطاھر.د

  القانون ا7داري
  محاضرة

   13المدرج 
ميمون الطاھر.د  

  أنجليزية
  محاضرة

  13المدرج 
 مداح.أ

 

ل2دارة التحليل المعاصر     اخلميس
  العمومية
  محاضرة

 13المدرج 
  نزيه مھدي.أ

التحليل المعاصر ل2دارة 
  العمومية
  محاضرة

 13المدرج 
  نزيه مھدي.أ

  التحليل المعاصر ل2دارة العمومية
  محاضرة

 13المدرج 
  نزيه مھدي.أ

  مقاو-تية   
  محاضرة

  13المدرج 
  نوي نور الدين.د

  مقاو-تية 
  محاضرة

  13المدرج 
الديننوي نور .د  
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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

  2021-2020للسنة اجلامعية  ماليةماستر إدارة األوىل للسنة األول الدروس واألعمال املوجهة للسداسي 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
 

  

  التشخيص المالي
  محاضرة
  06المدرج 

  د سعودي بلقاسم.أ

  التشخيص المالي
  محاضرة
  06المدرج 

  د سعودي بلقاسم.أ

  التشخيص المالي
  محاضرة
  06المدرج 

  د سعودي بلقاسم.أ

  التشخيص المالي  
TD 

  2الفوج 
  06المدرج 

  د سعودي بلقاسم.أ

  التشخيص المالي
TD 

  2الفوج 
  06المدرج 

د سعودي بلقاسم.أ  

  التشخيص المالي
TD 

  1الفوج 
  06المدرج 

  د سعودي بلقاسم.أ

  التشخيص المالي
TD  
  1الفوج 
  06المدرج 

  د سعودي بلقاسم.أ

  اإلثنني 
 

  

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات
  محاضرة
  06المدرج

عزالدين عبد الرؤوف.د  

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات
  محاضرة
  06المدرج

 عزالدين عبد الرؤوف.د

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات
  محاضرة
  06المدرج

  عزالدين عبد الرؤوف.د

  
  مقاو/تية
  محاضرة
  06المدرج

  عمرون بوجمعه.د

  مقاو/تية
  محاضرة
  06المدرج

عمرون بوجمعه.د  

  مقاو/تية
TD 
  1الفوج
  06المدرج

  عمرون بوجمعه.د

  مقاو/تية
TD 
  2الفوج
  06المدرج

 بوجمعهعمرون .د

 االثالثاء

 

  ا&دارة المالية المعمقة
  محاضرة
  06المدرج 

  غ6ب فاتح.د

  ا&دارة المالية المعمقة
  محاضرة
  06المدرج 

  غ6ب فاتح.د

  ا&دارة المالية المعمقة
  محاضرة
  06المدرج 

 غ6ب فاتح.د

  ا&دارة المالية المعمقة
TD 

  1الفوج 
  06المدرج 

غ6ب فاتح.د  

  
  المعمقةا&دارة المالية 

TD 

  1الفوج 
  06المدرج 

  غ6ب فاتح.د

  ا&دارة المالية المعمقة
TD 

  2الفوج 
  06المدرج 

غ6ب فاتح.د  

ا&دارة المالية 
  المعمقة

TD 

  2الفوج 
  06المدرج 

 غ6ب فاتح.د

  أجنليزية

  حماضرة

  06املدرج 

  مداح.أ

  

