
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 
 

 2019/2018السنة الجامعية                                 قسم علـوم التسييـــر                                  

 تخصص: جذع مشترك/علوم التسيير                                                          LMD السنــة الثانية   

            
                                              

 السداسي الثالث/ محاضرات جدول توقيت ال
 (5،4،3،2،1المجموعة األولى)األفواج: 

 
 األيـــام الحصـــة المقيـــاس القاعة

F14 األحد 09:30---08:00 رياضيات المؤسسة 

 11:00---09:30 1 اقتصاد كلي

N8 اإلثنين 09:30---08:00 محاسبة تحليلية 

 11:00---09:30 تسيير المؤسسة

N1 

 الثالثاء 11:00---09:30 3إحصاء

 األربعاء 09:30---08:00 2منهجية البحث

 11:00---09:30 2إعالم آلي

 الخميس 09:30---08:00 اقتصاد نقدي و سوق رأس المال

  

 السداسي الثالث/ محاضرات جدول توقيت ال
 (10،9،8،7،6المجموعة الثانية)األفواج: 

 

 األيـــام الحصـــة المقيـــاس القاعة

F22 األحد 09:30---08:00 3إحصاء 

F17 11:00---09:30 رياضيات المؤسسة 

 

 

F22 

 الثالثاء 09:30---08:00 2إعالم آلي

 11:00---09:30 تسيير المؤسسة

 األربعاء 09:30---08:00 اقتصاد نقدي و سوق رأس المال

 11:00---09:30 1اقتصاد كلي 

 الخميس 09:30---08:00 محاسبة تحليلية

 11:00---09:30 2منهجية البحث

 

 

 
 
 



 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                                    قسم علـوم التسييـــر                                     
 شعبة علوم التسيير                                                                                    LMD السنــة الثانية   

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث 

 01الفوج   
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F9a 1اقتصاد كلي 12:30---11:00 األحد
 F9a تسيير المؤسسة  14:30---13:00

 F15 إنجليزية 09:30---08:00 الثالثاء
 F11 3إحصاء 12:30---11:00
 F11 محاسبة تحليلية  14:30---13:00

 CC1 2إعالم آلي  12:30---11:00 األربعاء

 F9a رياضيات المؤسسة  14:30---13:00

 02الفوج 
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F11 تسيير المؤسسة 12:30---11:00 األحد

 F15 إنجليزية  14:30---13:00
 F9a 1اقتصاد كلي 09:30---08:00 الثالثاء

 F12 محاسبة تحليلية 12:30---11:00

 F12 3إحصاء  14:30---13:00

 األربعاء
 
 

 F9a رياضيات المؤسسة 12:30---11:00
 CC1 2إعالم آلي   14:30---13:00

 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 03الفوج 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 اإلثنين
 

 F9a 3إحصاء 12:30---11:00
 F16 إنجليزية  14:30---13:00

 الثالثاء
 

 F19 محاسبة تحليلية 09:30---08:00

 F16 1اقتصاد كلي 12:30---11:00

 الخميس

 CC3 2إعالم آلي 11:00---09:30

 F11 تسيير المؤسسة 12:30---11:00

 F11 رياضيات المؤسسة  14:30---13:00

 



 هة للسداسي الثالثاألعمال الموج 
 04الفوج 

 
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 اإلثنين
 

 F13 محاسبة تحليلية 12:30---11:00

 F9a 3إحصاء 14:30---13:00

 الثالثاء
 F20 1اقتصاد كلي 09:30---08:00

 F15 إنجليزية 12:30---11:00

 الخميس

 F20 رياضيات المؤسسة 11:00---09:30

 CC3 2إعالم آلي 12:30---11:00

 F20 تسيير المؤسسة 14:30---13:00

    

 
 األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 05الفوج 

 
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 األحد
 

 F12 محاسبة تحليلية 12:30---11:00

 F17 3إحصاء 12:30---11:00 اإلثنين

 F18 تسيير المؤسسة 11:00---09:30 الثالثاء

 F19 1اقتصاد كلي 12:30---11:00

 F15 إنجليزية 14:30---13:00

 الخميس
 F13 رياضيات المؤسسة 12:30---11:00

 CC3 2إعالم آلي 14:30---13:00

 
 األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 06الفوج 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F16 3إحصاء 11:00---09:30 اإلثنين

