
 

 2018/2019: العام الجامعي            ليسانس  الثالثـــة السنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                  

 اإلدارة المالية:  فرع                  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

  قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 
 

 الخامس السداسي إمتحاناتجـدول 
 

 الرقم التاريـــــــــخ الساعة المــــــــــــادة األساتــــــــذة

 01 01/2019/ 08 الثالثاء 08.30 المؤسسة واألسواق المالية أميرة + بلقط   سمية + بن علي حمدوش وفاء

 02 01/2019/ 09 األربعاء 08.30 إدارة المخاطر المالية شايب ف. الزهراء

 مياركي صفاء  +سليماني منيرة 
التطبيقات األولية  لتحليل 

 المعطيات
 03 01/2019/ 10 الخميس 08.30

 04 01/2019/ 13 األحــــد 08.30 جباية المؤسسة +  خالدي مختاربوفطيمة فاروق 

 05 14/01/2019 اإلثنيـــن 08.30 تحليل مالي حولي محمد

 06  01/2019/ 16 األربعاء 08.30 نجليزيةا موجد أمينة

 : هــــــام  جدا  

  إثبات الهوية و هي: بطاقة الطالب )ة( وثيقةيحرم من إجراء االمتحان كل طالب ال يتوفر على  -

 تسجيل للعام الجامعي الجاري. إعادة  شهادةبـأو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة 

 رئيس القسم                                                   متحان.على كل طالب)ة( االلتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير اال  -

 



 2018/2019 :العام الجامعي               ليسانس  الثالثـــة السنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                

 األعمالإدارة فرع :                 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 

 السداسي الخامس إمتحاناتجـدول 

 الرقم التاريـــــــخ الساعة المـــــــــــــادة األساتــــــــذة

 01 01/2019/ 08الثالثاء  08.30 تقنيات التنبؤ   مباركي صفاء

 02 01/2019/ 09األربعاء  08.30 إدارة الموارد البشرية قوسي سميرة

 03 01/2019/ 10الخميس  08.30 نظرية المنظمات جمادي منيرة

 04 01/2019/ 13األحـــــد  08.30 جباية المؤسسة برايس نورة

 05 14/01/2019اإلثنيــــن  08.30 اإلدارة اإلستراتيجية جديد صبرينة

 06  01/2019/ 15الثالثــاء  08.30 هياكل وتنظيم المؤسسة +  صوام راضيةبوقلقول الهادي 

 07 16/01/2019 األربعـــاء 08.30 نجليزيةا شدادي نور الدين +وناس سارة

 : هــــــام  جدا 

  إثبات الهوية و هي: بطاقة الطالب )ة( وثيقةيحرم من إجراء االمتحان كل طالب ال يتوفر على  -

 لعام الجامعي الجاري.تسجيل ل إعادة  شهادةبأو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة 

                                        على كل طالب)ة( االلتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير االمتحان.  -

 س القسمرئي                                                                                                                               

 



 2018/2019 :العام الجامعي              ليسانس  الثالثـــة السنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                

 الميزانية إدارةفرع :                 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 

 
 لسداسي الخامسا إمتحاناتجـدول 

 الرقم التاريـــــــخ الساعة المـــــــــــــادة األساتــــــــذة

 01 01/2019/ 08الثالثاء  10.30 تقييم المشاريع العمومية بن كشرود رضوان

 02 01/2019/ 09األربعاء  10.30 إدارة المرافق العمومية  دمبري إيمان

 03 01/2019/ 10الخميس  10.30 محاسبة عمومية بولقصع مراد

 04 01/2019/ 13األحــــــد  10.30 إدارة الصفقات العمومية   سالمي منير

 05 14/01/2019اإلثنيــــن  10.30 تقنيات الميزانية بوشامي عمار

 06  01/2019/ 15الثالثــاء  10.30 التطبيقات األولية لتحليل المعطيات روابحية عيسى

 07 16/01/2019األربعــاء  08.30 انجليزية مبارك برغوثي

 

 

 

 : هــــــام  جدا

  إثبات الهوية و هي: بطاقة الطالب )ة( وثيقةيحرم من إجراء االمتحان كل طالب ال يتوفر على  -

 تسجيل للعام الجامعي الجاري. إعادة  شهادةبـ أو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة

                          باإلجراءات العملية لسير االمتحان.على كل طالب)ة( االلتزام الحرفي   -

 رئيس القسم                                                                                                                                       

 



 2018/2019 :العام الجامعي                   ةــــــــــــــــالثانيالسنة            جامعة باجي مختار/ عنابة                          

  مسار علوم التسيير                      كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

  قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 الثالثالسداسي  إمتحاناتجـدول                                     

 

 الرقم التاريـــــــــخ الساعة المــــــــــــادة األساتذة

 01 01/2019/ 07ن ـاإلثني 12.30 1اقتصاد كلي + بن وارث + قريد اللطيف ع.بلغرسة 

 02 01/2019/ 08الثالثاء  12.30 2اعالم آلي  + مقحوت .ح + شبور+مومن بوشمال نجاة

 03 01/2019/ 09األربعاء  12.30 3احصاء  + كرمون + مسعود + عطويالعيسوب فؤاد

 04 10/01/2019الخميس  12.30 تسيير المؤسسة +  باسي + سالمي + زموليحجار عبيدة 

 05 01/2019/ 13د ــــاألح 12.30 2منهجية  البحث  مختاري عذراء

 06 01/2019/ 14ن ـاإلثني 12.30 محاسبة تحليلية +  كراس + بن كشرود حمانة كمال

 07 15/01/2019اء ـالثالث 12.30 فرنسية + بن عمار إيناس+ داودي منال وم وناسة سك

 08 01/2019/ 16 األربعاء 12.30  رياضيات المؤسسة + طوافشية علي محمدرقامي 

 09 01/2019/ 17 الخميس 12.30 اقتصاد نقدي  طويل حسونه

 : هــــــام  جدا  

  إثبات الهوية و هي: بطاقة الطالب )ة( وثيقةيتوفر على يحرم من إجراء االمتحان كل طالب ال  -

 تسجيل للعام الجامعي الجاري. إعادة  شهادةبـأو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة 

 رئيس القسم                                                         على كل طالب)ة( االلتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير االمتحان.  -
                                                                                                                                        



 22017/2018الجامعي   العام                                         السنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                  

  فرع :                كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 : السداسي  إمتحاناتجـدول   قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 

 الرقم التاريـــــــــخ الساعة المــــــــــــادة األستــــــــاذ

 01 01/2018/ 21األحــــد    

 02 01/2018/ 22ن اإلثني   

 03 01/2018/ 23الثالثاء    

 04 01/2018/ 24األربعاء    

 05 01/2018/ 25الخميس    

 06 28/01/2018األحـــــد       

 07 01/2018/ 29اإلثنين    

 08 01/2018/ 30الثالثاء    

 09 01/2018/ 31األربعاء    

 : هــــــام  جدا  

  ن كل طالب ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي: بطاقة الطالب )ة(يحرم من إجراء االمتحا -

 تسجيل للعام الجامعي الجاري. إعادة  شهادةبـأو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة 

                       على كل طالب)ة( االلتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير االمتحان.  -

 رئيس القسم                                                                                                              

 ح. طويـل                                                                                                                          
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