
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  
  05/03/2020: المسيلــة في :.....                                                                                                                       الرقم

  
  خامسالللسداسي  استدراكيةبرنامج امتحانات 

  LMDإدارة أعمال الثالثة  : السنـــة 
   

  2019/2020: الموسم الجامعي
  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  إدارة الموارد البشرية  15.30-14.00  11/03/2020 ا%ربعاء

   7+6+5+4الفوج 
  18المدرج 
  

   3+2+1الفوج 
  19المدرج 

  صونيةبتغة . د

  2020-03-15  األحد
  ا)دارة ا)ستراتيجية  10.30-12.00

 
  17المدرج : 6الفوج 
  18المدرج  4+5الفوج
  19المدرج 1+2الفوج
 20المدرج  3+7الفوج 

  بركاتي حسين.د

  عمرون بوجمعه.د  انجليزية  15.00-16.30

  2020-03-17 الث'ثاء

  بوعبدهللا صالح.د  تقنيات التنبؤ  10.30-12.00

  فراحتية العيد.د  نظرية المنظمات  15.00-16.30

  2020- 03-18 ا%ربعاء

 تاھمي نادية.د  ھياكل وتنظيم المؤسسة  8.30-10.00

  بلواضح الجي�ني. د  جباية المؤسسات  13.00-14.30

  
 رئيس القسم

  
  
  
  
  
  
  



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  
  05/03/2020: المسيلــة في :.....                                                                                                                       الرقم

  
  

  الخامسللسداسي  االستدراكيةبرنامج االمتحانات 

  LMD تسيير عموميالثالثة : السنـــة
  

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  15.30-14.00  11/03/2020 ا%ربعاء
التطبيقات ا3ولية 
  لتحليل المعطيات

A19 عبد ال�وي عبد الرحيم. د 

  2020-03-15  األحد
  محاسبة عمومية  10.30-12.00

 A13المدرج 

  بيصار عبد المطلب. د

  موسى بن البار.د   انجليزية  15.00-16.30

  2020-03-17 الث'ثاء

  مرواني رابح.أ  أسس التسيير العمومي  10.30-12.00

  بليل بلقاسم.أ  الصفقات العمومية  15.00-16.30

  2020- 03-18 ا%ربعاء

 ميمون الطاھر.د  المالية العامة المعمقة  8.30-10.00

 مير أحمد. د  التسويق العمومي  13.00-14.30

  
  
  

  
  رئيس القسم
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 

  : ات ھامةم�حظ
 .توزيع الطلبة على القاعات حسب برنامج امتحان -
  .امتحان )جراءإجبارية  بطاقة الھويةو بطاقة الطالب -
  .يمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خ�ل امتحان -
  .إ بموافقة مسؤول القاعة.....) ا4ت الحاسبة(يمنع تبادل ا3دوات بين الطلبة  -
 .ساتذة خ�ل امتحانات يحال على المجلس التأديبي للقسمكل طالب يخالف تعليمات ا3 -

 
 

Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 
des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences  de Gestion 
 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  
  05/03/2020: المسيلــة في                                                                                                              :.....     الرقم

  
  الخامسللسداسي  استدراكيةبرنامج امتحانات 

  LMD إدارة ماليةالثالثة : السنـــة
 2019/2020: الموسم الجامعي

  أستاذ المقياس  المدرج أو القاعة  المقيـاس  الساعــة  التاريخ  اليـوم

  15.30-14.00  11/03/2020 ا%ربعاء
التطبيقات ا3ولية 
  لتحليل المعطيات

A19 عبد ال�وي عبد الرحيم. د 

  2020-03-15  األحد
  التحليل المالي  10.30-12.00

 A13المدرج 

  عزالدين عبد الرؤوف.د

  بن البار موسى.د   انجليزية  15.00-16.30

  2020-03-17 الث'ثاء

 نوي نبيلة.د  إدارة المخاطر المالية  10.30-12.00

  زريق عمر.أ  ةندوة في المالي  15.00-16.30

  2020- 03-18 ا%ربعاء

 رحماني سناء.د  المؤسسة وا3سواق المالية  8.30-10.00

  بلواضح الجي�ني.د  جباية المؤسسة  13.00-14.30

  
  

 
  

  مرئيس القس
  
  
  
  
  




