
جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس    للسداسي األول السنة الجامعیة 2023-2022

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

1C03/إدارة میزانیة الجماعات المحلیة/د. بصار عبد المطلبB11مقاوالتیة/أصغیرو مصطفى

2

C05 /مقاوالتیة/د حمریط  عبد الناصر

1C09/المحاسبة العمومیة وحسابات الدولة/.قانة حسین

2

/B14/إدارة میزانیة الجماعات المحلیة /د.قانة حسینC09/المحاسبة العمومیة وحسابات الدولة/د.قانة حسین

1B13 /استراتیجیة تسییر الموارد البشریة في القطاع العمومي/د.عسليB13/التحلیل المعاصر لإلدارة العمومیة/د.مرواني

2

B14/التحلیل المعاصر لإلدارة العمومیة/د.مروانيB14 /استراتیجیة تسییر الموارد البشریة في القطاع العمومي/د.عسلي

1
2

ن
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ا
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الث
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ا
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ا

السنة األولى ماستر تخصص :تسییر عمومي

حد
األ

استراتیجیة تسییر الموارد البشریة في القطاع العمومي 
/محاضرة/د.عسلي نورالدین/المدرج 17

القانون اإلداري/محاضرة/د.میمون الطاھر/المدرج 17

مقاوالتیة / محاضرة /أ.د میر أحمد/المدرج 19أنجلیزیة /د. لقواق عبد الرزاق/المدرج 17

إدارة میزانیة الجماعات المحلیة/محاضرة/د.بیصار عبد 
المطلب/لمدرج 17

التحلیل المعاصر لإلدارة العمومیة/محاضرة/أ.مھدي 
نزیھ/المدرج 17

المحاسبة العمومیة وحسابات الدولة/د.بیصار عبد 
المطلب/المدرج 17
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1B10/التشخیص المالي/أ.د سعوديB09/ الرقابة الجبائیة/د.بلواضح

2B11/ الرقابة الجبائیة/د.بلواضح
B10/التشخیص المالي/أ.د سعودي

1B14/دراسة الجدوى واختیار إ/أ.د عزالدینC08/مقاوالتیة/د.بلبول حدة

2B13/دراسة الجدوى واختیار اإلستثمارات
B14مقاوالتیة/أ.زابي صالح

1B14/اإلدارة المالیة المعمقة/د.غالب

2B10/اإلدارة المالیة المعمقة/د.غالب

1
2

السنة األولى ماستر تخصص :إدارة مالیة

أنجلیزیة /د. لقواق عبد الرزاق/المدرج 17

B12/التشخیص المالي/محاضرة/أ.د سعودي بلقاسمB09/الرقابة الجبائیة/محاضرة/د.بلواضح

مقاوالتیة / محاضرة /أ.د میر أحمد/المدرج 19

دراسة الجدوى واختیار اإلستثمارات/محاضرة/أ.د عزالدین ع 
B12/الرؤوف

B09/اإلدارة المالیة المعمقة/د.غالب فاتح/محاضرةB09/اإلفالس والتسویة القضائیة/أ.قسمیة/محاضرة
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B06/إدارة الموارد البشریة/محاضرة/د.حوحو مصطفى/المدرج 17اإلتصال في المؤسسة/محاضرة/د.عطا� یاسینB09/د.عطا�/TD/اإلتصال في المؤسسةB09تحریر إداري وتقني/د.قانة حسین/محاضرةTDB09/تحریر إداري وتقني/د.قانة حسین

اء
الث

لث
ا

B06/د.حوحو مصطفىTD/د.زواوي حمیدة/المدرج 17القیادة في المؤسسة/محاضرة/د.زواوي حمیدة/المدرج 17إدارة الموارد البشریة/TD/المدرج 17القیادة في المؤسسة/TD/لغة فرنسیة/د. بن سالمة أسامة

اء
بع

ألر
ا

B12/قانون العمل الجزائري 1/محاضرة/د.علواني لمبارك
نظم معلومات إدارة الموارد البشریة/محاضرة/أ.بن سالم 

B12/أمال
B12/أ.بن سالم أمال/TD/نظم معلومات إ م ب
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السنة األولى ماستر  مھني تخصص إدارة الموارد البشریة في المؤسسات

حد
األ
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1B14/مقاوالتیة/د.الوافي رابح

2B14/مقاوالتیة/د.الوافي

3C09مقاوالتیة//نویري ساكر

4B13مقاوالتیة/أسالم سلیماني

5B14مقاوالتیة//دحدوح نجیب

6B09/مقاوالتیة/د. حمریط عبد اللطیف

1B09/ إدارة التغییر /أ.قراويC02/تحلیل السالسل الزمنیة/أ.حطي

2B14/تحلیل السالسل الزمنیة/أ.حطيB09/ إدارة التغییر /أ.قراوي

3C09/التسویق اإلستراتیجي/أ.د شرف مراد

4B12/التسویق اإلستراتیجي/أ.د شرف مراد

5

6

1

2

3C02/تحلیل السالسل الزمنیة/أ.حطي

4C02/تحلیل السالسل الزمنیة/أ.حطي

5C04/إدارة التغییر /د.مزراق وردةC02/تحلیل السالسل الزمنیة/أ.حطي

6C05تحلیل السالسل الزمنیة/أ .بن صوشة حسینC03/إدارة التغییر /د.مرزاق وردة

1C03/أنظمة التسییر/أ.د فراحتیةB10/ التسویق اإلستراتیجي/أ.د شریف

2B13/ التسویق اإلستراتیجي/أ.د شریفC04/أنظمة التسییر/أ.د فراحتیة

3B06أنظمة التسییر/د.طیوب عليC/إدارة التغییر /د.مرزاق وردة

4C05/إدارة التغییر /د .مرزاق وردةB08أنظمة التسییر/د.طیوب علي

5B09أنظمة التسییر/د. دفي أحمدB09أنظمة التسییر/د. دفي أحمدB10/ التسویق اإلستراتیجي/أ.د شریف

6B11/التسویق اإلستراتیجي//د.سعودي آمنة
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جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

السنة األولى ماستر تخصص : إدارة أعمال

إدارة التغییر/محاضرة/أ.قراوي أحمد 
الصغیر/المدرج19

أنظمة التسییر/محاضرة /أ.د فراحتیة العید/المدرج19

أنجلیزیة/محاضرة/د. لقواق عبد الرزاقالمدرج 19
القانون الجبائي/محاضرة/أ.د بلواضح 

الجیالني/المدرج19

تحلیل السالسسل الزمنیة/محاضرة/أ.حطي 
شاكر/المدرج 18

مقاوالتیة/محاضرة/د.الوفي رابح/المدرج18

 /التسویق اإلستراتیجي/محاضرة/أ.د شریف مراد/
المدرج 18
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