
عنابة-جامعة باجي مختار  8201/9201العام الجامعي   

                                                                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

قسم علوم التسيير     

 السنـــة الثانية مـــــاستر

 تخصص: إدارة مـــــــــــــــــالية  

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثالث

)ة( اذــــاألست ادةـــــــــالم  اريخـــــالت الساعة   الرقم 
08/01/2019الثالثاء  10.30 حوكمة الشركات تباني رزيقة  01 

09/01/9201 األربعاء 10.30 ادارة المحفظة المالية بن علي سمية  20  

الدوليةتمويل العمليات  شايب ف/الزهراء 10/01/9201 خميسال 10.30   03 

13/01/9201 األحد 10.30 منهجية البحث العلمي نصيب رجم  04 

14/01/9201 ثنيناال 10.30 ادارة مصادر التمويل مقحوت مسعودة  05 

15/01/9201 ثالثاءال 10.30 انجليزية قسنطيني ريم  06 

حسيني أمينة /حمدوش وفاء 16/01/9201 األربعاء 10.30 النظام المصرفي الجزائري   07 

 هــام جدا:

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

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

  القسم رئيس

                             



عنابة-جامعة باجي مختار   2018/2019العام الجامعي   

     كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

                                                                            قسم علوم التسيير  

  السنـــة الثانية مـــــاستر 

 تخصص: إدارة الموارد البشرية

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداســـي الثالث

 

)ة( اذــــاألست ادةـــــــــالم  اريخـــــالت الساعة   الرقم 
08/01/2019الثالثاء  10.30 السلوك التنظيمي جفال وردة  01 

09/01/2019األربعاء  10.30 منهجية البحث في علوم التسيير ججيق عبد المالك  20  

10/01/2019الخميس  10.30 نظم الجودة و تسيير الموارد البشرية ساليمي فيروز  03 

13/01/2019األحد  10.30 الثقافة التنظيمية بلونيس سعاد  04 

/ وناس أسماء  ججيق عبد المالك 14/01/2019االثنين  10.30 التدقيق االجتماعي   05 

ي مباركثبرغو 15/01/2019الثالثاء  10.30 انجليزية   06 

16/01/2019األربعاء  10.30 التقنيات و األساليب الكمية المتقدمة صالحي فتيحة  07 

 هــام جدا:

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

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

  القسم رئيس

                    



8201/9201لعام الجامعي ا عنابة-جامعة باجي مختار   

  كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة الثانية مـــــاستر

 تخصص: إدارة إستراتيجية 

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثالث

اذــــاألست ادةـــــــــالم  اريخـــــالت الساعة   الرقم 
08/01/2019الثالثاء  08.30 االستراتيجية و الهيكل التنظيمي زمولي نبيلة  01 

09/01/2019األربعاء  08.30 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية باسي الهام  20  

10/01/2019الخميس  08.30 منهجية البحث في علوم التسيير ساليمي فيروز  03 

13/01/2019األحد  08.30 ادارة التغيير االستراتيجي دخاخني وهيبة  04 

14/01/2019االثنين  08.30 استراتيجيات النمو و التدويل تباني رزيقة  05 

3010. انجليزية قسنطيني ريم 15/01/2019الثالثاء    06 

16/01/2019األربعاء  08.30 قانون المنافسة خنفر مونية  07 

 هــام جدا:

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

 بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري.

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

 

  القسم رئيس



8201/9201لعام الجامعي ا عنابة-جامعة باجي مختار   

                                 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة الثانية مـــــاستر

 تخصص: المقــــــــاولتية

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثالث

اذــــاألست ادةـــــــــالم  اريخـــــالت الساعة   الرقم 
08/01/2019الثالثاء  10.30 فرنسية ساليمي أحمد  01 

09/01/2019األربعاء  10.30 مخطط االعمال حجوب فاطمة  02 

3008. منهجية البحث ساليمي فيروز 10/01/2019الخميس    30  

13/01/2019األحد  10.30 ادارة الجودة الشاملة ساليمي أحمد  40  

14/01/2019االثنين  10.30 القيادة و الكفاءات المقاولتية حجوب فاطمة  05 

3008. قانون المنافسة خنفر مونية 61/01/2019 ربعاءاأل   06 

 هــام جدا:

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

 الجاري.بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي 

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

 

  القسم رئيس

                         



عنابة-جامعة باجي مختار  8201/9201لعام الجامعي ا  

        كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنـــة الثانية مـــــاستر

 تخصص: إدارة الميزانية 

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثالث

اذــــاألست ادةـــــــــالم  اريخـــــالت الساعة   الرقم 
08/01/2019الثالثاء  08.30 فرنسية  بن عمار ايناس  01 

09/01/2019األربعاء  08.30 منهجية البحث في علوم التسيير  عزوي هارون  20  

10/01/2019الخميس  08.30 عصرنة الميزانية في الجزائر  بوشامي عمار  03 
13/01/2019األحد  08.30 مراقبة التسيير في القطاع العمومي بلعيد م/مولود  04 

14/01/2019االثنين  08.30 قانون العمل و الوظيفة العمومية رزاق بارة  05 

15/01/2019الثالثاء  08.30 الجباية المحلية عزوي هارون  06 

3010. ندوة في المالية العمومية سوامس رضوان 16/01/2019األربعاء    07 

 هــام جدا:

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

 بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري.

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

  القسم رئيس

                            


