
السنة الجامعیة 2018 / 2019جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 
جدول استعمال الزمن األسبوعي 

1212

ھندسة الوظیفة ق15 09:20-08:00
(مباركي)

نظام معلومات ق16 
(ضواویة)

نظام معلومات ق15 10:50-09:30
(ضواویة)

ھندسة الوظیفة ق16 
(مباركي)

12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00

ملتقیات التعمق ق15 09:20-08:00
(ججیق)

مـقاولتیـــــــة ق16 
(بلخضر)

مـقاولتیـــــــة ق15 10:50-09:30
(بلخضر)

ملتقیات التعمق ق16 
(ججیق)

12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00

09:20-08:00

10:50-09:30
12:20-11:00

       فرنسیة ق16     13:50-12:30
(بنیة)

إدارة المعارف ق17 
(وناس.أ)

مدارس الفكر ق02 
(بلونیس)

مـقاولتیـــــــة ق15 
(شایب)

إدارة المعارف ق16 15:20-14:00
(وناس.أ)

     فرنسیة ق17         
(بنیة)

مـقاولتیـــــــة ق02       
(شایب)

مدارس الفكر ق15 
(بلونیس)

     فرنسیة ق16          09:20-08:00
(بنیة)

نظام المعلومات ق17 
(لمروس)

نظام المعلومات ق16 10:50-09:30
(لمروس)

    فرنسیة ق17          
(بنیة)

12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00

إدارة المشاریع ق17 09:20-08:00
(سلیماني)

اإلستراتیجیة  ق18        
(سحنون)

اإلستراتیجیة  ق17           10:50-09:30
(سحنون)

إدارة المشاریع ق18 
(سلیماني)

12:20-11:00

 رئیس القسم

مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2018/09/16

اإلدارة اإلستـــــــــراتیـــجیـــــــةتسییر الموارد البشریــــــــــةالساعة

إدارة المشــــــــاریـــــــع ق02 (سلیماني)

ھندســة الوظیـــفـــة ق07 (مباركي)

القانون األساسي للوظیفة العمومیة ق02 (عزة)

مـــــقــــاولـــتـــــیــــــــــــــة ق02 (بلخضر)

مـــــقــــاولــــــتـــــیــــــــــــــة ق12 (حجار)

قوانین حمایة المستھلك و البیئة ق12 (عزة)

اإلستراتیجیة و الثقافة التنظیمیة م08 (بوقلقول)

مــدارس الفكــــر اإلستراتیــجي م08 (بلونیس)

نظام المعلومات و الیقظة اإلستراتیجیة ق17(بوقلقول)

نظام معلومات الموارد البشریة ق02 (ضواویة)

إدارة الــــمــــــــــــعــــارف  ق02 (ججیق)

السداســـــــــي األول :السنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر



السنة الجامعیة 2018 / 2019جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

جدول استعمال الزمن األسبوعي قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 

1234
09:20-08:00
10:50-09:30
مقـــاولـــتـــیة ق19 (سالمة)12:20-11:00
اإلدارة المالــیة ق20(بن وارث.ع)النمذجة المالیة ق19 (نصیب)13:50-12:30
النمذجة المالیة ق20 (نصیب)اإلدارة المالــیة ق19(بن وارث.ع)15:20-14:00
مقـــاولـــتـــیة ق15 (سالمة)التدقیق المالي ق14 (بلعید)09:20-08:00
التشخیص المالي ق18(حمدوش)التدقیق المالي ق15 (بلعید)مقـــاولـــتـــیة ق14 (سالمة)10:50-09:30
12:20-11:00
اإلدارة المالــیة قLMD38(بن وارث.ع)13:50-12:30
15:20-14:00
لغة إنجلــیزیة ق18(میاسي)التشخیص المالي ق17(حمدوش) 09:20-08:00
التشخیص المالي ق18(حمدوش)لغة إنجلــیزیة ق17(میاسي)10:50-09:30
لغة إنجلــیزیة ق18(میاسي)12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
التدقیق المالي ق13 (بلعید)09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
النمذجة المالیة ق18 (نصیب)13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:0010:50-09:3012:20-11:00
13:50-12:3015:20-14:00

 رئیس القسم: 
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مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2018/09/16

اإلدارة المــــالــیــــة المـــعمـــقــــــة ق02 (بن وارث.ع)

الـــتـــدقــــیــــــــــــق الـــــمــــــالـــي ق02 (بلعید)
النمـــــــذجة المالیـــــة العشـــوائـیة ق02 (نصیب)