  األربعاء
 

  الرقابة الجبائية
  محاضرة
  06المدرج

 بلواضح الجي6ني.د

  الرقابة الجبائية
  محاضرة
  06المدرج

  بلواضح الجي6ني.د

ا&ف6س والتسوية 
  القضائية
  محاضرة
  06المدرج

  قسمية محمد.أ

  ا&ف6س والتسوية القضائية
  محاضرة
  06المدرج

  قسمية محمد.أ

  الرقابة الجبائية  
TD 

  1الفوج
  06المدرج

 بلواضح الجي6ني.د

  الرقابة الجبائية
TD  
  1الفوج
  06المدرج

  بلواضح الجي6ني.د

  الرقابة الجبائية
TD 

  2الفوج
  06المدرج

 بلواضح الجي6ني.د

  الرقابة الجبائية
TD 

  2الفوج
  06المدرج

  بلواضح الجي6ني.د

  اخلميس 
 

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات

TD 

  1الفوج 
  06المدرج

  عزالدين عبد الرؤوف.د

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات

TD 

  1الفوج 
  06المدرج

عزالدين عبد الرؤوف.د  

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات

TD 

  2الفوج
  06المدرج

 عزالدين عبد الرؤوف.د

دراسة الجدوى واختيار 
  ا&ستثمارات

TD 

  2الفوج 
  06المدرج

  عزالدين عبد الرؤوف.د
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

باملسيلةجامعة حممد بوضياف   

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  2021-2020السنة اجلامعية  ماستر إدارة أعمال األوىلللسنة  األولالدروس واألعمال املوجهة للسداسي 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
 

  أنظمة التسيير 
  محاضرة 

  1الفرع 
  13المدرج 

  فراحتية العيد.د

  أنظمة التسيير 
  محاضرة 

  1الفرع 
  13المدرج 

  فراحتية العيد.د

  1تحليل الس�سل الزمنية
  محاضرة 

  1الفرع 
  13المدرج 

  حطي.أ

  1تحليل الس�سل الزمنية
  محاضرة 

  1الفرع 
  13المدرج 

  حطي.أ

  إدارة التغيير   
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج

  قراوي أحمد الصغير.أ

  إدارة التغيير 
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج

قراوي أحمد الصغير.أ  

  قانون جبائي
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج 

  بلواضح الجي�ني.د

  قانون جبائي
  محاضرة

  1الفرع
  13المدرج 

 بلواضح الجي�ني.د

  1تحليل الس�سل الزمنية
  محاضرة 

  2الفرع 
  24المدرج 

  حطي.أ

  1تحليل الس�سل الزمنية
  محاضرة 

  2الفرع 
  24المدرج 

  حطي.أ

  قانون جبائي
  محاضرة

  2الفرع
  24المدرج 

  بلواضح الجي�ني.أ

  قانون جبائي
  محاضرة

  2الفرع
  24المدرج 

  بلواضح الجي�ني.أ

  أنظمة التسيير 
  محاضرة 

  2الفرع 
  24المدرج 

  فراحتية العيد.د

  أنظمة التسيير 
  محاضرة 

  2الفرع 
  24المدرج 

  فراحتية العيد.د

  إدارة التغيير 
  محاضرة

  2الفرع
  24المدرج

قراوي أحمد .أ
  الصغير

  إدارة التغيير 
  محاضرة

  2الفرع
  24المدرج

قراوي أحمد .أ
 الصغير

  اإلثنني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TD  إدارة التغيير
  1الفوج 
 B09القاعة 

  قراوي. أ
   

  TD  أنظمة التسيير
  1الفوج 
 B09القاعة 

  فراحتية.د
 

  TD  أنظمة التسيير
  4الفوج 
 19المدرج

  فراحتية.د
 

  TDمقاو�تية 
  1الفوج 
  B09القاعة 

 شنبي.د

 

  

  1تحليل الس�سل الزمنية
TD 

  4الفوج 
 B09القاعة 

  حطي.أ

  1تحليل الس�سل الزمنية
TD 

  4الفوج 
 B09القاعة 

حطي.أ  

تحليل الس�سل 
  1الزمنية
TD 

  3الفوج 
 B12القاعة 

  حطي.أ

تحليل الس�سل 
  1الزمنية
TD 

  3الفوج
 B12القاعة 

حطي.أ  

  TD  سييرأنظمة الت
  2الفوج 
 B12القاعة 

  فراحتية .د
  

  
  TD  إدارة التغيير

  2الفوج 
 B12القاعة 

  قراوي .أ
 

  TDمقاو�تية 
  2الفوج 
 B12القاعة 

 شنبي .د

  TD  أنظمة التسيير
  3الفوج 
 18المدرج

  فراحتية.د
 

  TD  أنظمة التسيير
  5الفوج

 19المدرج 

  فراحتية.د

  TD  المقاو�تية
  4الفوج 
 19المدرج

  شنبي.د
  

  TDمقاو�تية 
  3الفوج 
 18المدرج 

  شنبي.د

  TD  إدارة التغيير
  3الفوج 
 18المدرج 

  قراوي .أ
  

  TD  إدارة التغيير
  4الفوج 
 19المدرج 

  قراوي.أ
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

باملسيلةجامعة حممد بوضياف   

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  

 الثالثاء
 

 

