
 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر

 

 لثانًسداسً اللاالستدراكيمتحانالجدولتوقيتا
 09/07/2019 إلى02/07/2019من 

 

المدرج / القاعات األستاذ / المقٌاس التوقٌت األٌام 

 الثالثاء
02/07/2019  

08 :30 
 إعالم ألً

 تمطاوسٌن . أ

A3 19 20 
21 22 

13:00  
  تجاريقانون

عمر ٌوسف .د

 األربعاء
03/07/2019  

08 :30 
 2ومحاسبة عامة 

 وسفاحل.د

13 :00 
 انجلٌزٌة

 

 السبت
06/07/2019  

08:30 
 2رٌاضٌات 

 خداوي. د

13:00 
 مدخل إلدارة األعمال 

 الجوزي.  د

 االثنٌن
08/07/2019  

08:30 
 2اقتصاد جزئً 

 ٌحٌاوي.د

13:00 
 علم اجتماع المنظمات

 سردون. د

 الثالثاء
09/07/2019  

08 :30 
 2احصاء 

 سعٌدانً جمال.د

 سنة أولى جذع مشترك 
 الفرع الثالث



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر

 

 لرابعسداسي ااالستدراكي للمتحانالجدولتوقيتا
 09/07/2019 إلى02/07/2019مه 

المدرج / القاعات األستاذ / المقٌاس التوقٌت األٌام 

 10:30 02/07/2019 الثالثاء 
 2اقتصادكلً
 توبٌن

A1 A2 04 
05 06 07 

08 09 10 
12 

 10:30 03/07/2019االربعاء 
 رٌاضٌات مالٌة

 غٌدة. د

 04/07/2019الخمٌس

08:30 
 الفساد وأخالقٌات العمل

 الجوزي. د

13:00 
 تسوٌق

فشٌت. د  

06/07/2019الحد ا  
08:30 

 اقتصاد المؤسسة
  زبٌر. د

13:00 
 مالٌة عامة

 ساحل. د

 10:30  09/07/2019الثالثاء 
 إعالمآلً
 بنٌحٌمحمد

 

سىةثاوية شعبة علوم 

 التسٌٌر



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر

 

 

  السادسسداسياالستدراكي للمتحانالجدولتوقيتا

 09/07/2019 إلى02/07/2019مه 

 
المدرج / القاعات األستاذ / المقٌاس التوقٌت األٌام 

 00: 15 03/07/2019االربعاء 
 اإلدارة اإلستراتٌجٌة للموارد البشرٌة

 غٌدة. د

A4 
 

  10:30 04/07/2019 الخمٌس
 قانون العمل
 أ مهاٌلٌة

06/07/2019السبت   10:30 
 تسٌٌر وتنمٌة الكفاءات

 بغدادي. د

07/07/2019االحد   

10 :30 
 حفظ الصحة واألمن

 زنٌنً. د

15 :00 
 هندسة التكوٌن

 سعٌد طٌب. د

08/07/2019االثنٌن   10:30 
 لغة حٌة
 أ بلمختار

 

 

 
 

سنة ثالثة   
 تسييرالمواردالبشرية:تخصص



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر

 

 

 

  السادسسداسياالستدراكي للمتحانالجدولتوقيتا
 09/07/2019 إلى02/07/2019مه 

 
 

المدرج / القاعات األستاذ / المقٌاس التوقٌت األٌام 

 00: 15 03/07/2019االربعاء 
 مراقبة التسٌٌر

 بلحمدي. د

A4 
08 

  10:30 04/07/2019 الخمٌس
 إدارة الجودة

 محمد بلكبٌر خلٌدة. د

06/07/2019السبت   10:30 
 ادارة المشارٌع

 حواسنً صلٌحة. د

07/07/2019االحد   
10 :30 

 إدارة االنتاج والعملٌات
 أقنٌنً. د

15 :00 
 القانون األساسً للوظٌفة العمومٌة

 حواسنً ٌمٌنة. د

08/07/2019االثنٌن   10:30 
 لغة حٌة

 حمرات . أ
 
 
 
 
 

 

سنة ثالثة  
إدارة أعمال : تخصص



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر

 

 

 لثاويسداسي ااالستدراكي للمتحانالجدولتوقيتا

 09/07/2019 إلى02/07/2019مه 

المدرج / القاعات األستاذ / المقٌاس التوقٌت األٌام 

 00: 15 03/07/2019االربعاء 
 إدارة التغٌٌر

 أمٌمً. أد

A4 
 

  10:30 04/07/2019 الخمٌس
 التحرٌر االداري و االتصال

 حواسنً صلٌحة. د

06/07/2019السبت   10:30 
 ادارة الجودة الشاملة

 خلفاوي. د

07/07/2019االحد   
10 :30 

 ادارة المخاطر االجتماعٌة
 حواسنً ٌمٌنة. د

15 :00 
 قانون المنازعات االدارٌة

 شٌتة. د

08/07/2019االثنٌن   10:30 
 نظم االجور و الحوافز

 بكدي. د

09/07/2019الثالثاء    
13:00 

 لغة أجنبٌة
 بوعزري.أ

 

 

  أولى ماسترسنة
 تسييرالمواردالبشرية:تخصص



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر

 

 

 لثاويسداسي ااالستدراكي للمتحانالجدولتوقيتا

 09/07/2019 إلى02/07/2019مه 
المدرج / القاعات األستاذ / المقٌاس التوقٌت األٌام 

 00: 15 03/07/2019االربعاء 
 تقنٌات القٌادة االستراتٌجٌة

 بومازونة. د

22 

A4 

 

  10:30 04/07/2019 الخمٌس
 التحرٌر االداري و االتصال

 الحرتسً. د

06/07/2019السبت   10:30 
 قانون الصفقات العمومٌة

 حواسنً صلٌحة. د

07/07/2019االحد   
10 :30 

 اإلدارة اإلستراتٌجٌة للموارد البشرٌة
 خثٌر. أد

15 :00 
 إدارة األعمال الدولٌة

 شٌشة. د

08/07/2019االثنٌن   10:30 
 التنافسٌة و الخٌارات االستراتٌجٌة

 سعٌد منصور. د

09/07/2019الثالثاء    
13:00 

 لغة أجنبٌة
 ماتن.أ

 

  أولى ماسترسنة

 إدارة أعمال: تخصص