قــــــــانـــــــون الشـــــــــركـــــــــــات م 02 (خنفر)

الساعةالیوم

ــد
ــــ

ــــ
حــ

األ

إدارة مــــــــالــــــــــــیـــــة 

الـــتـــشــخــیــص الـــــمــــــالـــي ق02 (حمدوش)
مـــــقـــــــاولــــــتــــــــیـــــــــــــــة ق02 (سالمة)

السداســـــــــي األول :السنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر



السنة الجامعیة 2018 / 2019جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 
        جدول استعمال الزمن األسبوعي 

مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2018/09/16

اإلستراتیجیات التنافسیة قLMD 38 (بلخضر)نظم الحكم المحلي المقارنة ق18 (غریب)09:20-08:00
اإلستراتیجیات التنافسیة قLMD 38 (بلخضر)السیاسات و النظم المالیة العمومیة ق18(بولقصع)10:50-09:30
لـــــــغــــــة إنـجلیــــزیة قLMD 38 (وناس)لــــــغـــــــة فــــرنـــــسیـــة ق18 (بن عمار)12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
اإلتصال و التحریر اإلداري ق19 (غریب)إقتصادیات المالیة العمومیة ق11 (بوفافة)09:20-08:00

النظریات و السیرورات المقاولتیة قLMD38 (حجار)معاییر المحاسبة المالیة في القطاع العمومي ق11(تلیلي)10:50-09:30

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم قLMD38 (بن عمارة)معاییر المحاسبة المالیة في القطاع العمومي ق11(تلیلي)12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
تقنیات كمیة للتسییر قLMD38 (مقحوت)مـــــقــــاولـــتیــــــــة ق20 (سوامس)09:20-08:00
لوحات القیادة و إعداد التقاریر قLMD38  (حمانة)مـــــقــــاولـــتیــــــــة ق20 (سوامس)10:50-09:30

النظریات و السیرورات المقاولتیة قLMD38 (حجار)نماذج و تقنیات التنبؤ ق20 (مقحوت)12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00

 رئیس القسم

مقاولتیة (مھنــــــي)إدارة المیزانیة الساعة

السداســـــــــي األول :السنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر



جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 

مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 

09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
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السنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر



                            السنة الجامعیة 2017 / 2018

قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 
        جدول استعمال الزمن األسبوعي 

جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2017/10/15

نظم الحكم المحلي المقارنة ق18
السیاسات و النظم المالیة العمومیة ق18

لــــــــــــغـــــــــــة ق18

إقتصادیات المالیة العمومیة ق11
معاییر المحاسبة المالیة في القطاع العمومي ق11

معاییر المحاسبة المالیة في القطاع العمومي ق11

نماذج و تقنیات التنبؤ ق20
مـــــقــــاولـــتیــــــــة ق20
مـــــقــــاولـــتیــــــــة ق20

 رئیس القسم: 

إدارة المیزانیة 

السداســـــــــي األول :السنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر



السنة الجامعیة 2018 / 2019جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 
        جدول استعمال الزمن األسبوعي 

مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2018/09/16

12
09:20-08:00

10:50-09:30

مصادر التمـــویـــل ق16 (مقحوت)إدارة المـــــحفظــــة ق15 (بن علي)12:20-11:00
إدارة المـــــحفظــــة ق16 (بن علي)مصادر التمـــویـــل ق15 (مقحوت)13:50-12:30
15:20-14:00

09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00

09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

النظام المصرفي قLMD 24 (حسیني)منــــھــجیـــــــة قLMD 22 (نصیب)13:50-12:30
منــــھــجیـــــــة قLMD 24 (نصیب)النظام المصرفي قLMD 22 (حسیني)15:20-14:00
09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

حـــــــــوكــــمــــة ق03 (تباني)لـــــغة إنجلیــــــزیة ق02 (جروى)13:50-12:30
لـــــغة إنجلیــــــزیة ق03 (جروى)حـــــــــوكــــمــــة ق02  (تباني)15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00

 رئیس القسم: 

مــنھـــجــیــــة البـــــحــــث العــــلمـــي ق02 (نصیب)

إدارة مــــــــالــــــــــــیـــــة الساعةالیوم

النظـــــام المصرفـــــي الجــــزائــــري ق07 (حمدوش)

حــــــــــوكـــمــــــــة الشـــــــــركـــــــات ق02 (تباني)

تـــمویـــل العـــمــــلیــــات الدولیـــــــــة ق02 (شایب)