  التسويق ا ستراتيجي
  محاضرة
  1الفرع 
  13المدرج 

 د شريف مراد.أ

  مقاو�تية
  محاضرة
  13المدرج 
  1الفرع

  لوافي رابح.د

  مقاو�تية
  محاضرة
  13المدرج
  1الفرع

  لوافي رابح.د

  التسويق ا ستراتيجي  
  محاضرة
  1الفرع 
  13المدرج 

 د شريف مراد.أ

  أنجليزية
  1الفرع
  13المدرج 

  أنجليزية  مداح.أ
  2الفرع
  24المدرج 

 مداح.أ

التسويق 
  ا ستراتيجي
  محاضرة

  2+1الفرع 
  24المدرج 

 د شريف مراد.أ

  التسويق ا ستراتيجي
  محاضرة
  2الفرع 
  24المدرج 

 د شريف مراد.أ

  التسويق ا ستراتيجي
  محاضرة
  2الفرع 
  24المدرج 

 د شريف مراد.أ

  مقاو�تية
  محاضرة
  2الفرع

 لوافي رابح.د

  24المدرج 

  مقاو�تية
  محاضرة
  2الفرع

  لوافي رابح.د
  24المدرج 

  األربعاء
 

  1تحليل الس�سل الزمنية
TD 

  1الفوج 
 B09القاعة 

  حطي.أ

  1تحليل الس�سل الزمنية
TD 

  1الفوج 
 B09القاعة 

حطي.أ  

  التسويق ا ستراتيجي
TD  
  1الفوج 
 B09القاعة 

  د شريف مراد.أ

  التسويق ا ستراتيجي
TD  
  3الفوج 
  18المدرج 

 د شريف مراد.أ

  التسويق ا ستراتيجي  
TD  
  4الفوج 
  18المدرج 

  د شريف مراد.أ
  ا ستراتيجيالتسويق 

TD  
  5الفوج 
  19المدرج 

  د شريف مراد.أ

تحليل الس�سل 
  1الزمنية
TD 

  5الفوج 
 19المدرج 

  حطي.أ

تحليل الس�سل 
  1الزمنية
TD 

  5الفوج 
 19المدرج 

حطي.أ  

  التسويق ا ستراتيجي
TD  
  2الفوج 
 B12القاعة 

د شريف مراد.أ  

  1تحليل الس�سل الزمنية
TD 

  2الفوج 
 B12 القاعة 

  حطي.أ

  1تحليل الس�سل الزمنية
TD 

  2الفوج 
 B12القاعة 

حطي.أ  

  TD  إدارة التغيير
  5الفوج 
 19المدرج 

  قراوي. أ
  المقاو�تية

TD  
  5الفوج 
  19المدرج 

  شنبي.د

  

 اخلميس
 

  إدارة التغيير         
  محاضرة

  2+1الفرع
  24المدرج

 قراوي أحمد الصغير.أ

  أنظمة التسيير 
  محاضرة 

  2+ 1الفرع
  24المدرج 

  فراحتية العيد.د
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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

  علوم التسيريقسم 

  2021-2020ماستر إدارة اإلنتاج والتموين للسنة اجلامعية األوىل للسنة األول الدروس واألعمال املوجهة للسداسي 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
 

  

  إدارة ا�نتاج والعمليات
  محاضرة

 C10القاعة

  دشريف مراد.أ

  إدارة ا�نتاج والعمليات
  محاضرة

 C10القاعة

  دشريف مراد.أ

  إدارة ا�نتاج والعمليات
  محاضرة

 C10القاعة

  دشريف مراد.أ

  إدارة ا�نتاج والعمليات  
TD  
 C10القاعة

  دشريف مراد.أ

  ا�نتاج والعملياتإدارة 
TD  
 C10القاعة

دشريف مراد.أ  

  مقاو�تية
TD  
 C10القاعة

 

