
      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 02/80/7802إىل  80/80/7802من  الثالثجدول امتحانات السداسي 

 املدرج/ القاعات  (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

 الثانية

 جذع مشترك 

 سعيداني 0إحصاء  07:88-08:08 80/80/7802األحد 

A2/ BN2 
11/12/13/14/15 

23.1/23.2 

24.1 /24.2 

 زوبري تسيري املؤسسة 08:88-80:08 80/80/7802االثنني 

 بن سديرة إعالم آيل 03:08-00:88 08/80/7802الثالثاء 

 واكلي رياضيات مؤسسة 03:08-00:88 00/80/7802األربعاء 

 مدادي 7منهجية  07:88-08:08 07/80/7802اخلميس 

 توبني 0اقتصاد كلي  08:88-80:08 03/80/7802السبت 

 موالدي اقتصاد نقدي  03:08-00:88 00/80/7802األحد 

 حمارزي/ مقدم  اجنليزية 03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 خمتاري ليليةحماسبة حت 07:88-08:08 02/80/7802الثالثاء 

  



      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 03/80/7802إىل  80/80/7802من  اخلامسجدول امتحانات السداسي 

 اتالقاع (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

مال ثالثة   إدارة أعال

 (قدمي)

 أمحد بن حييى فحص 03:08-00:88 80/80/7802األحد

29/30 

 قويدر قوشيح ن حماسبة معمقة 07:88-08:08 80/80/7802االثنني 

 سعيد منصور تنظيم املؤسسة 08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء 

 زوبري تقييم املشاريع 03:08-00:88 00/80/7802األربعاء 

 ساحل تسيري حماسيب ومايل 03:08-00:88 07/80/7802اخلميس 

 مقدم اجنليزية 07:88-08:08 03/80/7802السبت 

 بغدادي اإلسرتاتيجية الصناعية 08:88-80:08 00/80/7802األحد 

 مادي حماسبة وطنية 03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 

 



      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 02/80/7802إىل  80/80/7802من   جدول امتحانات السداسي اخلامس

 املدرج/  اتالقاع (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

الثالثة   إدارة أعمال 

 (جديد)

 حواسين ص نظرية املنظمات 03:08-00:88 80/80/7802األحد

A2 

11/24.1 

 خضار حماسبة معمقة 07:88-08:08 80/80/7802االثنني 

 بلحمدي مراقبة التسيري 08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء 

 خثري نظرية اختاذ القرار 03:08-00:88 00/80/7802األربعاء 

 عبد السالم تطبيقات االعالم االيل 03:08-00:88 07/80/7802اخلميس 

 مقدم لغة أجنبية 07:88-08:08 03/80/7802السبت 

 خلوف إدارة املوارد البشرية 08:88-80:08 00/80/7802األحد 

 فالق هندسة األعمال 03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 قاسم شاوش االدارة االسرتاتيجية 03:08-00:88 02/80/7802الثالثاء 

 



      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 03/80/7802إىل  80/80/7802من  اخلامسجدول امتحانات السداسي 

 القاعات (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

الثالثة   تسيري 

 البشريةاملوارد 

 زيان قانون العمل 03:08-00:88 80/80/7802األحد

07/00/03  

 مراميي تسيري املسارات املهنية 07:88-08:08 80/80/7802االثنني 

 غيدة تسيري امليزانية 08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء 

 زنيين االتصال 03:08-00:88 00/80/7802األربعاء 

 عبد السالم إعالم آيل 03:08-00:88 07/80/7802اخلميس 

 بوعزري اجنليزية 07:88-08:08 03/80/7802السبت 

 زنيين اسس إدارة املوارد البشرية 08:88-80:08 00/80/7802األحد 

 زنيين نظرية املنظمات 03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 

               



      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 02/80/7802إىل  80/80/7802من   الثالثجدول امتحانات السداسي 

 القاعات (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

الثانية ماستر     

 تسيري املؤسسة

 ايت زيان كمال املؤسسة والسياسة االقتصادية 03:08-00:88 80/80/7802األحد

03/00 

 عبادة اجلودة الشاملة 07:88-08:08 80/80/7802االثنني 

 مدادي املؤسساتدراسة احلاالت يف تسيري 08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء 

 سنوسي الرتويج والعالقات العامة 03:08-00:88 00/80/7802األربعاء 

 غيدة إدارة األفراد 03:08-00:88 07/80/7802اخلميس 

 زحويف سياسات متويل املؤسسة 07:88-08:08 03/80/7802السبت 

 بوكدرون تسويقال 08:88-80:08 00/80/7802األحد 

 سايب إعالم آيل 03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 سلمان التجارة االلكرتونية 03:08-00:88 02/80/7802الثالثاء 

 



      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 03/80/7802إىل  80/80/7802من  الثالثجدول امتحانات السداسي 

 القاعات (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

الثانية ماستر 

 أعمالإدارة 

 ايت زيان حورية الذكاء االقتصادي واليقظة 03:08-00:88 80/80/7802األحد

0/08/00 

 بومازونة تقنيات القيادة االسرتاتيجية 07:88-08:08 80/80/7802االثنني 

 سعيد طيب االدارة االسرتاتيجية الدولية 08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء 

 حمرزي املديرية العامة للمؤسسة :03:3-00:88 00/80/7802األربعاء 

 قريشي إعالم آيل 03:08-00:88 07/80/7802اخلميس 

 فالق إدارة االبتكار 07:88-08:08 03/80/7802السبت 

 بودوشن  التسيري الراشد 08:88-80:08 00/80/7802األحد 

 امحد بن حيي نظرية التنظيمات 03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 

 



      

 
 

 سييرقسم علو م الت

 02/80/7802إىل  80/80/7802من  جدول امتحانات السداسي الثالث

 القاعة  (ة)ألاستاذ  املقياس التوقيت التاريخ السنة

 الثانية ماستر

ادارة املوارد 

 البشرية

 بودوشن حتليل العمل واهلندسة البشرية 03:08-00:88 80/80/7802األحد

BN2 

 خثري ة املوارد البشريةتقييم ادار 07:88-08:08 80/80/7802االثنني 

 حواسين تسيري املوارد البشرية  08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء 

 بن زهرة ادارة اجلودة الشاملة  03:08-00:88 00/80/7802األربعاء 

 غيدة سياسات ادارة املوارد البشرية 03:08-00:88 07/80/7802اخلميس 

 صدقاوي ق الكمية يف البحث العلميالطر 07:88-08:08 03/80/7802السبت 

 سعيد طيب يف ادارة املوارد البشرية القيادة 08:88-80:08 00/80/7802األحد 

 سايب اعالم ايل  03:08-00:88 03/80/7802االثنني 

 بوعزري اجنليزية اقتصادية  03:08-00:88 02/80/7802الثالثاء 

 


