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

ن
نی

إلث
ا

اء
بع

ألر
ا

استراتیجیة النمو والتدویل/محاضرة /أ.د بعیطیش شعبان/ 
المدرج 19

إدارة التغییر اإلستراتیجي/محاضرة /د.عایب حمزة/ 
القاعة المدرج 19

اء
الث

لث
ا

اإلستراتیجیة والھیكل التنظیمي /محاضرة/د. الوافي 
رابح/المدرج 19

B13/اإلستراتیجیة والھیكل التنظیمي د.لوافي

أنجلیزیة /محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 17

قانون المنافسة /محاضرة/أ.سقاي عبد القادر/المدرج 
19

منھجیة اإلستشارة في اإلدارة /محاضرة/د.قروش 
عیسى/المدرج 19

B11/منھجیة اإلستشارة في اإلدارة/د.قروش

حد
اإلتصال والتحریر اإلداري/محاضرة / د.بودراع أمنیة/ القاعة األ

B09
B08/اإلتصال والتحریر اإلداري/د.بودراع

C07/استراتیجیة النمو والتدویل/أ.د بعیطیش

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس للسداسي الثالث السنة الجامعیة 2023-2022

السنة الثانیة ماستر تخصص : إدارة استراتیجیة

B10/إدارة التغییر اإلستراتیجي/د.عایب

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس  للسداسي الثالث السنة الجامعیة 2023-2022

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

B06 إدارة مصادر التمویل/محاضرة/د. نوي نبیلة /القاعةB06/اإلتصال والتحریر اإلداري/د. بن وارث

السنة الثانیة ماستر تخصص : إدارة مالیة

ن
نی

إلث
ا

B06 إدارة مصادر التمویل/محاضرة/د. نوي نبیلة /القاعة

حد
أسواق راس المال/محاضرة/دنقموش عادل /القاعة B06إدارة المحفظة المالیة/محاضرة/أ.د.غربي حمزة/القاعة B06إدارة المحفظة المالیة/محاضرة/أ.د.غربي حمزة/القاعة B06األ

B06/اإلتصال والتحریر اإلداري/أ.زیان عیسى

أسواق راس المال/محاضرة/دنقموش عادل /القاعة 
B06

اء
بع

ألر
ا

اء
الث

لث
ا

قانون الصفقات العمومیة/محاضرة/د.عمران 
B06 ع.الحكیم/القاعة

أنجلیزیة /محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 17

B06 حوكمة الشركات / محاضرة /أ.د قاسمي كمال/القاعةB06 حوكمة الشركات / محاضرة /أ.د قاسمي كمال/القاعة



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

C01/إدارة التغییر/محاضرة/أ.قراوي أحمد الصغیر

السنة الثانیة ماستر  مھني تخصص :تسییر الموارد البشریة في المؤسسات

اء
بع

ألر
ا

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

اء
الث

لث
ا

C01/لوحة قیادة الموارد البشریة/محاضرة/د.حوحو مصطفىC01/لوحة قیادة الموارد البشریة/محاضرة/د.حوحو مصطفى
اإلدارة التنبؤیة للوظائف والكفاءات/محاضرة/أ.بن سالم 

C01/أمال
C01/اإلدارة التنبؤیة للوظائف والكفاءات/محاضرة/أ.بن سالم أمال

ن
نی

إلث
ا

األخالقیات والمسؤولیة اإلجتماعیة/محاضرة/د.لعشاش عبد 
C01/الحلیم

حد
األ

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس  للسداسي الثالث السنة الجامعیة 2023-2022

C01/إدارة التغییر/محاضرة/أ.قراوي أحمد الصغیر

أنجلیزیة /محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 17

C01 التدقیق اإلجتماعي / محاضرة/أ.د القري/القاعةC01 التدقیق اإلجتماعي / محاضرة/أ.د القري/القاعةC01 قانون العمل الجزائري 3/د.علواني لمبارك/القاعة



