
 بخميس مليانةجامعة  الجياللي  بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

  الرابعلسداسي إلستدراكي لا متحاناال توقيت جدول
 22/06/2022إلى  20/06/2022 من

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

األثنين 

20/06/2022 

09:00---10:00 
 2 كلي اقتصاد

 فرعوند. 

A3 

:3013---:3014  المؤسسةاقتصاد  
 قاسم شاوشد.

الثالثاء 
21/06/2022 

00:09---00:10  ةمالي رياضيات 
 بن شريفد.

:3013---:3014  تسويق 
 فشيت أ.د.

األربعاء 
22/06/2022 

00:09---00:10  المالية العامة 
 خلوف ع د.

:3013---:3014  فساد وأخالقيات العمل 
 بن حاج الطاهر د.

 التسييرثانية شعبة علوم  سنة
 الفرع األول



 بخميس مليانةجامعة  الجياللي  بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

  الرابعلسداسي إلستدراكي لا متحاناال توقيت جدول
 22/06/2022إلى  20/06/2022 من

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

األثنين 

20/06/2022 

09:00---10:00 
 2 كلي اقتصاد

 قويدر قوشيحد. 

A3 

:3013---:3014  المؤسسةاقتصاد  
 مداديد.أ.

الثالثاء 
21/06/2022 

00:09---00:10  ةمالي رياضيات 
 غيدة فوزيةد.

:3013---:3014  تسويق 
 بكوشأ.د.

األربعاء 
22/06/2022 

00:09---00:10  المالية العامة 
 نشاد د.

:3013---:3014  فساد وأخالقيات العمل 
 طيب جميلة د.

 

 التسييرثانية شعبة علوم  سنة
 ع الثانيالفر



 بخميس مليانةجامعة  الجياللي  بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

  سادسداسي اللسإلستدراكي لا امتحان توقيت جدول
  26/06/2022إلى  20/06/2022من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

األثنين 
20/06/2022 

12:00---13:00 
 إدارة الجودة

 محمد بلكبيرد.

A3 

الثالثاء 

21/06/2022 12:00---13:00 
 مراقبة التسيير

 خالفيد.أ.

األربعاء 

22/06/2022 
12:00---13:00 

 رة المشاريعإدا
 فرحولد.

الخميس 
23/06/2022 

10:30---11:30 
 إدارة اإلنتاج والعمليات

 أقنينيأ.

 األحد
26/06/2022 

10:30---11:30 
القانون االساسي للوظيفة 

 العمومية

 

 

 

 سنة ثالثة 
 تخصص: إدارة أعمال



 بخميس مليانةجامعة  الجياللي  بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

  سادسلسداسي الإلستدراكي لا امتحان توقيت جدول
 26/06/2022إلى  20/06/2022من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

األثنين 
20/06/2022 

12:00---13:00 
 دارة االستراتيجية للموارد البشريةاإل

 روالمي د.

A3  
الثالثاء 

21/06/2022 12:00---13:00 
 وتنمية الكفاءات تسيير

 بغدادي د.

األربعاء 

22/06/2022 
12:00---13:00 

 هندسة التكوين
 سعيد طيبد.

الخميس 
23/06/2022 

10:30---11:30 
 حفظ الصحة واألمن

 أ.د. زنيني

األحد 
26/06/2022 

10:30---11:30 
 قانون العمل

 بن حاج طاهرد.

 

 

 سنة ثالثة 
 البشرية الموارد تسيير تخصص:



 بخميس مليانةجامعة  الجياللي  بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 

 

  الثانيلسداسي إلستدراكي لا متحاناال توقيت جدول
 22/06/2022إلى  20/06/2202 من

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

األثنين 

20/06/2022 

09:00---10:00 
 التغيير إدارة

 أميمي د.أ.

 

A4 

:3013---:3014  
 خاطر االجتماعيةالم إدارة

 حواسني يمينة .أ

الثالثاء 
21/06/2022 

00:09---00:10  نظم االجور والحوافز 
 بكديد.

13:30---14:30 
 تحرير االداري ةاالتصالال

 بوزيان رحمانيد.

األربعاء 
22/06/2022 

00:09---00:10  ادارة الجودة الشاملة 
 خلفاوي..دأ

13:30---14:30 
 قانون المنازعات االدارية

 بن جياللي أ.د.
 

  أولى ماستر سنة
 البشرية الموارد تسيير تخصص:



 بخميس مليانةجامعة  الجياللي  بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 

  نيالثالسداسي إلستدراكي لا متحاناال توقيت جدول
 22/06/2022إلى  20/06/2022 من

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

األثنين 

20/06/2022 

09:00---10:00 
 عمال الدوليةاأل إدارة

 شيشةد.

A4 

:3013---:3014  
 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية

 خثير أ.د.

الثالثاء 
21/06/2022 

00:09---00:10  ة والخيارات اإلستراتيجيةالتنافسي 
 د. سعيد منصور

13:30---14:30 
 تقنيات القيادة اإلستراتيجية

 بومازونة د.

األربعاء 
22/06/2022 

00:09---00:10  التحرير االداري واإلتصال 
 دحماند.

13:30---14:30 
 صفقات العموميةال قانون

 بوكدروند.

 

  أولى ماستر سنة

 تخصص: إدارة أعمال


