
 

          قسم علوم التسيري

 ( دارة الاعاملإ)لمقاييس غري املكتس بة لطلبة الس نة الثالثة  رزانمة اجراء الامتحاانت ل

 املدرج/القاعة التوقيت االستاذ التاريخ  الطلبة املعنيون باعادة االمتحان املقياس

 A02 03.68-00.88 قاسم شاوش 80/80/8800االثنني  السنة الثالثة ادارة اعمال بعطوش براوات حنان /بن زينة امساء االدارة االسرتاتيجة

 حماسبة معمقة
 /بلقاسم توفيق /دوحة هشام /بوزيان عادل /بولكباش عتيقة /كرموش روميساء

 مداح فاطمة/امني بوزراري حممد/بعطوش براوات حنان /مشيت ايوب
 A04 08.88-08.68 سيد حممد 80/80/8800 الثالثاء الية وحماسبةالسنة الثالثة م

(قديم)الثالثة ادارة اعمال مداح فاطمة فحص  01 08.88 – 80.68 امحد بن حيي ربيع 08/80/8800االربعاء  

 A02 03.68 -00.88 مادي حممد ابراهيم 00/80/8800اخلميس  (قديم)الثالثة ادارة اعمال مداح فاطمة/امني بوزراري حممد حماسبة وطنية

 A02 01.68-06.88 حواسين صليحة 06/80/8800 السبت السنة الثالثة ادارة اعمال بعطوش براوات حنان /بن زينة امساء نظرية املنظمة

 نظرية اختاذ القرار
بن زينة  /دوحة هشام /بوزيان عادل /بولكباش عتيقة /كرموش روميساء

 بعطوش براوات حنان /مشيت ايوب /بلقاسم توفيق /امساء
 A02 08.88-08.68 خثري حممد 03/80/8802 الثالثاء السنة الثالثة ادارة اعمال

(قديم)الثالثة ادارة اعمال امني بوزراري حممد تسيري مايل وحماسيب  A02 01.68 – 06.88 زحويف 00/80/8800اخلميس  



 

          قسم علوم التسيري

 ( دارة املوارد البشريةإ)اجراء االمتحانات للمقاييس غري املكتسبة لطلبة السنة الثالثة    رزنامة

 املدرج/ةالقاع التوقيت االستاذ التاريخ  الطلبة املعنيون باعادة االمتحان املقياس

 A02 01.68-06.88 حواسين صليحة 06/80/8800 السبت السنة الثالثة ادارة اعمال بلكاتب عبد احلق نظرية املنظمة

 

 

 

 



 

          قسم علوم التسيري

 ( دارة االعمالإ)  الثانية ماسرت لمقاييس غري املكتسبة لطلبة السنة رزنامة اجراء االمتحانات ل

 املدرج/ةالقاع التوقيت االستاذ التاريخ السداسي الطلبة املعنيون باعادة االمتحان املقياس

   بوزيان  السداسي االول خرشاوي فتيحة/  عبديل حممود تسيري مالية املؤسسة

   قاضي  السداسي االول خرشاوي فتيحة الطرق الكمية لالحصاء

   حواسين  السداسي االول خرشاوي فتيحة نظام املعلومات واالتصال

   بن حيي  ثالثالسداسي ال فرقوس عبد اهلل نظرية التنظيمات

ثالثالسداسي ال فرقوس عبد اهلل قتصادي واليقظةالذكاء اال    زمالة/ايت زيان حورية  

ثالثالسداسي ال فرقوس عبد اهلل اعالم ايل    قريشي  

ثالثالسداسي ال فرقوس عبد اهلل التسيري الراشد    اجلوزي/قاسم شاوش  



 

          قسم علوم التسيري

 ( تسيري املؤسسات)  ماسرت الثانية   مقاييس غري املكتسبة لطلبة السنةلرزنامة اجراء االمتحانات ل

 املدرج/ةالقاع التوقيت االستاذ التاريخ  الطلبة املعنيون باعادة االمتحان املقياس

ربوجنان عبد القاد ادارة االفراد    غيدة   

   زحويف   بوجنان عبد القادر سياسات متويل املؤسسة

   قريشي   فنطازي فايزة اعالم ايل

   سنوسي   قزول امحد عزيز الرتويج والعالقات العامة

   ايت زيان كمال   قزول امحد عزيز املؤسسة والسياسة االقتصادية

   سلمان   قزول امحد عزيز التجارة االلكرتونية

   مدادي   قزول امحد عزيز يف تسيري املؤسساتدراسة احلاالت 

 


