
 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 (افواج  7) 30: الفرع                                                                                                        علوم التسيير ثانيةال السنة  

 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

 ألاحد

 محاسبة تحليلية

 مختاري 

  A03 

 تسيير املؤسسة 01ق  10انجليزية مقدم ف 

 زوبير

  A03 

اقتصاد نقدي واسواق 

 موالدي مالية 

  A03 

   

 

 الاثنين

 (10ق( )4)بن سديرة ف إعالم آلي (10ق()1)بن سديرة ف إعالم آلي (10ق)(2)بن سديرة ف إعالم آلي ( 10ق( )0)بن سديرة ف إعالم آلي

 إعالم آلي

 بن سديرة

  A03 

 (0ق()6ف) بن سديرة إعالم آلي

 (00ق()3ف) تسيير املؤسسة  زوبير ( bis 23ق)(7ف)زوبير تسيير املؤسسة ( bis 23ق)(6ف)زوبيرتسيير املؤسسة  ( bis 23ق)(5ف) زوبيرتسيير املؤسسة  

 (21ق)(0ف) فرعون  اقتصاد كلي ، (15ق)  (15ق( )4ف)بوزياني  محاسبة تحليلية (15ق()1فبوزياني  محاسبة تحليلية (33ق()3ف،بوزيانيمحاسبة تحليلية 

  (01ق()2ف) فرعون اقتصاد كلي  ، (10ق( )0ف) محاسبة تحليلية مختاري  (01ق)  (02ق()5ف) اقتصاد كلي ، فرعون 
  (20ق ( )1ف) ،مناصري 1احصاء  (02ق ) ( 2ف)،مناصري، 11احصاء  (00ق(  )0ف)، ـمناصري  11احصاء  (01ق) (4ف)مناصري، 11احصاء 

 (2ق()7ف)، يحيبن  إعالم آلي  (2ق()5ف)يحيبن  إعالم آلي  

 الثالثاء

 9احصاء 

 سعيداني

  A03 

 اقتصاد كلي ( 01ق)5بكدي ف. 1احصاء 

 توبين

  A03 

 3منهجية 

 مدادي 

A03 

  

  (00ق)7ف  محارزي ،نجليزيةا (17ق) 6ف نجليزية محارزيا

   

 ألاربعاء

   (17ق)1واكلي ف ؤسسةامل اضياتير  (02ق()4ف)اضيات املؤسسة واكليير  (01ق()2ف)اضيات املؤسسة واكليير  (01ق) (0ف) اضيات املؤسسة واكليير 

  (bn2)(4ف)اقتصاد كلي ،فرعون   (06ق()7ف)اقتصاد كلي فرعون  (00ق()6ف)اقتصاد كلي فرعون  (04ق()1ف)اقتصاد كلي فرعون 

   36))4تسيير املؤسسة بوزيان ف (16()0ف)تسيير املؤسسة بوزيان  (16)1تسيير املؤسسة بوزيان ف (22ق)7ف سعيداني  11 احصاء

    (23-1ق) 12انجليزية مقدم ف  A2 ق 14انجليزية مقدم ف  ( 04ق)6ف  بكدي ،1احصاء 

 الخميس

 رياضيات املؤسسة

 واكلي

A03 

 ( 7ف)واكلي اضيات املؤسسةير  (02ق)(6ف)اضيات املؤسسة واكليير  (02ق) (5ف)اضيات املؤسسة  واكليير 

 (17ق)
  

   (02ق)(5ف)خضارمحاسبة تحليلية  (bis 23 )(7ف)خضارمحاسبة تحليلية  (15ق)(6ف)خضارمحاسبة تحليلية 

    Bn 2 ق 15انجليزية مقدم ف  Bn 2ق 11انجليزية مقدم ف 

     



 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 30: الفرع                                                                                                       الثالثة إدارة أعمال، نظام قديم السنة

 

 (فوج  36)                      6307-6302 التوقيت األسبوعي للموسم الجامعيجدول 

 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

 ألاحد

  تقييم املشاريع (00ق)،0فبغدادي تنظيم املؤسسة ، (00ق ) 2ف  زوبير  تقييم املشاريع 

 (00 اعةقال) زوبير

 (02ق)،0ف،زوبير،ملشاريعاتقييم 

 
 (01ق )،2تنظيم املؤسسة ،بغدادي ،ف (93ق)،(2ف)،لحمش،  محاسبة وطنية (15ق() 0ف)، لحمش،  محاسبة وطنية 

 الاثنين
 تنظيم املؤسسة

 (04القاعة )سعيد منصور 

 محاسبة وطنية

 00القاعة  مادي
  

  

  