إدارة مــــــــصــــادر التـــــمـــویـــــل ق13 (مقحوت)

إدارة المـــحــفــظــــة المالـــــیــــــــة ق13 (بن علي)

السداســــي الثــالـــث :السنة الثــــانیـــة مـــاستــــــــــر



السنة الجامعیة 2018 / 2019جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

        جدول استعمال الزمن األسبوعي قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 

مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2018/09/16

1212
09:20-08:00
التقنیات الكمیة ق18(تلیلي)لغة إنجلیزیة ق17(برغوثي)10:50-09:30
لغة إنجلیزیة ق18(برغوثي)التقنیات الكمیة ق17(تلیلي)12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00

13:50-12:30      LMD 22التدقــــیـــق ق
 (وناس)

 LMD 23الثقافة التنظیمیة ق
       15:20-14:00 LMD 22الثقافة التنظیمیة ق

    
  LMD 23التدقـــیــق ق

(وناس) استراتیجیات النمو و التدویل ق19 (تباني)09:20-08:00
استراتیجیات النمو و التدویل ق19 (تباني)السلوك التنظیمي ق20(جفال)10:50-09:30
12:20-11:00

إدارة التغییراإلستراتیجي قLMD38 (دخاخني)13:50-12:30
إدارة التغییراإلستراتیجي قLMD38 (دخاخني)15:20-14:00
09:20-08:00

منھــــجیة البحــث ق18 (سالیمي.ف)السلوك التنظیمي م08(جفال)10:50-09:30
إنــــــــجــــلــیــــزیـــــة ق18 (جروى)12:20-11:00
اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة ق17 (باسي)13:50-12:30
اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة ق17 (باسي)15:20-14:00
اإلستراتیجیة و الھیكل التنظیمي ق19 (زمولي)09:20-08:00
اإلستراتیجیة و الھیكل التنظیمي ق19 (زمولي)10:50-09:30
قـــــــانــــــون المنــــــافـــــــســــة ق19 (رقاد)12:20-11:00

 رئیس القسم

اإلدارة اإلستراتیجیة
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نظم الجودة و تسییر الموارد البشریة م08 (سالیمي.ف)

منھجیة البحث ق20 (ججیق)

تسییر الموارد البشریة

الســــلـــوك التــــنـــظــــیــــــــــــمـــــــي م08 (جفال)

التقنیــات و األســـــالیب الكــمیة ق07 (تلیلي)

التـــــدقیــــــق اإلجتــــماعــــي ق18 (ججیق)

الثـــــقــــافة التــنــظیـــمیــة ق07 (بلونیس)

السداســــي الثــالـــث :السنة الثــــانیـــة مـــاستــــــــــر



السنة الجامعیة 2018 / 2019جامعة باجي مختار – عنابة -                                          
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
قســـــم عـــلـــــوم الــتسییر 

        جدول استعمال الزمن األسبوعي 

مالحظة: جدول معدل یعمل بھ إبتداء من صباح یوم األحد 2018/09/16

مــخــــطـــط األعــــمــــال ق19 (بن حلیمة)09:20-08:00
(بن حلیمة)مــخــــطـــط األعــــمــــال ق19 قانون العمل و الوظیفة العمومیة ق17(نایلي)10:50-09:30
(بن حلیمة) القیادة و الكفاءات المقاولتیة ق19 عصرنة المیزانیة في الجزائر ق17(بوشامي)12:20-11:00
لــــــــــــغـــــــــــة ق17(بن عمار)13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00

ندوة في المالیة العمومیة ق20 (بوفافة)10:50-09:30
الجبـــــایة المحـــلیـــة ق17 (عزوي)12:20-11:00
الجبـــــایة المحـــلیـــة ق17 (عزوي)13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00
10:50-09:30
12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
منھجیــــة البـــــحـــث ق19 (سالیمي.ف)منھجیــــة البـــــحـــث ق15 (عزوي)09:20-08:00
إدارة الجــودة الشاملــة ق19 (سالیمي.أ)مراقبة التسییر في القطاع العمومي ق15(بلعید)10:50-09:30
إدارة الجــودة الشاملــة ق19(سالیمي.أ)مراقبة التسییر في القطاع العمومي ق15(بلعید)12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
09:20-08:00
لــــــــــــغـــــــــــة قLMD 38 (سالیمي.أ)10:50-09:30
قـــــــــــانــون المنـــافـــــــســة ق19 (رقاد)12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00

 رئیس القسم

مقاولتیة (مھنــــــي)إدارة المیزانیة  الساعة
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