 F16 رياضيات المؤسسة 12:30---11:00

 F20 تسيير المؤسسة 12:30---11:00 الثالثاء

 CC2 2إعالم آلي 14:30---13:00

 F13 1اقتصاد كلي 12:30---11:00 األربعاء

 الخميس
 F12 محاسبة تحليلية 12:30---11:00

 F13 إنجليزية 14:30---13:00



 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 07الفوج 

 
 القاعة  المقيــاس توقيــتال أليام

 F13 رياضيات المؤسسة 12:30---11:00 األحد

 F13 محاسبة تحليلية 14:30---13:00

 F15 تسيير المؤسسة 11:00---09:30 اإلثنين

 F15 1اقتصاد كلي 12:30---11:00

 F15 3إحصاء 14:30---13:00

 CC2 2إعالم آلي  12:30---11:00 الثالثاء

 F16 إنجليزية 14:30---13:00

 
 ثاألعمال الموجهة للسداسي الثال

 08الفوج 
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F15 إنجليزية 12:30---11:00 األحد

 F12 3إحصاء 14:30---13:00

 F12 محاسبة تحليلية 16:00---14:30

 F11 تسيير المؤسسة 09:30---08:00 اإلثنين

 F11 1اقتصاد كلي 11:00---09:30

 CC3 2إعالم آلي  12:30---11:00

 F11 رياضيات المؤسسة 14:30---13:00

 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 09الفوج 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F20 3إحصاء 12:30---11:00 األحد

 F20 محاسبة تحليلية 14:30---13:00

 إنجليزية 16:00---14:30
 

F15 

 F12 رياضيات المؤسسة 09:30---08:00 اإلثنين

 CC3 2إعالم آلي  11:00---09:30

 F12 تسيير المؤسسة 12:30---11:00

 F12 1اقتصاد كلي 14:30---13:00

 



 

 األعمال الموجهة للسداسي الثالث
 

 10الفوج 
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F23 محاسبة تحليلية 12:30---11:00 األحد

 CC3 2إعالم آلي  09:30---08:00 ثنيناال

 F12 رياضيات المؤسسة 11:00---09:30

 F11 3إحصاء 12:30---11:00

 F13 تسيير المؤسسة 14:30---13:00

 األربعاء
 F15 إنجليزية 12:30---11:00

 F15 1اقتصاد كلي 14:30---13:00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 
 

 2018-2019السنة الجامعية                                           قسم علـوم التسييـــر                             
 تخصص: إدارة أعمال                                                                      LMDالسنة الثــــالثة:  

 السداسي الخامس  

 

  
 

 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
 هياكل و تنظيم المؤسسة 12:30---11:00 السبت

 
F14 

 نظرية المنظمات 14:30---13:00
 

 إدارة الموارد البشرية 09:30---08:00 األحد
 

F17 

 اإلدارة اإلستراتيجية 11:00---09:30

 

 تقنيات التنبؤ 14:30---13:00 اإلثنين

 

F14 

 جباية المؤسسة 09:30---08:00 الثالثاء
 

N1 

 
 

  
 
 
 



 
 

 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         
 تخصص:إدارة أعمال                                                                        LMD السنــة الثالثة   

 
 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس 
 

 01الفوج   
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F13 اإلنجليزية 09:30---08:00 السبت

 F13 هياكل و تنظيم المؤسسة 11:00---09:30

 F16 اإلستراتيجية اإلدارة 12:30---11:00 األحد

 F16 جباية المؤسسة 14:30---13:00

 اإلثنين
 F18 إدارة الموارد البشرية 09:30---08:00

 CC1 تقنيات التنبؤ 11:00---09:30

 F19 نظرية المنظمات 09:30---08:00 األربعاء

 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس
 02لفوج ا

 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F18 جباية المؤسسة 12:30---11:00 األحد

 F18 هياكل و تنظيم المؤسسة  14:30---13:00

 اإلثنين

 F17 اإلدارة اإلستراتيجية 09:30---08:00

 F17 إدارة الموارد البشرية 11:00---09:30

 CC1 تقنيات التنبؤ 12:30---11:00

 األربعاء
 F18 اإلنجليزية 09:30---08:00

 F19 نظرية المنظمات 11:00---09:30

 
 

 



 
 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس
 

 03الفوج   
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F11 هياكل و تنظيم المؤسسة 09:30---08:00 السبت

 F18 اإلنجليزية 11:00---09:30

 F15 نظرية المنظمات 16:00---14:30

 االثنين
 CC1 تقنيات التنبؤ 09:30---08:00

 F22 اإلدارة اإلستراتيجية 11:00---09:30

 الثالثاء
 F15 إدارة الموارد البشرية 11:00---09:30

 F18 جباية المؤسسة 12:30---11:00

 
 
 
 

 