 1 1 1 0 1 1 الثالثاء

 ألاربعاء
 الفحص

 (00القاعة )أحمد الربيع
 

 إلاستراتيجية الصناعية

 (00القاعة )بغدادي بالل

  00،ق0،فبغدادي ، ناعيةالص اتيجيةإلاستر 
 

 (21ق) ،0ف، مقدم، انجليزية  (16ق)،2،فمقدمانجليزية ،

 الخميس
 التسيير املالي واملحاسبي

 (00القاعة )ساحل

 محاسبة معمقة (00ق)،2، فقوشيح،محاسبة معمقة  (01ق)،0،فقوشيحمحاسبة معمقة ،

 (00القاعة )قويدر قوشيح

  (05ق) ،2ف، ،مرايمي ناعيةالص اتيجيةإلاستر 

   (01ق)،0ف ،ساحل ،التسيير املالي (00ق)،2،فساحل، التسيير املالي 

 

 

 

 

 



 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 
 30: الفرع                                                                                               الثالثة، تسيير الموارد البشرية، نطام جديد السنة

 

 (فوج  36)                        6307-6302 التوقيت األسبوعي للموسم الجامعيجدول 

 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

  ألاحد
 (01ق)،2،فزمالة . الاتصال أ (01ق)،0،فزمالة . الاتصال  أ

 (11 ق) 2ف TPاعالم الي  عبد السالم 
 تسيير امليزانية

 (01القاعة ) غيدة
 

 ( 11ق)1ف TPاعالم الي  عبد السالم  

 (bn2)0ف بوزيان نظرية املنظمات الاثنين

 

 (1-37ق )2ف بوزيان نظرية املنظمات

 

 أسس إدارة املوارد البشرية

 (BN1القاعة ) زنيني

 قانون العمل (01ق)،0،فزنينيإم ب، /أسس

  (00ق زيان

 1 1 1 1 1 1 الثالثاء

 ألاربعاء
 الاتصال  

 (01القاعة ) زنيني

 نظرية املنظمات

 (01القاعة ) زنيني

  (00ق) 2فإم ب،زنيني /أسس 

   (22ق)0ف .بوعزريانجليزية   (22ق)2ف .انجليزية بوعزري 

  الخميس
 تسيير املسارات املهنية  (16ق)0ف..تسيير املسارات املهنية مرايمي

  (03القاعة ) مرايمي

   مرايمي( 05ق) 2ف.تسيير املسارات املهنية 
 

   

 

 

 

 

 



 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 30: الفرع                                                                                               جديد نظامالثالثة، إدارة األعمال،  السنة

 

 (أفواج  30)                   6307-6302 التوقيت األسبوعي للموسم الجامعيجدول 

 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

 ألاحد

 (20ق)0بلحمدي ف مراقبة التسيير 

 مراقبة التسيير

 (06القاعة ) بلحمدي

 ادارة املوارد البشرية 

 (05القاعة )خلوف

  (00ق)،2زمالة ،ف، املوارد البشرية/ا (00ق)،0زمالة ،ف، املوارد البشرية/ا

   ( 04ق) 2ف.بلحمدي .مراقبة التسيير 

 (04ق) 2ف  مقدمانجليزية  (24-0ق)0ف مقدم انجليزية (15ق)1ف  مقدم انجليزية  

 الاثنين

 ( 21ق )0دحمان ف نظرية املنظمات

ق )1بلحمدي ف. مراقبة التسيير

00) 

 ( 21ق)2فدحمان   نظرية املنظمات
 نظرية اتخاذ القرار

 (06القاعة ) خثير

 نظرية املنظمات

 (A03) حواسني صليحة

 هندسة ألاعمال

 (06القاعة )فالق
 

 (05ق)،1املوارد البشرية ،زمالة،ف/ا

 الثالثاء

 (00ق)0،فمحاسبة معمقة خضار

 محاسبة معمقة

 (06القاعة ) خضار 

   (01ق )،1،فمحاسبة معمقة خضار (01ق )،2،فمحاسبة معمقة خضار

  (01ق)0فر بومازونةالقرا/ ا/نظرية  (01ق)2 ف القرار بومازونة/ ا/نظرية  (01ق)1ف،بومازونة القرار/ ا/نظرية  

  (  21ق) 1فدحمان  نظرية املنظمات   

  ألاربعاء

 الخميس

 إلادارة الاستراتيجية (1ق) 1 ف TPاعالم الي  عبد السالم 

 قاسم شاوش

 (06القاعة ) 

  ( 11ق) 0ف TPاعالم الي  عبد السالم   ( 11ق)2ف TPاعالم الي  عبد السالم 
  (01ق.)2قاسم شاوش ف إلادارة الاستراتيجية (01ق)0ف.قاسم شاوش إلادارة الاستراتيجية (01ق)1شاوش فقاسم  إلادارة الاستراتيجية 
     

 

 

 

 