 

  اإلثنني 
 

  

  إدارة التخزين وا�مداد
  محاضرة

 C10القاعة

  سليماني محمد.د

  إدارة التخزين وا�مداد
  محاضرة

 C10القاعة

 سليماني محمد.د

  إدارة التخزين وا�مداد
  محاضرة

 C10القاعة

سليماني محمد.د  

  
  التخزين وا�مدادإدارة 

TD  
 C10القاعة

  سليماني محمد.د

  إدارة التخزين وا�مداد
TD  
 C10القاعة

سليماني محمد.د  

ا�تصال والتحرير 
  ا�داري

  بودراع أمنية.د
  C10القاعة

 

 االثالثاء

 
 

  مراقبة التسيير
  محاضرة

 C10القاعة

 الباھي مصطفى.د

  مراقبة التسيير
  محاضرة

 C10القاعة

  الباھي مصطفى.د

  مراقبة التسيير
  محاضرة

 C10القاعة

  الباھي مصطفى.د

  
  مراقبة التسيير

TD  
 C10القاعة

  الباھي مصطفى.د

  مراقبة التسيير
TD  
 C10القاعة

الباھي مصطفى.د  

   

  

  األربعاء
 

ا�تصال والتحرير 
 ا�داري

  محاضرة
  بودراع أمنية.د

C10 

ا�تصال والتحرير 
  ا�داري
  محاضرة

  بودراع أمنية.د
 C10  

  المقاو�تية
  محاضرة

  لوافي رابح.د
  24المدرج 

  المقاو�تية
  محاضرة

  لوافي رابح.د
  24المدرج 

  
  قانون ا6عمال

  محاضرة 
  24المدرج 

  علواني مبارك.د

  قانون ا6عمال
  محاضرة 
  24المدرج 

 علواني مبارك.د

  أنجليزية  
  محاضرة
  24المدرج 

 مداح.أ

  اخلميس 
 

        
        

 

  



�وزא���א������א������و�א�
	��א�����

 

 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

  قسم علوم التسيري

  2021-2020السنة اجلامعية  إدارة استراتيجيةماستر  األوىلللسنة  األولالدروس واألعمال املوجهة للسداسي 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

  

    

أساسيات ا�دارة 
  ا�ستراتيجية

TD 
  1الفوج
   18المدرج 

  دقاسمي كمال.أ

  أساسيات ا�دارة ا�ستراتيجية
TD 
  1الفوج
   18المدرج 

  دقاسمي كمال.أ

  
  ابستملوجيا التسيير

TD 
  1الفوج
   18المدرج 

  عمرون بوجمعه.د

  ابستملوجيا التسيير
TD 
  1الفوج
   18المدرج 

  عمرون بوجمعه.د

  المقاو�تية
TD 

  1الفوج
  18المدرج 

  شنبي.د

 

  ابستملوجيا التسيير
TD 
  2الفوج
  19المدرج 

  عمرون بوجمعه.د

  ابستملوجيا التسيير
TD 

  2الفوج
  19المدرج 

  عمرون بوجمعه.د

  أساسيات ا�دارة ا�ستراتيجية
TD 
  2الفوج
  19المدرج 

 دقاسمي كمال.أ

  ا�دارة ا�ستراتيجيةأساسيات 
TD 
  2الفوج
  19المدرج 

  دقاسمي كمال.أ

  

  المقاو�تية
TD 

  2الفوج
  19المدرج 
 شنبي.د

  اإلثنني 

  

  ابستملوجيا التسيير
  محاضرة
  24المدرج 

  بوجمعه عمرون.د

  ابستملوجيا التسيير
  محاضرة
  24المدرج 
بوجمعه عمرون.د  

  ابستملوجيا التسيير
  محاضرة
  24المدرج 

 بوجمعهعمرون .د

  إدارة المشاريع
  محاضرة
  24المدرج 

قرواط يونس.د  

  
  إدارة المشاريع

  محاضرة
  24المدرج 

  قرواط يونس.د

  إدارة المشاريع
  محاضرة
  24المدرج 

قرواط يونس.د  

  إدارة المشاريع
TD 
 1الفوج
  24المدرج 

  قرواط يونس.د

  إدارة المشاريع
TD 
  1الفوج
  24المدرج 

 قرواط يونس.د

  الثالثاء

  

