
 2019/  2018السنة الجامعية                                            -عنابة  –جامعة باجي مختار 
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 قســـــم عـــلـــــوم الــتسيير  

                                                     

 2018/2019 لثانيجدول استعمال الزمن األسبوعي  للسداسي ا 

 إجبارية الحضور قي كل الحصص.مالحظة: 
 

 التوقيت
 إدارة الميزانية

Management Budgétaire 
 

 )مهني(مقاولتية 
Entrepreneuriat  Professionnalisant 

 

بت
لس

ا
 

   18ق  )م+ت(    إدارة ميزانية الجماعات المحلية 09:50 – 08:30
 بولقصع مراد

 19ق   )محاضرة(   مرافقة و تمويل مشاريع خلق المؤسسات
 حجوب فاطمة

   18ق )م+ت(  الحكومي القطاع في والتدقيق الرقابة 11:20 – 10:00
 بولقصع مراد

 19ق    (تطبيق)   مرافقة و تمويل مشاريع خلق المؤسسات
 فاطمةحجوب 

 18ق       )م+ت(    فرنسية 12:50 – 11:30
 بن عمار ايناس

 19ق       )م+ت(  انجليزية  
 وناس سارة

   
   

ين
الثن

ا
 

 18ق     )محاضرة(  الحيوي اإلحصاء 09:30 – 08:00
 بوخضير وحيد

 

 18ق     )محاضرة(  الحيوي اإلحصاء 11:00 – 09:30
 بوخضير وحيد

 

   18ق  دمبري )م+ت(  اإلداري التحرير و االتصال 12:30 – 11:00
  

 

12:30 – 14:00   

اء
الث

الث
 

 38LMDق     )م+ت(غير المباشرة   قانون الضرائب   09:30–08:00
 بن عمارة منصور

 38LMDق     )محاضرة(    اإلمداد التجاري  11:00 – 09:30
الزهراء اطمةشايب ف  

 38LMDق    (تطبيق)    التجارياإلمداد   12:30 – 11:00
الزهراء اطمةشايب ف  

 38LMDق   (التربص األول في المؤسسة)عالم الشغل إكتشاف   14:00 – 12:30
 حجار عبيدة

اء
ربع

األ
 

08:00 – 09:30   

 17ق )م+ت(    العمومية الميزانية مناهج تجديد 11:00 – 09:30
 بوشامي عمار

 

 17ق      )م+ت(      اإلداري القانون 12:30 – 11:00
 خنفر مونية

 

12:30 – 14:00   

س
مي

لخ
 ا

 38LMDق   )محاضرة(   دراسة الجدوى و تقييم المشاريع  09:30 – 08:00
 مقحوت مسعودة

 38LMDق    (تطبيق)  دراسة الجدوى و تقييم المشاريع  11:00 – 09:30
 مقحوت مسعودة

  38LMDق    )م+ت(   العمليات إدارة  12:30 – 11:00
 شايب ف الزهراء

 : تذكير هام
  أسبوعا( 14)  16/05/2019، على أن تتوقف يوم الخميس 20/01/2019يوم )محاضرة و أعمال موجهة( تنطلق الدروس 

  27/01/2019تحتسب الغيابات في األعمال الموجهة لكل مادة، ابتداء من يوم األحد . 

 

  لمقدمةاغيابات مهما كانت المبررات  04بدون مبرر، أو  02على أن يحرم الطالب )ة( الذي يتجاوز غيابين 
  .في حالة أي غياب جماعي، على األستاذ التقدم لإلدارة لملء استمارة الغياب ، و اعتبار المحاضرة منجزة 

 

                                                                                   رئيس القسم 

                                                                                                                        

 الثانيالسنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر: السداســـــــــي 



 2019/  2018السنة الجامعية                                            -عنابة  –جامعة باجي مختار 
 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 قســـــم عـــلـــــوم الــتسيير  

                                                      

