
2019/2018: الجامعــــي العامعنابة-  مختار باجي جامعة

التسيير علوم و اإلقتصادية العلوم كلية
التسييــــــــــر علـــــــــوم قسم

(Management du budget ) الميزانية إدارة

12341

09:20-08:00

10:50-09:30

18ق (بولقصع) الخزينـــــة عـــمليـات(ضواوية)16ق التربص تقرير(دخاخني)15ق التربص تقرير12:20-11:00
18ق (عزوي) الجبائيــــــــة األنظمــــة(ضواوية)16ق التربص تقرير(دخاخني)15ق التربص تقرير13:50-12:30
18ق (عزوي) الجبائيــــــة األنظمــــــة15:20-14:00
16:50-15:30

09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

الجودة إدارة 1920 إنجليزية18 اإلنتاج إدارة17 التسيير مراقبة13:50-12:30
20 إنجليزيةالجودة إدارة 1819 التسيير مراقبة17 اإلنتاج إدارة15:20-14:00

16:50-15:30 

18ق (مقحوت) وطنــيـــــة مــحاســبة09:20-08:00
18ق (مقحوت) وطنــيـــــة مــحاســبة10:50-09:30
18ق (بولحبال)الــتــــربـــص تـقــريـــر12:20-11:00
20 المشاريع إدارة19 اإلنتاج إدارة18 البورصة قانون17 إنجليزية13:50-12:30

20 اإلنتاج إدارة19 المشاريع إدارة18 إنجليزية17 البورصة قانون15:20-14:00

16:50-15:30

18ق (بوفافة) الماليـــــــــــة الرقابــــةالتسيير مراقبة 1314 البورصة قانون12 الجودة إدارة11 المشاريع إدارة09:20-08:00
18 ق (برغـــــوثي) انجليزيـــــــــة14 البورصة قانونالتسيير مراقبة 1213 المشاريع إدارة11 الجودة إدارة10:50-09:30
18ق (بوشامي) المالية قانون في ندوة12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
16:50-15:30

(األقل على حصة 14)  2019/05/16 الخميس يوم تتوقف أن على ، 2019/01/20 يوم الدروس تنطلق: *هام تذكير
 .2019/01/27 األحد يوم من ابتداء مادة، لكل الموجهة األعمال في الغيابات تحتسب *
المقدمة المبررات كانت مهما غيابات 04 أو مبرر، بدون 02 غيابين يتجاوز الذي (ة) الطالب يحرم أن على*
.         منجزة المحاضرة اعتبار و ، الغياب استمارة لملء لإلدارة التقدم األستاذ على جماعي، غياب أي حالة في*

 القســـم رئــيــس
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8م (برايس) التسييــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــراقبـــــــــــــــــــــــة

8م (سكوم) والعمليـــــــــــــــــــــــــــات اإلنتـــــــــــــــــــــــاج إدارة

8م (سليماني) المـــــــــــــــــشاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إدارة
8م (ساليمي)الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة إدارة

ــد
ــــ
ــــ
حــ
األ

الزمن إستعمال جدول                                
السادس السداسي  ليسانس الثالثــــــــة السنـــــــة               

(Management) األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إدارةالساعةاليوم



2019/2018: الجامعــــي العامعنابة-  مختار باجي جامعة

التسيير علوم و اإلقتصادية العلوم كلية
السادس السداسي  ليسانس الثالثــــــــة السنـــــــة  التسييــــــــــر علـــــــــــوم قسم

1234
09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

التقديرية الموازنة 1112 اإلستراتيجية13:50-12:30
12 اإلستراتيجية11 التقديرية الموازنة15:20-14:00

16:50-15:30

09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

المشاريع تقييم 1314 المالي التدقيق12 التربص تقرير11 إنجليزية13:50-12:30
المالي التدقيق 14المشاريع تقييم 1213 إنجليزية11 التربص تقرير15:20-14:00
16:50-15:30

14 اإلستراتيجية13 التربص تقرير12 المالي التدقيق11 المشاريع تقييم09:20-08:00

14 التربص تقريراإلستراتيجية 1213 المشاريع تقييم11 المالي التدقيق10:50-09:30

12:20-11:00

13:50-12:30

15:20-14:00

16:50-15:30

09:20-08:00

10:50-09:30

12:20-11:00

إنجليزية 14التقديرية الموازنة 13:50-12:3013
14 التقديرية الموازنةإنجليزية 15:20-14:0013

09:20-08:00

10:50-09:30

(األقل على حصة 14)  2019/05/16 الخميس يوم تتوقف أن على ، 2019/01/20 يوم الدروس تنطلق: *هام تذكير
 .2019/01/27 األحد يوم من ابتداء مادة، لكل الموجهة األعمال في الغيابات تحتسب *
المقدمة المبررات كانت مهما غيابات 04 أو مبرر، بدون 02 غيابين يتجاوز الذي (ة) الطالب يحرم أن على*
 القســـم رئــيــس.         منجزة المحاضرة اعتبار و ، الغياب استمارة لملء لإلدارة التقدم األستاذ على جماعي، غياب أي حالة في*
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(Management financier) مـــــاليــــــــــــــــــــــــــــــــة إدارةالساعةاليوم

