
8201/9201العام الجامعي      عنابة-جامعة باجي مختار 

                                                                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: اإلدارة المالية

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي األول

 الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة األستــــاذ )ة(
محمد عامر ارف/ طو بلعيد محمد مولود 08/01/2019الثالثاء  10.30 التدقيق المالي   01 

09/01/2019األربعاء  10.30 قانون الشركات خنفر مونية   02 
المعمقةاإلدارة المالية  بن وارث عبد الرحمان 10/01/2019الخميس  10.30   03 

13/01/2019األحد  10.30 التشخيص  المالي حمدوش وفاء  04 
14/01/2019االثنين  10.30 مقاولتية سوامس رضوان / روابحية عيسى  05 

عبير بوفنغور 15/01/2019الثالثاء  10.30 انجليزية   06 
16/01/2019األربعاء  10.30 النمذجة المالية نصيب رجم  70  

            هــام جدا:

يحرم من إجراء اإلمتحان كل طالب ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي : بطاقة الطالب )ة( أو عند اإلقتضاء بطاقة التعريف الوطنية  -

 مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري، 

 .العملية لسير اإلمتحانعلى كل طالب )ة( اإللتزام الحرفي باإلجراءات  -

  القسم رئيس



2018/9201العام الجامعي      عنابة-جامعة باجي مختار 

                                                                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: ادارة الموارد البشرية

 جــدول االمتحانات النهائية للسداســـي األول

)ة( األستــــاذ  الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة 
قروف صالح /مباركي صفاء  08/01/2019الثالثاء  10.30 هندسة الوظيفة   01 

لمعارفإدارة ا ججيق ع المالك/ وناس أسماء  09/01/2019األربعاء  10.30   02 
10/01/2019الخميس  10.30 فرنسية بنية عمر  03 

13/01/2019األحد  10.30 مقاولتية بلخضر مسعودة  04 
14/01/2019االثنين  10.30 القانون األساسي للوظيفة العمومية رزاق بارة  05 

15/01/2019الثالثاء  10.30 نظام معلومات الموارد البشرية ضواوية هدى  06 
 هــام جدا:

يحرم من إجراء اإلمتحان كل طالب ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي : بطاقة الطالب )ة( أو عند اإلقتضاء بطاقة التعريف الوطنية  -

 مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري، 

 .على كل طالب )ة( اإللتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير اإلمتحان -

 رئيس القسم 



2018/9201العام الجامعي      عنابة-جامعة باجي مختار 

                                                                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: اإلدارة اإلستراتيجية 

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي األول

)ة( األستــــاذ  الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة 
اإلستراتيجيةنظم المعلومات و اليقظة  بوقلقول الهادي/ لمروس مريم 08/01/2019الثالثاء  10.30   01 

09/01/2019األربعاء  10.30 قوانين حماية المستهلك و البيئة رزاق بارة  02 
10/01/2019الخميس  10.30 فرنسية بنية عمر  03 

13/01/2019األحد  10.30 إدارة المشاريع سليماني منيرة  40  
سحنون هبة بوقلقول الهادي/ و الثقافة التنظيمية اإلستراتيجية  14/01/2019االثنين  10.30   05 

15/01/2019الثالثاء  10.30 مقاولتية حجار عبيدة/ شايب .ف الزهراء  60  
16/01/2019األربعاء  10.30 مدارس الفكر االستراتيجي بلونيس سعاد  07 

           هــام جدا:

مرفقة بشهادة يحرم من إجراء اإلمتحان كل طالب ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي : بطاقة الطالب )ة( أو عند اإلقتضاء بطاقة التعريف الوطنية  -

 للعام الجامعي الجاري.إعادة التسجيل 

 على كل طالب )ة( اإللتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير اإلمتحان. -

 رئيس القسم                                                                                                                            



2018/9201عي العام الجام                         عنابة-جامعة باجي مختار 

                                                                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: إدارة الميزانية 

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداســـي األول

 الرقم التاريخ الساعة المقياس األستاذ )ة(

08/01/2019الثالثاء  10.30 فرنسية بن عمار إيناس  01 
09/01/2019األربعاء  10.30 نماذج و تقنيات التنبؤ مقحوت مسعودة  02 
10/01/2019الخميس  10.30 السياسات و النظم المالية العمومية بولقصع مراد  03 

طارقتليلي  13/01/2019األحد  10.30 معاييرالمحاسبة المالية في القطاع الحكومي   04 
14/01/2019االثنين  10.30 مقاولتية سوامس رضوان  50  

15/01/2019الثالثاء  10.30 نظم الحكم المحلي المقارنة دمبري إيمان  60  
16/01/2019األربعاء  10.30 اقتصاديات المالية العامة بوفافة وداد  70  

 هــام جدا:

يحرم من إجراء اإلمتحان كل طالب ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي : بطاقة الطالب )ة( أو عند اإلقتضاء بطاقة التعريف الوطنية 

 .مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري، على كل طالب )ة( اإللتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير اإلمتحان

 رئيس القسم                                                                                                                                   

                 



2018/9201العام الجامعي      عنابة-جامعة باجي مختار 

                                                                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: المقاولتية 

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي األول

)ة( األستــــاذ  الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة 
مسعودةمقحوت  08/01/2019الثالثاء  08.30 التقنيات الكمية للتسيير   01 

09/01/2019األربعاء  08.30 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم بن عمارة منصور  02 
10/01/2019الخميس  08.30 اإلستراتيجية التنافسية بلخضر مسعودة  03 

التقارير  إعدادولوحة القيادة  حمانة كمال 13/01/2019األحد  08.30   04 
14/01/2019االثنين  08.30 نظريات و سيرورة المقاولتية حجار عبيدة  05 
3010. انجليزية وناس سارة 15/01/2019الثالثاء    06 

إيماندمبري  اإلدارياالتصال و التحرير   16/01/2019األربعاء  08.30   07 
                هــام جدا:

ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي : بطاقة الطالب )ة( أو عند اإلقتضاء بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة يحرم من إجراء اإلمتحان كل طالب  -

 إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري.

 على كل طالب )ة( اإللتزام الحرفي باإلجراءات العملية لسير اإلمتحان. -

   رئيس القسم                                                                                                                                   


