
 

 2018/2019 : العام الجامعي    ) ل.م.د(    ليسانس الثالثـــةالسنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                  

 اإلدارة المالية:  فرع                  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 قســــــــم علــــوم التسييـــــر 
 

 السداسي السادس -ية ئهااإلمتحانات النجـدول 
 

 الرقم التاريـــــــــخ الساعة المــــــــــــادة األستــــــــاذ

 01 20/06/2019الخميس  08.30 انجليزية موجد أمينة + برغوثي مبارك

 02 22/06/2019السبــت  08.30 اإلستراتيجية والتخطيط المالي حمدوش وفاء + كراس نجاة

 03 23/06/2019األحــــد  08.30 الموازنة التقديرية  قحمانة كمال + تليلي طار

 04 24/06/2019اإلثنيــن  08.30 اإلفالس والتسوية القضائية مرامرية حمى

25/06/2019الثالثــاء  08.30 تقييم المشاريع بن وارث عبد الرحمان  05 

26/06/2019األربعاء  08.30  التدقيق المالي حولي محمد + جبار سمير   06 

 : هــــــام  جدا  

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

 أو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة مدرسية أو شهادة تسجيل للعام الجامعي الجاري.

                       .ءات العملية لسير االمتحانعلى كل طالب)ة( االطالع و االلتزام الحرفي باإلجرا  -

 رئيس القسم                                                                                                                                                                             

 

 ح. طويل                                                                                                                                         

 

 



 

 2018/2019 : العام الجامعي        ) ل.م.د(   ليسانسالثالثـــة السنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                

 األعمـــــالفرع : إدارة                 لعلوم االقتصادية و علوم التسييركلية ا

 قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 السداسي السادس -النهائية اإلمتحانات جـدول 

 الرقم التاريـــــــخ الساعة المـــــــــــــادة األستـــــــــــاذ

 01 20/06/2019الخميس  08.30 إنجليزية شدادي نور الدين + قسنطيني ريم

 02 22/06/2019السبــت  08.30 مراقبة التسيير برايس نورة

 03 23/06/2019األحــــد  08.30 إدارة اإلنتاج والعمليات سكوم وناسة

 04 24/06/2019اإلثنيــن  08.30 إدارة الجودة ساليمي أحمد

25/06/2019الثالثــاء  08.30 قانون البورصة بن كشرود رضوان  05 

26/06/2019األربعاء  08.30 إدارة المشاريع سليماني منيرة  06 

 : هــــــام  جدا 

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

 الجامعي الجاري.أو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة مدرسية أو شهادة تسجيل للعام 

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

 رئيس القسم                                                                                                                                                                             

 

 ح. طويل                                                                                                                                        

 

                                                                                                                    

  

 
 



 

 

 

 2018/2019 : العام الجامعي                  ) ل.م.د(  الثالثـــة السنة جامعة باجي مختار/ عنابة                                

 ميزانيةالفرع :                 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 قســــــــم علــــوم التسييـــــر
 السداسي السادس -اإلمتحانات النهائية جـدول                     

 

 الرقم التاريـــــــخ الساعة المـــــــــــــادة األستـــــــــــاذ

 01 20/06/2019الخميس  08.30 إنجليزية برغوثي مبارك

 02 22/06/2019السبــت  10.30 عمليات الخزينة بولقصع مراد

 03 23/06/2019األحــــد  10.30 محاسبة وطنية  مقحوت مسعودة

 04 24/06/2019اإلثنيــن  10.30 األنظمة الجبائية عزوي هارون

25/06/2019الثالثــاء  10.30 الرقابة المالية بوفافة وداد  05 

 : هــــــام  جدا 

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

 أو )عند االقتضاء( بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة مدرسية أو شهادة تسجيل للعام الجامعي الجاري.

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

            

 رئيس القسم                                                                                                                                       

     

 ح. طويل                                                                                                                                                             
 

 

 



  

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

  سار علوم التسييرم                        كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير
 

 قســــــــم علــــوم التسييـــــر 
 الرابع للسداسي  اإلمتحانات  النهائية جـدول                             

 

 الرقم التاريـــــــــخ الساعة المــــــــــــادة األستاذ المحاضر اساتذة األعمال الموجهة

 01 19/06/2019األربعاء  12.30 اقتصاد المؤسسة بلغرسة باسي + زمولي

 02 20/06/2019الخميس  12.30 تسويق بلخضر  جديد + صوام

 03 22/06/2019السبــت  12.30 3إعالم آلي  بوشمال مقحوت ح + شبور + مومن

 04 23/06/2019األحــــد  12.30 الفساد وأخالقيات العمل رزاق بارة كريمة /

 05 24/06/2019اإلثنيــن  12.30 2اقتصاد كلي  بلغرسة بن وارث ح + قريد

25/06/2019الثالثــاء  12.30 رياضيات مالية رقامي + سالمي + طوافشية مباركي   06 

 07 26/06/2019األربعاء  12.30 مالية عامة بوفافة سالمة + بوزانه

 : هــــــام  جدا   

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

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

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

 

 رئيس القسم                    

                                                                                                              

 ح. طويل                                                                                                                   
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