02 م (حمانة) التــقــديــــريـــــــــــــة الــــمـــــــوازنـــــــــــــــة

02 م (حمدوش) المالـــي والتخـــــطيـــــط اإلستـــــراتيجيـــــــــة
02 م () القــــانونيــــــــة التـســـــويـــــة و اإلفــــالس
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02 م (وارث بن) المشـــــــاريــــــــــــــــــــع تقيــــيـــــــــــــــم
02 م (حولي) المـــــــــالــــــــــــــــي التــــدقـــــــــيــــــــــــــق



2019/2018: الجامعــــي العامالتسيير علوم و اإلقتصادية العلوم كلية

الرابع السداسي :األسبوعي الزمن إستعمال جدولالتسييــــــــــر علــــــــــــــــــوم قسم
التسيير علوم مسار (د.م.ل) ليسانس الثانية السنـــــــة

10-ف9-ف8-ف7-ف6-ف5-ف4-ف3-ف2-ف1-فالساعةاليوم
salle 1 TP*(16)ماليةsalle 2 TP*(15)م رياضيات09:20-08:00

salle 2 TP(15)م رياضيات*salle 1 TP(16)مالية*

12:20-11:00
13:50-12:30
15:20-14:00
16:50-15:30
(11)*(19)م رياضيات(18)المؤ إقتصاد(17) مالية(16)المؤ إقتصاد(15)كلي إقتصاد(14) تسويق09:20-08:00 *(12)م رياضياتكلي إقتصاد
(11)*(19)المؤ إقتصاد(18)م رياضيات(17)المؤ إقتصاد(16)مالية(15) تسويق(14)كلي إقتصاد10:50-09:30 *(12)كلي إقتصادم رياضيات
12:20-11:00

13:50-12:30salle 1 TP(14) ماليةsalle 2 TPتسويق (16)**(15)المؤ إقتصاد(17)م رياضيات(16)تسويق(15)كلي إقتصاد
(16)**(15) تسويق(17)تسويق(16)م رياضياتsalle 2 TP(15)كلي إقتصادsalle 1 TP(14) مالية15:20-14:00 المؤ إقتصاد
16:50-15:30

09:20-08:00

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

13:50-12:30

15:20-14:00
16:50-15:30
*(16)كلي إقتصادمالية(15)*09:20-08:00
 مالية(16)**(15)كلي إقتصاد10:50-09:30

(17)كلي إقتصاد(16) تسويق(15)المؤ إقتصاد(14)م رياضيات12:20-11:00
(19)* مالية(16)**(15)تسويق(17) تسويق(16)كلي إقتصاد(15)م رياضيات(14)المؤ إقتصاد 13:50-12:30 salle 2 TPالمؤ إقتصاد

salle 2 TP *(19)*(16) تسويق*(15) مالية15:20-14:00 المؤ إقتصاد
16:50-15:30

09:20-08:00

10:50-09:30

(األقل على حصة 14)  2019/05/16 الخميس يوم تتوقف أن على ، 2019/01/20 يوم الدروس تنطلق: *هام تذكير
 .2019/01/27 األحد يوم من ابتداء مادة، لكل الموجهة األعمال في الغيابات تحتسب *
المقدمة المبررات كانت مهما غيابات 04 أو مبرر، بدون 02 غيابين يتجاوز الذي (ة) الطالب يحرم أن على*
.         منجزة المحاضرة اعتبار و ، الغياب استمارة لملء لإلدارة التقدم األستاذ على جماعي، غياب أي حالة في*
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10:50-09:30
التسيير عمارة * التسيير عمارة ** *

 1 مدرج العــــــــمـــــــــــــل أخــــــــالقــــيـــــــــــات و الفــــــســـــــــــــاد
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التسيير عمارة * *

اء
ــــ
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بوشمال  1 مدرج  III آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إعــــــــــــــــــــالم
بلغرسة  1 مدرج II كـــلـــــــــــــــــــــــــي إقتـــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

بلخضر   2 مدرج   تــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
رقامي 2 مدرج مـــــــــــــالـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة ريــــــــــــــــــــاضيــــــــــــــــــات
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التـــسيــــيـــــــر عــــــــــمـــــــارة * *

س
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بلغرسة 2 مدرج  المـــــــــــؤسســـــــــــــــــــــة إقتـــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادال
بوفــــافـــة 2 مدرج عـــــــــــــامــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــالــــــــــــــيـــــــــــــة



* المؤ إقتصاد


