
 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 قسـم علـوم التسييـر

 LMDالثانية  السنةلمستوى   الثالث     رزنامة امتحانات السداسي 
 التوقيت                              

 اتريخ إجراء االمتحان
 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

  اقتصاد نقدي وأسواق راس املال   20/12/2022 الثالاثء
  2إعالم آيل    21/12/2022األربعاء 
  إجنليزية    22/12/2022اخلميس 

 
 األفواج  قاعات االمتحانات 

 3+    2+  1 3المدرج 

 6+    5+  4 4المدرج 

  77القاعة 

  78القاعة 

 

 

 رئيس القسم                                                                                                                                            مصلحة البرمجة



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 التسيير قسم علوم 

  لمستوى السنة الثالثة إدارة األعمال   الخامس رزنامة إمتحانات السداسي 

 التوقيت                              
 اتريخ إجراء االمتحان

 00سا10       30سا08
         30سا10
 00سا12

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12

 إجنليزية    17/12/2022السبت 
 قانون العمل    18/12/2022 األحد

 

 توزيع الطلبة على القاعات حسب األفواج 

 

 األفواج  قاعات االمتحانات 

 2+  1 4المدرج 

 3 85القاعة 

 4 86القاعة 

 

  رئيس القسم                                                                                                                                         مصلحة البرمجة



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 التسيير قسم علوم 

 لمستوى السنة  األولى ماستر تخصص تسيير استراتيجي   رزنامة إمتحانات السداسي األول 

 4المدرج 
 

 التوقيت                         
 اتريخ إجراء اإلمتحان

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

         التنظيم اإلداري واألدوات التنظيمية 20/12/2022 الثالاثء
    اجنليزية جتارية لألعمال   21/12/2022األربعاء 

 

 

 

 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 

   



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 
 

 التسيير قسم علوم 

 تسيير الهياكل االستشفائية ماستر تخصص  لمستوى السنة  األولى   رزنامة إمتحانات السداسي األول 

 81القاعة 

 التوقيت                         
 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08 اتريخ إجراء اإلمتحان

    إجنليزية              20/12/2022 الثالاثء
    قانون الصحة       21/12/2022األربعاء 

 

 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 التسيير قسم علوم 

 ريادة األعمال ماستر تخصص لمستوى السنة  أولى   الثالثرزنامة إمتحانات السداسي 

 82القاعة 

 التوقيت                           
 اتريخ إجراء اإلمتحان

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

    إجنليزية 20/12/2022 الثالاثء
    قانون الصفقات العمومية   21/12/2022األربعاء 

 

 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 

 

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 التسيير قسم علوم 

 لمستوى السنة  الثانية ماستر تخصص تسيير استراتيجي دولي   الثالثرزنامة إمتحانات السداسي 

 4المدرج 

 
 التوقيت                               

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08 اتريخ إجراء اإلمتحان

    قانون املنافسة  17/12/2022السبت 
    اجنليزية جتارية لألعمال  18/12/2022 األحد

 

 

 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 

 

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 التسيير قسم علوم 

 االستشفائية تسيير الهياكل ماستر تخصص  لمستوى السنة  الثانية   الثالثرزنامة إمتحانات السداسي 

  82+  81القاعة 

 التوقيت                           
 اتريخ إجراء اإلمتحان

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

    القانون االستشفائي   17/12/2022السبت 
    إجنليزية      18/12/2022 األحد

 

 رئيس القسم                                       البرمجة مصلحة  

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 17:48:30 12/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 
 

 التسيير قسم علوم 

 ريادة األعمال ماستر تخصص لمستوى السنة  الثانية   الثالثرزنامة إمتحانات السداسي 

 86+  84القاعة 

 التوقيت                          
 اتريخ إجراء اإلمتحان 

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

    إجنليزية 17/12/2022السبت 
    قانون الضرائب  18/12/2022 األحد

 

 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 
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