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 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

 
 الثانيــــــةرنامـــــج محاضــــــرات السنـــــة ـب

 الثالــــثي ـــالســـــــــــداس  

 23:82على الساعة    تنطلق  الحصة االولى: مالحظة

 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  
 

 األحد
 

TD 
 

TD 
 

TD 
  

 
 االثنين

 المؤسسةرياضيات 
 فاطمة الزهراء وزقند.أ

 20:  مدرجال

 محاسبة تحليلية
 مالك خدجية.أ
 20:  درجــمال

 0منهجية البحث 
 بورمانة عبد القادر. أ

 20  مدرجال

إقتصاد نقدي وسوق 
 رأس المال        

 علي محزة. أ 
 20:  مدرجال

 تسيير المؤسسة

    كريم  بيشاري.أ

 40:  درجـمال

 
 األربعاء

 2 اقتصاد كلي

 أحمد عالش. أ

 40:  مدرجال

 8إحصاء 
 عبديل ادريس. أ

 20: مدرج ال

 8لغة أجنبية 

 صراع توفيق. أ

     40:  مدرجال

 0 إعالم آلي

 بورحلة صفية.  أ
    20:  درجـــمال

  

 
 الخميس  

 
TD 

 
TD 

 
TD 

 
 

 



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

 
   -امس ــــخداسي الـــالس –الثالثة ة ـــــرات السنـــــج محاضـــــبرنام                      

 -ال ــــــــإدارة أعم –صص ــــتخ

 23:82الساعة  الحصة االولى تنطلق على  : مالحظة

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

  TD TD TD األحد
 

 االثنين
 هياكل و تنظيم المؤسسة

 شويح محمد . أ

 20: المدرج 

 اإلستراتيجيةاإلدارة 
 أسمىفرات .أ

 20: المدرج 

 الموارد البشرية إدارة
 صراب نور الدين. أ

 20:  المدرج

 لغة أجنبية 
 صراع توفيق.أ   

 20:  المدرج

 TD الثالثاء

 
TD TD  

 
 األربعاء 

 نظرية المنظمات
 مدي راضيةأ 

 20: المدرج 

 جباية المؤسسة
 ونادي. أ

 02:  المدرج

 
 

تطبيقات أولية لتحليل 
 المعطيات

 تمار أمين . أ
 20:  المدرج 

 



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج 

 0200/0202السنة الجامعية 
 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل

 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس
                          -خامس السداسي ال -الثالثة ة ـــــلسنل واألعمال الموجهة  راتـــــمحاضالج ـــــبرنام                 
 

 -يير عمــــــومي ـــتس –صص ــتخ     

 
 23:82الحصة االولى تنطلق على الساعة  : مالحظة

 

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 
 االثنين

 المحاسبة العمومية
 براق عيسى.أ

 6المدرج

 المحاسبة العمومية
  TDبراق عيسى.أ

 6المدرج 

 مالية عامة معمقة
 دخلي عبد الرحمان

 60المدرج 

 مالية عامة معمقة
 دخلي عبد الرحمان

 60المدرج 

 
 الثالثاء

 التسويق العمومي
  تيتام . أ

 6المدرج 

 التسويق العمومي
 تيتام.أ

 6المدرج 

 أسس التسيير العمومي
 سي أحمد نذير.أ

  6المدرج 
 

 أسس التسيير العمومي
 سي أحمد نذير.أ

 6المدرج 

 األربعاء
 الصفقات العمومية

 دراوسي.أ
 6المدرج 

 الصفقات العمومية
 TDدراوسي .أ

 6المدرج 

تطبيقات أولية لتحليل 
 المعطيات 

 عبدلي ادريس.أ 
 6المدرج 

 لغة أجنبية
 صراع توفيق.أ

 6المدرج 



 

 

 لونيسي علي 2 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية     

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 رييــــــوم التســـــــم علـــقس  

 -خامس السداسي ال -الثالثة ة ـــــلسنل واألعمال الموجهة  راتـــــمحاضالج ـــــبرنام
 

 (ليسانس مهني )   -ريادة األعمال   –تخــصص      

 

 23:82الحصة االولى تنطلق على الساعة  : مالحظة
 

 

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 
 االثنين

تقييم المشاريع ودراسة 
 الجدوى 

 زروقي محمد أمين .أ
 83القاعة

 تقييم المشاريع ودراسة الجدوى 
 TDزروقي محمد أمين . أ

 83القاعة

تطبيقات أولية لتحليل 
 المعطيات 

 زروقي محمد أمين. أ 
TD 

 83القاعة

 تسويق استراتيجي
  حاج عيسى سيدأحمد.أ

 83القاعة

 
 الثالثاء

 دراسة السوق 
 زواوي عمر حمزة   . أ

 12القاعة

 دراسة السوق 
 TD زواوي عمر حمزة .أ

 12القاعة

 لغة أجنبية
 TD صراع توفيق.أ

 12القاعة

 أجهزة دعم ومرافقة المؤسسات
 خليل صبرينة .أ  

 12القاعة

 الخميس
 إدارة اإلبداع واالبتكار 

 بوكلثوم نعيمة.أ
 83القاعة

 إدارة اإلبداع واالبتكار 
 TD بوكلثوم نعيمة. أ

 83القاعة

 تمويل المؤسسات 
 توات نصر الدين .أ

 83القاعة 

 تمويل المؤسسات 
 TDتوات نصر الدين . أ

 83القاعة



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

 - 2ماستر  - راتـــــمحاضالج ـــــبرنام  

 