 

 



 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 
 

 2018-2018السنة الجامعية                                           قسم علـوم التسييـــر                             
 تخصص: إدارة مالية                                                                      LMDالسنة الثــــالثة:  

 السداسي الخامس  

 

  
 

 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
 التحليل المالي 09:30---08:00 األحد

 

F16 

 ندوة في المالية 11:00---09:30

 إدارة المخاطر المالية 12:30---11:00 الثالثاء
 

F22 

 المؤسسة و األسواق المالية 14:30---13:00

 F14 جباية المؤسسة 09:30---08:00 األربعاء

 
 

  
 
 

  
 

 

 



 
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         
 تخصص:إدارة مالية                                                                        LMD السنــة الثالثة   

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس 

 

 01الفوج   
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 CC2 التطبيقات األولية لتحليل المعطيات 09:30---08:00 السبت

 F14 ندوة في المالية 11:00---09:30

 F9A اإلنجليزية 14:30---13:00

 الثالثاء
 F15 إدارة المخاطر المالية 09:30---08:00

 F19 التحليل المالي 11:00---09:30

 األربعاء
 F16 جباية المؤسسة 11:00---09:30

 F16 المؤسسة و األسواق المالية  12:30---11:00

 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس
 02لفوج ا

 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F15 ندوة في المالية 09:30---08:00 السبت

 CC2 التطبيقات األولية لتحليل المعطيات 11:00---09:30

 F12 اإلنجليزية 12:30---11:00

 الثالثاء
 F16 التحليل المالي 09:30---08:00

 F20 إدارة المخاطر المالية 11:00---09:30

 األربعاء
 F18 المؤسسة و األسواق المالية 11:00---09:30

 F18 جباية المؤسسة 12:30---11:00

 
 
 
 
 



 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 

 
 2018-2019السنة الجامعية                                                                                               

 مقالوتيةتخصص:                                                                     LMDالسنة الثــــالثة:  

 السداسي الخامس  

 

  
 
 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
 F22 التسويق اإلستراتيجي 09:30---08:00 السبت

 

 إدارة اإلبداع و اإلبتكار 09:30---08:00 الثالثاء

F14 

 

 إنشاء و إدارة المشاريع 14:30---13:00
 

 األربعاء
 تقييم المشاريع 12:30---11:00

 

 الخميس
 أجهزة دعم و مرافقة المؤسسات 09:30---08:00

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 
 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         
 مقاوالتيةتخصص:                                                                        LMD السنــة الثالثة   

 
 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس 
 

 01الفوج   
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F18 اإلنجليزية 12:30---11:00 السبت

 إدارة اإلبداع و االبتكار 14:30---13:00
 

F18 

 CC2 التطبيقات األولية لتحليل المعطيات 09:30---08:00 اإلثنين

 F14 التسويق اإلستراتيجي 11:00---09:30 الثالثاء

 األربعاء
 F17 إنشاء و إدارة المشاريع 09:30---08:00

 F17 تقييم المشاريع 11:00---09:30

 F17 أجهزة دعم و مرافقة المؤسسات 11:00---09:30 الخميس

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الخامس

 02الفوج 

 
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F20 اإلنجليزية 11:00---09:30 السبت

 F20 إدارة اإلبداع و االبتكار 12:30---11:00

 CC2 التطبيقات األولية لتحليل المعطيات 11:00---09:30 اإلثنين

 F14 التسويق اإلستراتيجي 12:30---11:00 الثالثاء

 األربعاء
 F20 تقييم المشاريع 09:30---08:00

 F20 إنشاء و إدارة المشاريع 11:00---09:30

 F17 أجهزة دعم و مرافقة المؤسسات 12:30---11:00 الخميس

 
 

 

 



 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 
 

 2018-2019السنة الجامعية                                           قسم علـوم التسييـــر                             

 السداســـــي األول            تخصص: إدارة أعمال                                               1ماستر  

 

  
 

 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
  إدارة التغيير 09:30---08:00 السبت

N1 

 
 قانون محاربة الفساد 14:30---13:00

 F22 التسيير العمومي 11:00---09:30 األحد

 إدارة الصراعات و األزمات 12:30---11:00

 N1 المقاوالتية 14:30---13:00 اإلثنين

 
 لوحة القيادة اإلستشرافية 12:30---11:00 الخميس

 
 

 

 

 



 

 
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         
 تخصص:إدارة أعمال                                                                                          1ماستر   

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول 

 

  01الفوج   
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F11 إدارة التغيير 11:00---09:30 السبت