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

1

2

3

4

1C02/اإلتصال والتحریر اإلداري

2C08/بحوث التسویق/أ.د بعیطیش

3C10/إدراة اإلبداع واإلبتكار/ د.زاوش

4C04/اإلتصال والتحریر اإلداري/د.بلحسین دلندة

1C07/إدارة اإلبداع واإلبتكار/أ.سعیدة عبد الكریمC03/إدارة أنظمة المعلومات/د.حریزيB09/إدارة المعرفة/أ.علواني نورة

2C05/إدارة اإلبداع واإلبتكار/د.زاوشC04/إدارة أنظمة المعلومات/د.حریزيB11/إدارة المعرفة/أ.بتقة ھجیرة

3C06/بحوث التسویق/أ.سالمي سمیةB09/إدارة المعرفة/أ.علواني نورةC02/إدارة أنظمة المعلومات/أ.بوجالل عبد الرحیم

4C10/إدارة أنظمة المعلومات/أ.بوجالل عبد الرحیمC07/بحوث التسویق/أ.حروزC08/إدارة اإلبداع واإلبتكار/أ.سعیدة عبد الكریمB12/إدارة المعرفة/أ.بتقة ھجیرة

1B11/بحوث التسویق/د.الباھي

2C03/اإلتصال والتحریر اإلداري/أ.حموش

3C02/اإلتصال والتحریر اإلداري/أ.حموش

4

إدارة اإلبداع واإلبتكار/محاضرة/ د.زاوش رضا 
/  المدرج 18

اء
الث

لث
ا

اء
بع

ألر
ا

بحوث التسویق/محاضرة/المدرج 18/د. الباھي 
مصطفى

اإلتصال والتحریر اإلداري/محاضرة /أ.بشیري 
حمزة/ المدرج 18

أنجلیزیة / محاضرة/أ.د ھبال عبد النور 
/المدرج 17

حد
األ

ن
نی

إلث
ا

إدارة المعرفة /محاضرة/د.حوحو مصطفى/المدرج 
18

إدارة أنظمة المعلومات /محاضرة/د.حریزي 
فاروق/المدرج 18

حوكمة المؤسسات/محاضرة /د.غالب فاتح المدرج 
18

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس  للسداسي الثالث السنة الجامعیة 2023-2022

السنة الثانیة ماستر تخصص : إدارة أعمال



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

قسم علوم التسییر

برنامج التدریس    للسداسي الثالث السنة الجامعیة 2023-2022

ج
فو

ال

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

1
2

1B08/مراقبة التسییر/د.الباھيB14/اإلتصال والتحریر اإلداري/د.بودراع

2B13/اإلتصال والتحریر اإلداري/د.بودراعB11/مراقبة التسییر/د.الباھي

1B08/عصرنة المیزانیة العامة في الجزائر/د.مروانيB13/اإلدارة العمومیة اإللكترونیة/د.رحمانيB08/نظام الحكم المحلي المقارن/د.لقلیب سعد

2B13/اإلدارة العمومیة اإللكترونیة/د.رحمانيB11/عصرنة المیزانیة العامة في الجزائر/د.مروانيB08/نظام الحكم المحلي المقارن/د.لقلیب سعد

1
2 اء

بع
ألر

ا

عصرنة المیزانیة العامة في الجزائر/محاضرة/أ.د ولھي 
بوعالم/المدرج 17 حد

األ
ن

نی
إلث

ا

مراقبة التسییر/محاضرة/د.الباھي مصطفى/المدرج 17
اإلتصال والتحریر اإلداري /محاضرة/ د.بودراع أمنیة/ القاعة 

B09

اء
الث

لث
ا

السنة الثانیة ماستر تخصص :تسییر عمومي

نظام الحكم المحلي المقارن/د.لقلیب 
سعد/محاضرة/المدرج 18

قانون ومنازعات العمل/محاضرة/دعلواني لمبارك/المدرج17

أنجلیزیة /محاضرة/أ.د ھبال عبد النور/المدرج 17

اإلدارة العمومیة اإللكتلرونیة/محاضرة/د.قروش 
عیسى/المدرج 17
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