 8201/9201 لثانيجدول استعمال الزمن األسبوعي  للسداسي ا 

 

 التوقيت
 Gestion desالموارد البشرية تسيير

Ressources Humaines 
 

 اإلدارة االستراتيجية
Management Stratégique 

 2الفوج  1الفوج  2الفوج  1الفوج 

حد
األ

 

 11ق والحوافز األجور نظم 09:30 – 08:00
 ججيق ع المالك

 االجتماعية المخاطر ادارة
 12ضواوية هدى ق

خلق القيمة و نماذج األعمال  
 13ق   تباني رزيقة

 14ق   فرنسية 
 بنية عمر

 االجتماعية المخاطر ادارة 11:00 – 09:30
 11ضواوية هدى ق

 12ق  والحوافز األجور نظم
 ججيق ع المالك

  13فرنسية  ق 
 بنية عمر

 خلق القيمة و نماذج األعمال  
 14ق   تباني رزيقة

 02)محاضرة( ق  والحوافز األجور نظم 12:30 – 11:00
 ججيق ع المالك

 07ق (   محاضرة)إدارة المعرفة 
 بلونيس سعاد

12:30 – 14:00     
14:00 – 15:30    

 
 

ين
الثن

ا
 

 15فرنسية ق 09:30 – 08:00
 عمر بنية

 16ق  2ملتقيات التعمق 
 ججيق ع المالك

 02 ق ( محاضرة)سيرورة القرارات اإلستراتيجية 
 بوقلقول الهادي

 15ق  2ملتقيات التعمق  11:00 – 09:30
 ججيق ع المالك

 16فرنسية ق 
 عمر بنية

 (  محاضرة)التشخيص اإلستراتيجي 
 02ق   جديد صبرينة

 07( ق محاضرة) التغيير إدارة 12:30 – 11:00
 مباركي صفاء

 التشخيص اإلستراتيجي
 17جديد صبرينة  ق 

 

12:30 – 14:00    

14:00 – 15:30   

اء
الث

الث
 

 02( ق محاضرة) االجتماعية المخاطر ادارة 09:30–08:00
 ضواوية هدى

 08م ( محاضرة)خلق القيمة و نماذج األعمال  
 تباني رزيقة

 15ق التغيير إدارة 11:00 – 09:30
 مباركي صفاء

 )م+ت(اإلدارة اإلستراتيجية و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة   
 08م  دخاخني وهيبة 

 15ق التغيير إدارة  12:30 – 11:00
 مباركي صفاء

  

 سيرورة القرارات اإلستراتيجية    14:00 – 12:30
 15ق  بوقلقول 

 16إدارة المعرفة ق 
  بلونيس سعاد

 15  إدارة المعرفة  ق    15:30 – 14:00
 بلونيس سعاد

 سيرورة القرارات اإلستراتيجية 
 16ق  بوقلقول

اء
ربع

األ
 

 02( ق محاضرة) الفساد محاربة قانون 09:30 – 08:00
 

 08( م  محاضرة)االتصال و التحرير اإلداري 
 دمبري إيمان

 02( ق محاضرة) اإلداري التحرير و االتصال 11:00 – 09:30
 دمبري إيمان

 التشخيص اإلستراتيجي 
 20ق جديد صبرينة  

 

 : تذكير هام
  أسبوعا( 14)  16/05/2019، على أن تتوقف يوم الخميس  20/01/2019تنطلق الدروس يوم 

    27/01/2019تحتسب الغيابات في األعمال الموجهة لكل مادة، ابتداء من يوم األحد . 