 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 30: الفرع                                                                                               الثانية ماستر، إدارة األعمال السنة

 

 (فوج 36)                   6307-6302 التوقيت األسبوعي للموسم الجامعيجدول 

  03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

 ألاحد

 الذكاء الاقتصادي واليقظة ( 00ق) 0ففالق .الابتكار  ادارة

 BN2 آيت زيان حورية

  

 التسيير الراشد

 (04القاعة )بودوشن  

  ( 05ق)3ففالق ادارة الابتكار ،

  
  

 الاثنين
 الدولية إلادارة الاستراتيجية

 (22القاعة )سعيد الطيب 

   (04ق )،2ف،زمالة ،الذكاء الاقتصادي (04ق )،0،زمالة ،فالذكاء الاقتصادي 
 

    

 1 1 1 1 1 1 الثالثاء

 ألاربعاء
 (04ق) 2،فالربيع ،احمدنظرية املنظمات (04ق)، 0،فالربيع ،احمدنظرية املنظمات 

   
 (  11ق)   0فمحرزي املديرية العامة للمؤسسة، ( 02) 2فللمؤسسة،محرزي املديرية العامة   

 الخميس
  نظرية التنظيمات

 (04القاعة )احمد بن يحي 

 الاستراتيجيةتقنيات القيادة 

 (04القاعة ) بومازونة

 اعالم الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (22ق)2  ف بومازونةالاسترا،  /تقنيات القيادة (21ق) 0ف بومازونةالاستر ، /تقنيات القيادة

 (07القاعة )قريش ي
 (4ق)TP، 0اعالم الي ،قريش ي،ف (14ق)TP ،2اعالم الي ،قريش ي ف 

 

 

 

 

 



 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 

 30: الفرع                                                                                               تسيير الموارد البشرية الثانية ماستر، السنة

 

 (فوج 30)                           6307-6302 التوقيت األسبوعي للموسم الجامعيجدول 

 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

  ألاحد
 تقييم إدارة املوارد البشرية

 (02القاعة ) خثير

 تقييم إدارة املوارد البشرية

 TD (02القاعة ) خثير

  تحليل العمل والهندسة البشرية

 11ق بودوشن
تحليل العمل والهندسة 

 00ق بودوشن  البشرية
 

  الاثنين

القيادة والتحكم في ادارة 

املوارد البشرية   سعيد 

 (02القاعة ) ....الطيب

 

تسيير املوارد البشرية في الوظيف 

 العمومي

 (02القاعة ) حواسني يمينة

 TP  2اعالم الي 

 ...(القاعة)سايب  
 

 الثالثاء
 إدارة الجودة الشاملة

 (02القاعة ) بن زهرة

 إدارة الجودة الشاملة

 TD  (02 ق) بن زهرة
  

 في البحث العلمي الطرق الكمية

 (02القاعة) TPصدقاوي 

تسيير املوارد البشرية في 

دحمان  الوظيف العمومي

 (04ق)،

 ألاربعاء
 

 
 

  TDانجليزية اقتصادية 

 (22القاعة )بوعزري 

 سياسات إدارة املوارد البشرية

 TD (02القاعة ) غيدة

 سياسات إدارة املوارد البشرية

  (06القاعة  ) غيدة
 

 1 1 1 1 1 1 الخميس

 

 

 

 



 
 

 ةجامعة الجياللي بونعامة  خميس مليان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

UniversitéDjilali BOUNAAMA  

Khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 
Département: Sciences de gestion 

 

 

 30: الفرع                                                                                               الثانية ماستر، تسيير المؤسسات السنة

 (فوج 6)                    6307-6302 التوقيت األسبوعي للموسم الجامعيجدول 

 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 التاريخ

 ألاحد
  املؤسسة والسياسة الاقتصادية

 (01)آيت زيان كمال
 

 التسويق

 (16)القاعةبوكدرون 

  إدارة ألافراد

 (01القاعة ) غيدة

دراسة الحاالت في تسيير 

 املؤسسات

 (15القاعة )  مدادي

 

 الاثنين

 سياسات تمويل املؤسسة

 ( 93القاعة )زحوفي 

 TD   الجودة الشاملة (14ق)0ف  سايب TPاعالم الي 

 (01القاعة )0ف سعيد طيب
 اعالم الي

 (A1 ق) محاضرة

 سايب

 TD   الجودة الشاملة

 (0-21ق )  2 ف    سعيد طيب
 

 2ف (14ق) سايب TPاعالم الي  

 
  

       الثالثاء

 ألاربعاء

 الترويج والعالقات

 (01القاعة ) سنوس ي

 

 الجودة الشاملة

 (3-90القاعة )عبادة 

  التجارة الالكترونية

 (01القاعة ) سلمان

 

   

 1 1 1 1 1 1 الخميس

 