المعلومات واليقظة نظام 
  ا�ستراتيجية

TD 
  1الفوج
  18المدرج 

 حريزي فاروق.د

نظام المعلومات 
  واليقظة ا�ستراتيجية

TD 
  1الفوج

  18المدرج 
 حريزي فاروق.د

نظام المعلومات واليقظة 
  ا�ستراتيجية

TD 
  2الفوج
  19المدرج 

  حريزي فاروق.د

نظام المعلومات واليقظة 
  ا�ستراتيجية

TD 
  2الفوج
  19المدرج 

  حريزي فاروق.د

  

    
  إدارة المشاريع

TD 
 2الفوج
  19المدرج 

 قرواط يونس.د

  إدارة المشاريع
TD 

 2الفوج
  19المدرج 

 قرواط يونس.د
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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

  التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

  قسم علوم التسيري

  

  األربعاء

  

نظام المعلومات واليقظة 
  ا�ستراتيجية
  محاضرة
  24المدرج 

  حريزي فاروق.د

نظام المعلومات 
  واليقظة ا�ستراتيجية

  محاضرة
  24المدرج 

حريزي فاروق.د  

  مقاو9تية
  محاضرة
  24المدرج 

  لوافي رابح.د

  مقاو9تية
  محاضرة
  24المدرج 

  لوافي رابح.د

  

  قانون ا;عمال
  محاضرة 

  24المدرج 
  علواني مبارك.د

  قانون ا;عمال
  محاضرة 

  24المدرج 
علواني مبارك.د  

 

  أنجليزية
  محاضرة
  24المدرج 

 مداح.أ

  

  اخلميس

  

ا�دارة أساسيات 
  ا�ستراتيجية
  محاضرة
  24المدرج 

  دقاسمي كمال.أ

أساسيات ا�دارة 
  ا�ستراتيجية
  محاضرة
  24المدرج 

دقاسمي كمال.أ  

أساسيات ا�دارة 
  ا�ستراتيجية

  محاضرة
  24المدرج 

  دقاسمي كمال.أ

نظام المعلومات واليقظة 
  ا�ستراتيجية

  محاضرة
  24المدرج 

  حريزي فاروق.د

       

  



 وزارة التعليم 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 بوضياف بالمسيلة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 2021-2020للسنة الجامعية  الموارد البشرية تسييرمهني  ماستر األولى للسنة األول الدروس واألعمال الموجهة للسداسي 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 

 اإلثنين 

 

قانون العمل 

 الجزائري 

 محاضرة 

 C02القاعة 
 د.لقليب سعد

قانون العمل 

 الجزائري 

 محاضرة 

 C02القاعة 
 د.لقليب سعد

نظم معلومات إدارة 

 الموارد البشرية

 محاضرة 

 C02القاعة 
 أ.بن سالم امال

نظم معلومات إدارة الموارد 

 البشرية

 محاضرة 

 C02القاعة 
 أ.بن سالم أمال

نظم معلومات إدارة  

 الموارد البشرية

 محاضرة 

 C02القاعة 
 أ.بن سالم أمال

نظم معلومات إدارة 

 الموارد البشرية

TD 
 C02القاعة 

 أ.بن سالم أمال

  

 االثالثاء

 
 

إدارة الموارد 

 البشرية 

 محاضرة 

 C02القاعة 
 حو مصطفىود.ح

إدارة الموارد 

 البشرية 

 محاضرة 

 C02القاعة 
 حو مصطفىود.ح

 إدارة الموارد البشرية 

 محاضرة 

 C02القاعة 
 حو مصطفىود.ح

 
 إدارة الموارد البشرية 

TD 

 C02القاعة 
 حو مصطفىود.ح

 فرنسية

 محاضرة 

 C02القاعة 

 د.ختيم محمد العيد

 