 -السداسي األول -تسيير عمومي: تخصص 
 

 
 

 23:82الساعة  الحصة االولى تنطلق على  : مالحظة
 
 

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 الثالثاء

 المقاوالتية
 غردي محمد. أ

 22المدرج 

 2لغة أجنبية 

  كامليا جواعة  .أ  
 22المدرج 

 قانون الصفقات العمومية
 براق عيسى  . أ

 22المدرج 

 التحليل المعاصر لإلدارة العمومية
 يدو محمد. أ

 22المدرج 

 الخميس

 إدارة المرافق العمومية
 سي أحمد. أ

 22المدرج 

 إدارة المرافق العمومية
 سي أحمد. أ

 22المدرج 

 إدارة ميزانية الجماعات المحلية
 مسعود دراوسي. أ

 22المدرج 

 محاسبة عمومية وحسابات الدولة
 مسعود  دراوسي. أ

 22المدرج 
  TD TD TD الخميس



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

–  2ماستر  - راتـــــمحاضالج ـــــبرنام
 -السداسي األول -إدارة الموارد البشرية: تخصص 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23:82الساعة  الحصة االولى تنطلق على  : مالحظة

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 األحد

 

 ينـــــــالتمك
 طاطاي. أ

 22: المدرج 

 ينـــــــالتمك  
 طاطاي. أ

 22: المدرج 

 
 1 لغــــــــة أجنبيــــــــة

 سالوتي.أ

  22: المدرج 

 االثنين

 الهندسة الوظيفية   
 صراب نور الدين. أ

 10: المدرج 

 

 نظام معلومات الموارد البشرية
 صراع.  أ

 10: المدرج 

 قانون العمل
 طاطاي.  أ

 22: المدرج 

 االتصال والتحرير اإلداري
 فريوة نرجس. أ

  10: المدرج 

 TD TD TD األربعاء
 إدارة المعارف 

 عامر بشير. أ
 17   : المدرج 



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

 السداسي األول -إدارة أعمال: تخصص   2محاضرات ماستر البرنامج 
 

 23:82الحصة االولى تنطلق على الساعة  : مالحظة

 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 

 األحد

 أسس اإلدارة اإلستراتيجية
 طرفة محمد. أ

 23:المدرج 

 إدارة التغيير
 شويح محمد. أ

 23:المدرج 

 

 اتصال وتحرير إداري
 محاجبية نصيرة.أ

 23:المدرج 
 

 
 

 الخميس

 إدارة الوقت
 بن طيبة مهدية. أ

 23:المدرج 
 

 أنظمة التسيير
 عمراوي سمية.أ

 23:المدرج 

 لغة أجنبية
 صراع توفيق . أ

 23:المدرج 
 

قانون الصفقات .  أ
 العمومية

 عوالي بالل.أ

 23:المدرج 

 

 TD TD TD TD      
 



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202الجامعية السنة 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

 الثالث الســــــداسي  2ماستر  راتـــــمحاضالج ـــــبرنام

 السداسي الثالث - تسيير عمومي: تخصص 

 
 23:82الحصة االولى تنطلق على الساعة  : مالحظة

 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 اإلثنين

عصرنة الميزانية في 

 الجزائر
 علي حمزة

 21:المدرج 

 قانون المنازعات اإلدارية
 حمودة زين الدين. أ        

 21: المدرج 

 منهجية البحث العلمي
 يدو محمد. أ

 A17: المدرج 

 
 لغة أجنبية 

 مروش حورية. أ
 21:المدرج 

 

 األربعاء

ذات  تسيير المؤسسات
الطابع الصناعي و التجاري 

 المحلية
 حمزة العرابي

 21: المدرج 

 نظام الحكم المحلي المقارن
 العرابي حمزة .  أ

 A17: المدرج 

   
 

مراقبة التسيير في القطاع 
 الحكومي

 امحمدي فطوم .أ
 17: المدرج 

 

    TD TD TD الخميس



 

 

 لونيسي علي 0 يدةـــــــــة البلـــــعــامــــج
 0200/0202السنة الجامعية 

 وم التسييرـــــة وعلــالتجاريالعلوم  وم االقتصادية و ـــكلية العل
 ييرــــــوم التســـــــم علـــقس

 
  0ماستر  راتـــــمحاضالج ـــــبرنام

 البشريةإدارة الموارد : تخصص       الثالثالســــــداسي   
 

 
 23:82الحصة االولى تنطلق على الساعة  : مالحظة

 الحصة الخامسة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة االولى  

 االثنين

 السلوك التنظيمي
  مراكشي.أ

 22المدرج 
 

  0منهجية البحث  
 عمر حمزة زواوي. أ

 22المدرج 

 

 الثقافة التنظيمية
 صراع. أ

 22المدرج 

 تقييم الموارد البشرية
 فقاير فيصل. أ

  22المدرج 

 الثالثاء
 التدقيق االجتماعي

 قبة.أ
 22المدرج 

 إعالم آلي
 بولجنات سفيان.أ

 22المدرج 
 

 لغة أجنبية
 عزي حسينة.أ

 22المدرج 
   

 TD TD TD األربعاء
 

TD  


