
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .توزیع الطلبة على القاعات حسب برنامج االمتحاناأللتزام ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  یمنع الطلبة من تغییر المكان داخل قاعة االمتحان -
  األستاذالحرص على ارتداء الكمامة سواء الطالب أو  -
  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .یمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خالل االمتحان -
  یمنع تبادل األدوات بین الطلبة (اآلالت الحاسبة.....). -
 .ساتذة خالل االمتحانات یحال على المجلس التأدیبي للقسمكل طالب یخالف تعلیمات األ -

 
القسم رئیس  

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 

  قسم علوم التسییر

  2020- 09-14المسیلــة في:                الرقم:.....                                                                                                                  

  
  

  سادسالبرنامج االمتحانات الجزئیة للسداسي 
  LMDالسنـــة: الثالثة  إدارة أعمال  

   
  2020-2019الموسم الجامعي 

أستاذ   القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم
  المقیاس

  09.30-08.30  2020-09-27  األحد
إدارة اإلنتاج 

  18+17المدرج : 1الفوج  والعملیات
  : 2الفوج

  20+19المدرج  
  B06+B07:3الفوج

  : 4الفوج 
  بمكتبة الكلیة قاعة المطالعة

  24المدرج  :5الفوج 
  B08+B09:6الفوج 
 B11+B12:07الفوج

  

  د. شریف مراد

  إدارة الجودة  09.30-08.30  2020-09-28  اإلثنین
د.بیصار عبد 

 المطلب

  أ.دلھوم محمد   انجلیزیة  09.30-08.30  2020-09-29 الثالثاء

 د.زواوي حمیدة  إدارة المشاریع  09.30-08.30  2020-09-30 األربعاء

  د.الباھي مصطفى  مراقبة التسییر  09.30-08.30  2020-10-01 الخمیس

  
بمكان واحد للجلوس  االلتزاممالحظة أساسیة: حفاظا على سالمتكم یرجى من الطلبة 

  االمتحانطیلة فترة 
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 .توزیع الطلبة على القاعات حسب برنامج االمتحاناأللتزام ب -
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  منع تشغیل المكیفات والحرص على فتح كل منافذ التھویة -
  .یمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خالل االمتحان -
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القسم رئیس  
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  قسم علوم التسییر

  2020- 09-14المسیلــة في:       ..                                                                                                                           الرقم:...

  
  

  السادسبرنامج االمتحانات الجزئیة للسداسي 

  LMD تسییر عموميالسنـــة: الثالثة 
  

  2020-2019الموسم الجامعي 

  مالحظات  أستاذ المقیاس  القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  القانون اإلداري  09.30-08.30  2020-09-27  األحد

المدرج 
13+14  

  د.میمون الطاھر
  

  09.30-08.30  2020-09-28  اإلثنین
مراقبة التسییر 

في القطاع 
   العمومي

  أ.مرواني رابح

  

  د.حریزي فاروق  انجلیزیة  09.30-08.30  2020-09-29 الثالثاء
  

  09.30-08.30  2020-09-30 األربعاء
نظریة الخیارات 

  العمومیة
 .زریق عمرد

  

  09.30-08.30  2020-10-01 الخمیس
تسییر الموارد 
البشریة في 

  الوظیف العمومي

د.بیصار عبد 
   المطلب

  

اإللتزام بمكان واحد للجلوس مالحظة أساسیة: حفاظا على سالمتكم یرجى من الطلبة 
  طیلة فترة اإلمتحان
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القسم رئیس  

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

 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 

  قسم علوم التسییر

  2020- 09-14المسیلــة في:               لرقم:.....                                                                                                                   ا

  
  

  السادسبرنامج االمتحانات الجزئیة للسداسي 
  LMDإدارة مالیة السنـــة: الثالثة 

  
  

  2020-2019الموسم الجامعي 

  مالحظات  أستاذ المقیاس  القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  09.30-08.30  2020-09-27  األحد
االستراتیجیة والتخطیط 

  المالي

: 1الفوج

  11المدرج:

 :2الفوج

المدرج 

:12 

 د.غالب فاتح
  

  أ.د.دبي علي  الموازنة التقدیریة  09.30-08.30  2020-09-28  اإلثنین
  

  د.حریزي فاروق  انجلیزیة  09.30-08.30  2020-09-29 الثالثاء
  

  09.30-08.30  2020-09-30 األربعاء
اإلفالس والتسویة 

  القضائیة
 أ.قسمیة محمد

  

  .قروش عیسىد  تقییم المشاریع  09.30-08.30  2020-10-01 الخمیس
  

مالحظة أساسیة: حفاظا على سالمتكم یرجى من الطلبة اإللتزام بمكان واحد للجلوس 
  طیلة فترة اإلمتحان

  
  
  
  
  

  