رنسيةف  

 محاضرة 

 C02القاعة 
 د.ختيم محمد العيد

 

 

 
 األربعاء

 
  

 القيادة في المؤسسة

 محاضرة

 C02القاعة 
 د.زواوي حميدة

 القيادة في المؤسسة

 محاضرة

 C02القاعة 
 د.زواوي حميدة

 القيادة في المؤسسة 

 محاضرة

 C02القاعة 
 د.زواوي حميدة

 القيادة في المؤسسة

TD 

 C02القاعة 
 د.زواوي حميدة

  

 الخميس 
 

التحرير اإلداري 

 والتقني

 محاضرة 

 C02القاعة 
 

التحرير اإلداري 

 والتقني

 محاضرة 

 C02القاعة 
 

التحرير اإلداري 

 والتقني

TD 

 C02القاعة 

 اإلتصال في المؤسسة

 محاضرة

 C02القاعة 
 

 اإلتصال في المؤسسة 

 محاضرة

 C02القاعة 
 

 اإلتصال في المؤسسة

TD 

 C02القاعة 
 

  

 

 



العلميوزارة التعليم العالي و البحث   

 

 

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

 2021-2020للسنة الجامعية  التسيير المالي للمؤسساتمهني  ماستر األولى للسنة األول الدروس واألعمال الموجهة للسداسي 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 

 اإلثنين 

 
 

دراسة وتقييم 

المشاريع 

 اإلستثمارية

 محاضرة

 C05القاعة 
 د.غربي حمزة

دراسة وتقييم 

المشاريع 

 اإلستثمارية

 محاضرة

 C05القاعة 
 د.غربي حمزة

دراسة وتقييم المشاريع 

 اإلستثمارية

 محاضرة

 C05القاعة 
 د.غربي حمزة

 
دراسة وتقييم  المشاريع 

 اإلستثمارية 

TD 

 C05القاعة 
 د.غربي حمزة

دراسة وتقييم  المشاريع 

 اإلستثمارية

TD 

 C05القاعة 
 د.غربي حمزة

  

 االثالثاء

 
 

التسيير الجبائي 

 للمؤسسة

 محاضرة

 C05القاعة 

 بلواضح الجيالني.د

التسيير الجبائي 

 للمؤسسة

 محاضرة

 C05القاعة 

 الجيالنيبلواضح .د

 التسيير الجبائي للمؤسسة

 محاضرة

 C05القاعة 

 بلواضح الجيالني.د

 المقاوالتية 

 محاضرة

 24المدرج 

 د.لوافي رابح

 

 المقاوالتية

 محاضرة

 24المدرج 

 د.لوافي رابح

 

 المقاوالتية

TD 

 C05القاعة 

 

 

 
 األربعاء

  

 التشخيص المالي 

 محاضرة

 C05القاعة 
 د.بحري علي

 التشخيص المالي 

 محاضرة

 C05القاعة 
 د.بحري علي

 التشخيص المالي 

 محاضرة

 C05القاعة 
 د.بحري علي

 
 التشخيص المالي 

TD 

 C05القاعة 
 د.بحري علي

 التشخيص المالي 

TD 

 C05القاعة 
 د.بحري علي

اإلفالس 

والتسوية 

 القضائية

 محاضرة

 C05القاعة 

 أ.قسمية محمد

اإلفالس 

والتسوية 

 القضائية

 محاضرة

 C05القاعة 

 أ.قسمية محمد

 الخميس 

 

 
التسيير المالي 

 المعمق

 محاضرة

 C05القاعة 

 أ.د بلعجوز الحسين

التسيير المالي 

 المعمق

 محاضرة

 C05القاعة 

 أ.د بلعجوز الحسين

 التسيير المالي المعمق

 محاضرة

 C05القاعة 

 أ.د بلعجوز الحسين

 
 التسيير المالي المعمق

TD 

 C05القاعة 

 بلعجوز الحسين أ.د

 التسيير المالي المعمق

TD 

 C05القاعة 

 أ.د بلعجوز الحسين

  

 