 

 لمقدمةاغيابات مهما كانت المبررات  04بدون مبرر، أو  02على أن يحرم الطالب )ة( الذي يتجاوز غيابين 

                .في حالة أي غياب جماعي، على األستاذ التقدم لإلدارة لملء استمارة الغياب ، و اعتبار المحاضرة منجزة 

      

رئــيــس القســـم 

      

ح طويــــل
                                                                                   رئيس القسم                                                                                                         

  

 الثانيالسنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر: السداســـــــــي 



 2019/  2018السنة الجامعية                                            -عنابة  –جامعة باجي مختار 
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 قســـــم عـــلـــــوم الــتسيير  

                                                     

 8201/9201 لثانيالزمن األسبوعي  للسداسي اجدول استعمال  

 
 التوقيت

  Management Financier اإلدارة المالية

 4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج 

حد
األ

 

 حمدوش وفاء   02 م  )محاضرة( )    والمالي البنكي( األعمال قانون 09:20 – 08:00

 19ق  المالية التدفقات إدارة 10:50 – 09:30
 رجمنصيب 

 المصغرة المالية نظرية
 20ق 

 )والمالي البنكي(األعمال انونق
 حمدوش وفاء 17ق 

 18ق المؤسسات تقييم
 بن علي سمية

11:00 – 12:20 
 19ق  المصغرة المالية نظرية

 

 األعمال انونق
  20ق  )والمالي البنكي(

 حسيني أمينة

   17ق المؤسسات تقييم
  بن علي سمية

12:30 – 13:50 
    

 
14:00 – 15:20     

ين
الثن

ا
 

   20انجليزية  )م+ت( ق   09:20 – 08:00

09:30 – 10:50 
 20ق  المالية التدفقات إدارة 19انجليزية  )م+ت( ق 

   نصيب رجم

 )والمالي البنكي( األعمال انونق 12:20 – 11:00
 )والمالي البنكي(األعمال انونق   حسيني أمينة  19ق 

 حمدوش وفاء  15ق 
 دمبري    02م    )محاضرة(   اإلداري التحرير و االتصال 13:50 – 12:30
14:00 – 15:20    

اء
الث

الث
 

08:00–09:20     
09:30 – 10:50     
 بلعيد محمد مولود     02ق     )محاضرة( المصغرة المالية نظرية 12:20 – 11:00
12:30 – 13:50 

 المالية التدفقات إدارة  
 نصيب رجم 13ق 

 

 14ق   مالية هندسة
 

14:00 – 15:20  
 المالية التدفقات إدارة 13ق   مالية هندسة  

14ق   نصيب رجم 

اء
ربع

األ
 

 بلعيد محمد مولود          07 ق    )محاضرة(  مالية هندسة 09:20 – 08:00
 رجمنصيب             07 ق  )محاضرة(   المالية التدفقات إدارة 10:50 – 09:30
11:00 – 12:20     

 12:30 – 13:50     
14:00 – 15:20     

س
مي

لخ
 ا

08:00 – 09:20 
 12ق  المؤسسات تقييم 11ق   مالية هندسة

 المصغرة المالية نظرية 13انجليزية  )م+ت( ق  بن علي سمية
 14ق 

 11ق  المؤسسات تقييم 10:50 – 09:30
 المصغرة المالية نظرية 12ق   مالية هندسة بن علي سمية

 14انجليزية  )م+ت( ق  13 ق

 بن علي سمية   02م    )محاضرة( المؤسسات تقييم 12:20 – 11:00

 : تذكير هام
       أسبوعا( 14)  16/05/2019، على أن تتوقف يوم الخميس  20/01/2019األحد تنطلق الدروس يوم 

    27/01/2019تحتسب الغيابات في األعمال الموجهة لكل مادة، ابتداء من يوم األحد . 

 

 لمقدمةاغيابات مهما كانت المبررات  04بدون مبرر، أو  02على أن يحرم الطالب )ة( الذي يتجاوز غيابين 

                .في حالة أي غياب جماعي، على األستاذ التقدم لإلدارة لملء استمارة الغياب ، و اعتبار المحاضرة منجزة 

                                                                                               

 رئيس القسم                                                                                                                        

 الثانيالسنة األولـــــــــــى مـــاستــــــــــر: السداســـــــــي 


