
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .رنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  .یمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خالل االمتحان -
  .إال بموافقة مسؤول القاعة.....) اآلالت الحاسبة(یمنع تبادل األدوات بین الطلبة  -
 .ل على المجلس التأدیبي للقسمساتذة خالل االمتحانات یحاكل طالب یخالف تعلیمات األ -
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 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  
  2022- 12-13: المسیلــة في                                                                                                                           :.....    الرقم

  
  

  األولللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 
  إدارة األعمال  –األولى ماستر : السنـــة

  
  2022/2023: الموسم الجامعي

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  تاریخال  الیـوم

  إدارة التغییر  14.30-13.00  08/01/2023  األحد

 

 قراوي أحمد الصغیر.أ

  محمدبن اطریو .د  انجلیزیة  14.30-13.00  09/01/2023  االثنین

 لوافي رابح.د  یةالمقاوالت  14.30-13.00  10/01/2023  الثالثاء

 حطي شاكر السراج.أ  تحلیل السالسل الزمنیة  14.30-13.00  11/01/2023  األربعاء

  فراحتیة العید.د.أ  أنظمة التسییر  14.30-13.00  14/01/2023  السبت

  ح الجیالنيبلواض.د.أ  القانون الجبائي  14.30-13.00  15/01/2023  األحد

 شریف مراد.د.أ  التسویق اإلستراتیجي  14.30-13.00  16/01/2023  االثنین
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  األول للسداسيالجزئیة برنامج االمتحانات 
  اإلدارة المالیة  –األولى ماستر : السنـــة

  
  2022/2023: لجامعيالموسم ا

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  الرقابة الجبائیة  12.00-10.30  08/01/2023  األحد

 

 بلواضح الجیالني.د

  12.00-10.30  09/01/2023  االثنین
دراسة الجدوى واختیار 

  اراتاالستثم

عز الدین عبد د .أ
 الرؤوف

  محمدبن اطریو .د  انجلیزیة  12.00-10.30  10/01/2023  الثالثاء

 قارة عبد الحفیظ.د  المقاوالتیة  12.00-10.30  11/01/2023  األربعاء

 غالب فاتح.د.أ   اإلدارة المالیة المعمقة  12.00-10.30  14/01/2023  السبت

  قسمیة محمد.أ  االفالس والتسویة القضائیة  12.00-10.30  15/01/2023  األحد

  سعودي بلقاسم.د.أ  التشخیص المالي  12.00-10.30  16/01/2023  االثنین
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 األولللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 

  تسییر عمومي –األولى ماستر : السنـــة
  

  2022/2023: الموسم الجامعي
  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  تاریخال  الیـوم

  المحاسبة العمومیة  12.00-10.30  08/01/2023  األحد

 

 بیصار عبد المطلب.د.أ

  د میمون الطاھر.أ  القانون اإلداري   12.00-10.30  09/01/2023  االثنین

  محمدبن اطریو .د   انجلیزیة  12.00-10.30  10/01/2023  الثالثاء

 قارة عبد الحفیظ.د  المقاوالتیة  12.00-10.30  11/01/2023  األربعاء

  12.00-10.30  14/01/2023  السبت
إستراتیجیة تسییر 
الموارد البشریةفي 

  القطاع العمومي
  عسلي نور الدین. د

  12.00-10.30  15/01/2023  األحد
اعات إدارة میزانیة الجم

  المحلیة
 بیصار عبد المطلب.د.أ

  12.00-10.30  16/01/2023  االثنین
التحلیل المعاصر لإلدارة 

  العمومیة
 مھدي نزیھ.أ
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 األولللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 

  الموارد البشریة في المؤسساتتسییر  – مھني األولى ماستر: السنـــة
  

  2022/2023: الموسم الجامعي
  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  تاریخال  الیـوم

  في المؤسسة االتصال  12.00-10.30  08/01/2023  األحد

 

 عطا� یاسین.د

  زواوي حمیدة.د  القیادة في المؤسسة  12.00-10.30  09/01/2023  االثنین

  قانة حسین.د  تحریر إداري وتقني  12.00-10.30  10/01/2023  الثالثاء

  12.00-10.30  11/01/2023  األربعاء
نظم معلومات إدارة 

  الموارد البشریة
 بن سالم أمال.أ

  بن سالمة أسامة. د  لغة فرنسیة  12.00-10.30  14/01/2023  السبت

 د حوحو مصطفى.أ  إدارة الموارد البشریة  12.00-10.30  15/01/2023  األحد

 علواني لمبارك.د  1قانون العمل الجزائري   12.00-10.30  16/01/2023  االثنین

  
  

  رئیس القسم
  
  
  
  
  
  
  
  


