
السنة الثالثة  علوم التسییر تخصص:إدارة األعمال/  الفرع 01 

15.30-14.0017.00-12.3015.30-11.0014.00-9.3012.30-08.0011.00-09.30الفوج

1C04/جبایة المؤسسة/د.زنات السعید

2C05/جبایة المؤسسة/د.زنات السعید

3B11/جبایة المؤسسة/أ.بن شھرة

4C05/إدارة الموارد البشریة/د.براھیمي نادیةB13/ جبایة المؤسسة/أ.بن شھرة

1C02/إدارة الموارد البشریة/د.عسلي نورالدینB10/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.تاھميB10/نظریة المنظمة/د.مرواني رابح

2B10/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.تاھميC04/إدارة الموارد البشریة/د.عسلي نورالدینB07/نظریة المنظمة/د.مرواني رابح

3B11/تقنیات التنبؤ/أ.بن فرحات جمالB11/إدارة الموارد البشریة/د.عسلي نورالدینB08/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.تاھميB10/نظریة المنظمة/د.عایب حمزة

4B08/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.تاھميB13/تقنیات التنبؤ/أ. بن فرحات جمالB10/نظریة المنظمة/د.عایب حمزة

1B08/تقنیات التنبؤ/بوعبد هللا صالحB08/اإلدارة اإلستراتیجیة /أ.د بركاتي

2B10/اإلدارة اإلستراتیجیة /أ.د بركاتيB10/تقنیات التنبؤ/بوعبد هللا صالح
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3B10/اإلدارة اإلستراتیجیة /أ.د بركاتي

4B11/اإلدارة اإلستراتیجیة /أ.د بركاتي

15.30-14.0017.00-12.3015.30-11.0014.00-9.3012.30-08.0011.00-09.30الفوج
5C07/إدارة الموارد البشریة/د.براھیمي نادیة

6C03/تقنیات التنبؤ/د.بوعبد هللا صالح

7C06/تقنیات التنبؤ/د.بوعبد هللا صالح

8B08/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.عمرون

5B10/ھیاكل وتنظیم المؤسسسة/د.عمرونB14/تقنیات التنبؤ/بوعبد هللا صالحC05/جبایة المؤسسة/أ.ویس أریجB08/نظریة المنظمة/د.عایب حمزة

6B08/اإلدارة اإلستراتیجیة /د.زواوي حمیدةB10/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.عمرونC06/جبایة المؤسسة/أ.ویس أریج

7C05/جبایة المؤسسة/أ.دحدوح نبیلB07/ھیاكل وتنظیم المؤسسة/د.عمرونB11/اإلدارة اإلستراتیجیة /د.زواوي حمیدة

8C03/ جبایة المؤسسة/د.نوي نور الدینB08/تقنیات التنبؤ/أ.بن فرحات جمال/إلدارة اإلستراتیجیة /د.زواوي حمیدة

5B08/اإلدارة اإلستراتیجیة /د.زواوي حمیدة

6

7B10/نظریة المنظمة/د.بن طریو.م

8B10/نظریة المنظمة/د.بن طریو.م

5

6C06/إدارة الموارد البشریة/أ.بن شھرة  محجوبةB08/نظریة المنظمة/د.بن طریو.م

7B08/إدارة الموارد البشریة/أ.حجاب نجاة

8B10/إدارة الموارد البشریة/ أ.بن شھرة محجوبة

ھیاكل وتنظیم المؤسسة/محاضرة/د.تاھمي 
نادیة/المدرج 19

السنة الثالثة  علوم التسییر تخصص:إدارة األعمال/  الفرع 02

اإلدارة اإلستراتیجیة /محاضرة/أ.د بركاتي 
حسین/المدرج19

حد
األ

اء
بع

ألر
ا

جبایة المؤسسة/محاضرة/ا.د ولھي 
بوعالم/المدرج 19

ن
نی

إلث
ا

اء
الث

لث
ا

إدارة الموارد البشریة/محاضرة/د.بتقة 
صونیة/المدرج 19

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس    للسداسي الخامس السنة الجامعیة 2023-2022

حد
األ

جبایة المؤسسة/محاضرة/أ.د ولھي 
بوعالم/المدرج 18 اء
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ألر

ا
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نی
إلث

ا
اء

الث
لث
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نظریة المنظمات/محاضرة/أ.د فراحتیة العید / 
المدرج18

إدارة الموارد البشریة/محاضرة/د.بتقة 
صونیة/المدرج 18

أنجلیزیة/محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 
19

ھیاكل وتنظیم المؤسسة/محاضرة/د.تاھمي 
نادیة/المدرج 18

تقنیات التنبؤ/محاضرة/د.بوعبد هللا 
صالح/المدرج18

اإلدارة اإلستراتیجیة /محاضرة/أ.د بركاتي 
حسین/المدرج18

نظریة المنظمات/محاضرة/أ.د فراحتیة العید / 
المدرج19

أنجلیزیة/محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 
19

تقنیات التنبؤ/محاضرة/د.بوعبد هللا 
صالح/المدرج18

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس  السداسي  للسداسي  الخامس السنة الجامعیة 2023-2022

09.30-08.0011.00-9.3012.30-11.0014.00-12.3015.30-14.0017.00-15.30

اء
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أنجلیزیة/محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 19

اء
الث

لث
ا

التحلیل المالي/محاضرة/أ.د عزالدین عبد الرؤوف/القاعة 
B12

B12 أ.د عزالدین عبد الرؤوف/القاعة/TD/التحلیل المالي

ن
نی

إلث
ا

التطبیقات األولیة لتحلیل المعطیات/TD/أ.د بن البار 
C06/موسى

B12 ندوة في المالیة/محاضرة/د.زریق عمر/القاعةB12 د.زریق عمر/القاعة/TD/ندوة في المالیة

حد
األ

السنة الثالثة  علوم التسییر تخصص:إدارة مالیة

B12 إدارة المخاطر المالیة /محاضرة/د.نوي نبیلة/القاعةB12 د.نوي نبیلة/القاعة/TD/ إدارة المخاطر المالیة

جبایة المؤسسة /محاضرة//المدرج18

B12 القاعة/TD/جبایة المؤسسة /د.تمار توفیق

المؤسسة واألسواق المالیة/محاضرة/د.رحماني سناء/القاعة 
B11

B11 د.رحماني سناء/القاعة/TD/المؤسسة واألسواق المالیة
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