
  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 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

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

  
  الثالثللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 

  ة األعمال إدار –ماستر  لثانیةا: السنـــة
  

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

  16:30- 15:00  08/01/2023  األحد
االتصال والتحریر 

  اإلداري

 

   بشیري حمزة.أ

 زاوش رضا .د.أ  إدارة اإلبداع واإلبتكار  16:30- 15:00  09/01/2023  االثنین

  حریزي فاروق.د  إدارة أنظمة المعلومات  16:30- 15:00  10/01/2023  الثالثاء

   غالب فاتح.د.أ   حوكمة المؤسسات  16:30- 15:00  11/01/2023  األربعاء

  بن یطو خولة.أ  إنجلیزیة  16:30- 15:00  14/01/2023  السبت

  حوحو مصطفى.د.أ  إدارة المعرفة  16:30- 15:00  15/01/2023  األحد

  الباھي مصطفى. د  بحوث التسویق  16:30- 15:00  16/01/2023  االثنین

  

  رئیس القسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  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 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

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

 الثالثللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 
  اإلدارة اإلستراتیجیة –ماستر  الثانیة: السنـــة

  
  2022/2023: الموسم الجامعي

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  16:30- 15:00  08/01/2023  األحد
شارة في منھجیة االست

  اإلدارة

 

 قروش عیسى.د

  بعیطیش شعبان. د.أ   إستراتیجیات النمو والتدویل  16:30- 15:00  09/01/2023  االثنین

 عزوز عبد الحلیم.د  قانون المنافسة  16:30- 15:00  10/01/2023  الثالثاء

 العایب حمزه. د  اتیجيإدارة التغییر اإلستر  16:30- 15:00  11/01/2023  األربعاء

  بن یطو خولة.أ  انجلیزیة  16:30- 15:00  14/01/2023  السبت

  16:30- 15:00  15/01/2023  األحد
االستراتیجیة والھیكل 

  التنظیمي
  لوافي رابح.د

  16:30- 15:00  16/01/2023  االثنین
االتصال والتحریر 

  اإلداري
  بودراع أمنیة.د

  
  القسم رئیس

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  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 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

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

 
  الثالثللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 

  الیةاإلدارة الم –ماستر  الثانیة: السنـــة
  

  2022/2023: الموسم الجامعي
  

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  إدارة مصادر التمویل  16:30- 15:00  08/01/2023  األحد

  

 نوي نبیلة.د

  د عمران عبد الحكیم.أ  قانون الصفقات العمومیة  16:30- 15:00  09/01/2023  االثنین

 نقموش عادل.د  أسواق رأس المال  16:30- 15:00  10/01/2023  الثالثاء

  زةغربي حم.د.أ  إدارة المحفظة المالیة  16:30- 15:00  11/01/2023  األربعاء

  بن یطو خولة.أ  انجلیزیة  16:30- 15:00  14/01/2023  السبت

 كمال قاسمي.د.أ  حوكمة الشركات  16:30- 15:00  15/01/2023  األحد

  16:30- 15:00  16/01/2023  االثنین
االتصال والتحریر 

  اإلداري
  د بن وارث حجیلة.أ

  
  رئیس القسم

  
  
  
  
  
  
  
  



  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 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

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

 الثالثللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 
  تسییر عمومي –ماستر  الثانیة: السنـــة

  
  2022/2023: الموسم الجامعي

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  عصرنة المیزانیة في الجزائر  16:30- 15:00  08/01/2023  األحد

 

 ولھي بوعالم.د.أ

  16:30- 15:00  09/01/2023  االثنین
اإلدارة العمومیة 

  اإللكترونیة
  قروش عیسى.د

الثالثا
  ء

10/01/2023  15:00 -16:30  
مراقبة التسییر في 

  القطاع الحكومي
  الباھي مصطفى.د

األربعا
  ء

 علواني امبارك.د  قانون ومنازعات العمل  16:30- 15:00  11/01/2023

  دحماني فطیمة.أ  انجلیزیة  16:30- 15:00  14/01/2023  السبت

  16:30- 15:00  15/01/2023  األحد
نظام الحكم المحلي 

  المقارن
  لقلیب سعد.د

  16:30- 15:00  16/01/2023  االثنین
االتصال والتحریر 

  اإلداري
  أمنیة بودراع.د

  

  رئیس القسم
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  



  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 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

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

 

 الثالثللسداسي الجزئیة برنامج االمتحانات 
  الموارد البشریة في المؤسساتتسییر  – مھني ماستر الثانیة: السنـــة

  
  2022/2023: الموسم الجامعي

  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  التدقیق اإلجتماعي  16:30- 15:00  08/01/2023  األحد

 

 عبد الرحمان  د القري.أ

  16:30- 15:00  09/01/2023  االثنین
اإلدارة التنبؤیة للوظائف 

  والكفاءات
  بن سالم أمال.أ

الثالثا
  ء

10/01/2023  15:00 -16:30  
األخالقیات والمسؤولیة 

  اإلجتماعیة
  لعشاش عبد الحلیم.د

األربعا
  ء

 علواني امبارك.د  3قانون العمل الجزائري   16:30- 15:00  11/01/2023

  دحماني فطیمة.أ  انجلیزیة  16:30- 15:00  14/01/2023  السبت

  حوحو مصطفى.د.أ  لوحة قیادة الموارد البشریة  16:30- 15:00  15/01/2023  األحد

  قراوي أحمد الصغیر.أ  إدارة التغییر  16:30- 15:00  16/01/2023  االثنین

  

  رئیس القسم
  

 
 
 
 
  