 F13 إدارة الصراعات و األزمات 12:30---11:00

 F11 اإلنجليزية 09:30---08:00 األربعاء

 F11 التسيير العمومي 09:30---08:00 الخميس

 F11 لوحة القيادة اإلستشرافية 11:00---09:30

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول

 02لفوج ا
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F13 إدارة الصراعات و األزمات 11:00---09:30 السبت

 F19 إدارة التغيير 09:30---08:00 اإلثنين

 F19 اإلنجليزية 12:30---11:00

 F12 لوحة القيادة اإلستشرافية 09:30---08:00 الخميس

 F12 التسيير العمومي 11:00---09:30

 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول
 03لفوج ا

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F20 اإلنجليزية 09:30---08:00 االثنين

 F20 إدارة التغيير 11:00---09:30

 F12 التسيير العمومي 09:30---08:00 األربعاء

 F12 لوحة القيادة اإلستشرافية 11:00---09:30

 F12 إدارة الصراعات و األزمات 12:30---11:00

 



 

 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول
 

 04الفوج   
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F11 إدارة الصراعات و األزمات  14:30---13:00 األحد

 F19 اإلنجليزية 11:00---09:30 اإلثنين

 F20 إدارة التغيير 12:30---11:00

 F15 لوحة القيادة اإلستشرافية 09:30---08:00 األربعاء

 F15 التسيير العمومي 11:00---09:30

 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول
 05لفوج ا

 القاعة  لمقيــاسا التوقيــت األيام

 F9a اإلنجليزية 11:00---09:30 الثالثاء

 F9a إدارة الصراعات و األزمات 12:30---11:00

 F11 إدارة التغيير 11:00---09:30 األربعاء

 F11 التسيير العمومي 12:30---11:00

 F11 لوحة القيادة اإلستشرافية 14:30---13:00

 ولجدول األعمال الموجهة للسداسي األ
 06لفوج ا

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F16 إدارة الصراعات و األزمات 09:30---08:00 الثالثاء

 F16 اإلنجليزية 11:00---09:30

 F20 إدارة التغيير 09:30---08:00 األربعاء

 F23 لوحة القيادة اإلستشرافية 12:30---11:00

 F23 التسيير العمومي 14:30---13:00

 
 



 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 
 

 2018-2019السنة الجامعية                                           قسم علـوم التسييـــر                             

 السداســـــي األول            تخصص: تسيير عمومي                                               1ماستر  

 

  
 

 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
 F14 التحليل المعاصر لإلدارة العمومية 09:30---08:00 السبت

 قانون الصفقات العمومية 16:00---14:30

 F23 إدارة ميزانية الجماعات المحلية 09:30---08:00 االثنين

 محاسبة عمومية و حسابات الدولة 11:00---09:30

 المقاوالتية 09:30---08:00 األربعاء
 

F16 

 إدارة المرافق العمومية 09:30---08:00 الخميس
 

F23 

 

  
 

 

 

 

 



 
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         

 تخصص:تسيير عمومي                                                                                          1ماستر   

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول 

 

  01الفوج   
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F9a التحليل المعاصر لإلدارة العمومية 11:00---09:30 السبت

 F9a اإلنجليزية 12:30---11:00

 F20 محاسبة عمومية و حسابات الدولة 11:00---09:30 األربعاء

 F20 إدارة ميزانية الجماعات المحلية 12:30---11:00

 F9a إدارة المرافق العمومية 11:00---09:30 الخميس

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي األول

 02لفوج ا
 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F17 اإلنجليزية 11:00---09:30 السبت

 F17 التحليل المعاصر لإلدارة العمومية 12:30---11:00

 F14 إدارة ميزانية الجماعات المحلية 11:00---09:30 األربعاء

 F17 محاسبة عمومية و حسابات الدولة 12:30---11:00

 
 الخميس

 F9a إدارة المرافق العمومية 12:30---11:00

 
 

 



 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 
 

 2018-2019السنة الجامعية                                           قسم علـوم التسييـــر                            

 السداســـــي الثالث           تخصص: إدارة أعمال                                                2ماستر  

 

  
 

 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
 تطبيقات في اإلعالم اآللي 09:30---08:00 األحد

 
 

 

 

 

N1 

 منهجية البحث 11:00---09:30
 

 إدارة اإلبداع و االبتكار 09:30---08:00 اإلثنين
 

 إدارة المعرفة 11:00---09:30
 

 التسويق اإلستراتيجي 12:30---11:00
 

 14:30---13:00 الثالثاء
 

 القانون األساسي للوظيفة العمومية

 
 

