
  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
 .رنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  .یمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خالل االمتحان -
  .إال بموافقة مسؤول القاعة.....) اآلالت الحاسبة(یمنع تبادل األدوات بین الطلبة  -
 .ل على المجلس التأدیبي للقسمساتذة خالل االمتحانات یحاكل طالب یخالف تعلیمات األ -
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 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  2022-12- 13: المسیلــة في                                                 :.....                                                                       الرقم

  
  الخامسبرنامج االمتحانات الجزئیة للسداسي 

  LMDإدارة أعمال الثالثة  : السنـــة 
   

  2022/2023: الموسم الجامعي
  أستاذ المقیاس  المدرج أو القاعة  المقیـاس  الساعــة  التاریخ  الیـوم

  ھیاكل وتنظیم المؤسسة  14.30-13.00  08/01/2023  األحد

 

  تاھمي نادیة.د

 د ھبال عبد النور.أ  انجلیزیة  14.30-13.00  09/01/2023  االثنین

 فراحتیة العید.د.أ  نظریة المنظمات  14.30-13.00  10/01/2023  الثالثاء

  بركاتي حسین.د. أ  اإلدارة اإلستراتیجیة  14.30-13.00  11/01/2023  األربعاء

 ولھي بوعالم. د.أ  جبایة المؤسسات  14.30-13.00  14/01/2023  السبت

  بوعبدهللا صالح.د  التنبؤتقنیات   14.30-13.00  15/01/2023  األحد

  بتغة صونیة. د  إدارة الموارد البشریة  14.30-13.00  16/01/2023  االثنین

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

 
 
 

  : ات ھامةمالحظ
 .رنامج االمتحانتوزیع الطلبة على القاعات حسب ب -
  .االمتحان إلجراءإجباریة  بطاقة الھویةو بطاقة الطالب -
  .یمنع منعا باتا استعمال الھاتف النقال خالل االمتحان -
  .إال بموافقة مسؤول القاعة.....) اآلالت الحاسبة(یمنع تبادل األدوات بین الطلبة  -
 .ل على المجلس التأدیبي للقسمساتذة خالل االمتحانات یحاكل طالب یخالف تعلیمات األ -
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 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  2022-12- 13: المسیلــة في....                                                                                                                   :.الرقم
  

  الخامسبرنامج االمتحانات الجزئیة للسداسي 
  LMD إدارة مالیةالثالثة : السنـــة

  
  

  2022/2023: الموسم الجامعي
المدرج أو   المقیـاس  الساعــة  لتاریخا  الیـوم

  القاعة
  أستاذ المقیاس

  إدارة المخاطر المالیة  14.30-13.00  08/01/2023  األحد

 

  نوي نبیلة.د

  د ھبال عبد النور.أ  انجلیزیة  14.30-13.00  09/01/2023  االثنین

 زریق عمر.د  ندوة في المالیة  14.30-13.00  10/01/2023  الثالثاء

  14.30-13.00  11/01/2023  األربعاء
التطبیقات األولیة لتحلیل 

  المعطیات 
 د موسى بن البار.أ

 ولھي بوعالم. د.أ  جبایة المؤسسة  14.30-13.00  14/01/2023  السبت

  عزالدین عبد الرؤوف.د.أ  التحلیل المالي  14.30-13.00  15/01/2023  األحد

 رحماني سناء.د  المؤسسة واألسواق المالیة   14.30-13.00  16/01/2023  االثنین
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