
 2018/2019العام الجامعي :                                 عنابة                                                    –جامعة باجي مختار 

                   التسييرقسم علوم                                                                        كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير
                        

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: اإلدارة المالية

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثاني

 الرقم التـــــاريخ الساعة  المـــــــــادة األستــــاذ )ة(

19/06/2019اء ـاألربع 11.00 قانون األعمال البنكي والمالي حمدوش وفاء/ حسيني أمينة  01 

20/06/2019الخميس  10.30 نظرية المالية المصغرة بلعيد محمد مولود  02 

22/06/2019 السـبــت 10.30 االتصال والتحرير اإلداري دمبري ايمان  03 
23/06/2019 األحـــــد 10.30 لغة انجليزية بوفنغور + وناس  04 

24/06/2019 اإلثنــيـن 10.30 تقييم المؤسسات بن علي سمية  05 
25/06/2019 الثالثــاء 10.30 إدارة التدفقات المالية نصيب رجم  06 

26/06/2019 األربعـاء 10.30 الهندسة المالية بلعيد محمد مولود  07 
  هــام جدا: -
 كل طالب ال يتوفر على وثائق إثبات الهوية و هي : بطاقة الطالب )ة( يحرم من إجراء اإلمتحان -

 أو عند االقتضاء بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري. 

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

 رئيس القسم                                                                                                    

 ح. طويل                                                                                                                         



 2018/2019 :  العام الجامعي                                                                        عنابة-مختار جامعة باجي

قسم علوم التسيير                                                          كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير  

 

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: تسيير الموارد البشرية

 جــدول اإلمــتحانات النهائية  للسداســـي الثاني

)ة( األستــــاذ  الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة 
20/06/2019الخميس  10.30 إدارة التغيير   مباركي صفاء  01 
22/06/2019 السـبــت 10.30 االتصال والتحرير اإلداري دمبري ايمان  02 
23/06/2019 األحـــــد 10.30 إدارة المخاطر االجتماعية ضواوية هدى  03 

24/06/2019 اإلثنــيـن 10.30 لغة فرنسية بنية عمر  04 
25/06/2019 الثالثــاء 10.30 نظم الحوافز واألجور ججيق عبد المالك  05 
26/06/2019 األربعـاء 10.30 قانون محاربة الفساد رزاق بارة كريمة  06 

  هــام جدا: -

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

 أو عند االقتضاء بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري. 

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

 رئيس القسم                                                                                                                

 ح. طويل                                                                                                      



 2018/2019 :  العام الجامعي                                                                        عنابة-جامعة باجي مختار

قسم علوم التسيير                                                          كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير  

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: اإلدارة اإلستراتيجية 

 جــدول اإلمــتحانات للسداسي الثاني

)ة( األستــــاذ  الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة 
13/06/2019الخميس  10.00 سيرورة القرارات اإلستراتيجية بوقلقول الهادي   01 

20/06/2019الخميس  10.30 التشخيص اإلستراتيجي جديد صبرينة  02 
22/06/2019 السـبــت 10.30 االتصال والتحرير اإلداري دمبري ايمان  03 

23/06/2019 األحـــــد 10.30 اإلدارة اإلستراتيجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دخاخني وهيبة  04 

24/06/2019 اإلثنــيـن 10.30 لغة فرنسية بنية عمر  05 

25/06/2019 الثالثــاء 10.30 إدارة المعرفة بلونيس سعاد  06 

26/06/2019 األربعـاء 10.30 خلق القيمة ونماذج األعمال تباني رزيقة  07 
  هــام جدا: -

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

 الجاريدة التسجيل للعام الجامعي بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة إعا االقتضاءأو عند 

                         .االمتحانالحرفي باإلجراءات العملية لسير  االلتزامعلى كل طالب )ة(  -

 رئيس القسم                                                                                                      

 ح. طويل                                                                                                                                                 



 2018/2019العام الجامعي :                                                                                         عنابة           -جامعة باجي مختار

 قسم علوم التسيير                                                                                                               كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

       

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: إدارة الميزانية 

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثاني

 الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة األستــــاذ )ة(

19/06/2019اء ـاألربع 11.00 فرنسية بن عمار ايناس  01 

ميزانية الجماعات المحلية إدارة بولقصع مراد 20/06/2019الخميس  10.30   02 

22/06/2019السبـــت  10.30 االتصال والتحرير اإلداري دمبري ايمان  03 

23/06/2019د ـــــاألح 10.30 اإلحصاء الحيوي بوخضير وحيد  04 

24/06/2019ين ـــاإلثن 10.30 تجديد مناهج الميزانية العمومية بوشامي عمار  05 

25/06/2019اء ــالثالث 10.30 الرقابة والتدقيق في القطاع الحكومي بولقصع مراد  06 

26/06/2019اء ـاألربع 10.30 القانون اإلداري خنفر مونية  07 

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

 أو عند االقتضاء بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري. 

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

                    رئيس القسم                                                                                                                       

 ح. طويل                                                                                                                                                                    



8201/9201العام الجامعي :                                                                                                       عنابة              -جامعة باجي مختار  

 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير

   قسم علوم التسيير    

 السنـــة األولى مـــــاستر

 تخصص: مقاولتية

 جــدول اإلمــتحانات النهائية للسداسي الثاني

 الرقم التـــــاريخ الساعة المـــــــــادة األستــــاذ )ة(

20/06/2019الخميس  10.30 اإلمداد التجاري شايب فاطمة الزهرة  01 

22/06/2019السبـــت  10.30 المرافقة وتمويل مشاريع إنشاء المؤسسات حجوب فاطمة  02 

23/06/2019د ـــــاألح 10.30 لغة إنجليزية وناس سارة  03 

24/06/2019ين ـــاإلثن 10.30 دراسة الجدوى وتقييم المشاريع مقحوت مسعودة  04 

25/06/2019اء ــالثالث 10.30 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  بن عمارة منصور  05 

26/06/2019اء ـاألربع 10.30 إدارة العمليات شايب فاطمة الزهرة  06 

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

 أو عند االقتضاء بطاقة التعريف الوطنية مرفقة بشهادة إعادة التسجيل للعام الجامعي الجاري. 

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

                               
 رئيس القسم                                                                                                                 

 ح. طويل                                                                                                                                                                            

                                                                                                                          