 
  

 

 

 

 

 



 

 
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         
 تخصص:إدارة أعمال                                                                                          2ماستر   

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث 

  01الفوج   

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F11 إدارة المعرفة 12:30---11:00 السبت

 F11 اإلنجليزية 14:30---13:00

 CC1 تطبيقات في اإلعالم اآللي 12:30---11:00 األحد

 F11 إدارة اإلبداع و االبتكار 09:30---08:00 الثالثاء

 F11 التسويق اإلستراتيجي 11:00---09:30

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 02لفوج ا

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F12 اإلنجليزية 09:30---08:00 السبت

 CC1 تطبيقات في اإلعالم اآللي 14:30---13:00 األحد

 F12 التسويق اإلستراتيجي 09:30---08:00 ثاءالثال

 F12 إدارة اإلبداع و االبتكار 11:00---09:30

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 03لفوج ا

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 CC1 تطبيقات في اإلعالم اآللي 09:30---08:00 السبت

 F15 إدارة اإلبداع و االبتكار 11:00---09:30

 F15 اإلنجليزية 12:30---11:00

 F15 إدارة المعرفة 14:30---13:00

 F13 التسويق اإلستراتيجي 11:00---09:30 الثالثاء

 

 
 



 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث

  04الفوج   
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F16 ة المعرفةإدار 09:30---08:00 السبت

 F16 اإلنجليزية 11:00---09:30

 F16 إدارة اإلبداع و االبتكار 12:30---11:00

 CC2 تطبيقات في اإلعالم اآللي 12:30---11:00 األحد

  التسويق اإلستراتيجي 14:30---13:00

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 05لفوج ا
 

 عة القا المقيــاس التوقيــت األيام

 CC1 تطبيقات في اإلعالم اآللي 12:30---11:00 السبت

 F23 اإلنجليزية 14:30---13:00

 F17 التسويق اإلستراتيجي 09:30---08:00 الثالثاء

 F17 إدارة اإلبداع و االبتكار 11:00---09:30

 F17 إدارة المعرفة 12:30---11:00

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 06لفوج ا
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 F23 اإلنجليزية 09:30---08:00 السبت

 CC1 تطبيقات في اإلعالم اآللي 11:00---09:30

  التسويق اإلستراتيجي 12:30---11:00 األحد

 F13 إدارة المعرفة 09:30---08:00 الثالثاء

 F13 إدارة اإلبداع و االبتكار 12:30---11:00

 
 
 
 



 

 رداسـة بومــعـجام
 التجارية و علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية

 
 

 2018-2019السنة الجامعية                                           قسم علـوم التسييـــر                             

 السداســـــي األول             تخصص: تسيير عمومي                                              1ماستر  

 

  
 

 

 المدرج المقياس الحصة اليوم
  منهجية البحث العلمي 14:30---13:00 األحد

 

 

 

F23 

 عصرنة الميزانية في الجزائر 12:30---11:00 االثنين

 نظام الحكم المحلي المقارن 09:30---08:00 الثالثاء

اإلدارة  اإللكترونية في المنظمات  11:00---09:30
 العمومية

 قانون محاربة الفساد 12:30---11:00

 مراقبة التسيير في المجال العمومي 09:30---08:00 األربعاء

  

  
 

  
 

 

 

 

 



 
 رداسـة بومــعـجام

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

 2019/2018السنة الجامعية                         قسم علـوم التسييـــر                                         
 تخصص:تسيير عمومي                                                                                          2ماستر   

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث 

  01الفوج   
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 CC2 تطبيقات في اإلعالم اآللي 09:30---08:00 األحد

في المنظمات  ةاإلدارة اإللكتروني 09:30---08:00 اإلثنين
 العمومية

F9a 

 F9a عصرنة الميزانية في الجزائر 11:00---09:30

 F9a مراقبة التسيير في المجال العمومي 11:00---09:30 األربعاء

 F9a نظام الحكم المحلي المقارن 12:30---11:00

 
 جدول األعمال الموجهة للسداسي الثالث

 02لفوج ا
 

 القاعة  المقيــاس التوقيــت األيام

 CC2 تطبيقات في اإلعالم اآللي 09:30---08:00 األحد

 F13 عصرنة الميزانية في الجزائر 09:30---08:00 اإلثنين

في المنظمات  ةاإلدارة اإللكتروني 11:00---09:30
 العمومية

F13 

 F13 نظام الحكم المحلي المقارن 11:00---09:30 األربعاء

 F13 مراقبة التسيير في المجال العمومي 12:30---11:00
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