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 ليسانس مسار علوم التسيير-الدورة االستدراكية- برنامج امتحانات السداسي الثالث لطلبة السنة الثانية

 
 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
 102 القاعة 2-1الفوجين  12.00-11.00 2021 جوان 28االثنين  اقتصاد المؤسسة  .1

 103 القاعة 4-3الفوجين 
 104 القاعة 6-5الفوجين 
 105 القاعة 8-7الفوجين 
 201 القاعة 10-9الفوجين 
 202 القاعة 12-11الفوجين 
 203 القاعة 14-13الفوجين 
 204القاعة 16-15الفوجين 
 205 القاعة 18-17الفوجين 

 13.30-12.30 2021 جوان 28االثنين  احصاء  .2
 09.00-08.00 2021 جوان 29الثالثاء  منهجية  .3
 10.30-09.30 2021 جوان 29الثالثاء  1اقتصاد كلي   .4
 15.00-14.00 2021 جوان 30األربعاء  محاسبة تحليلية  .5
 16.30-15.30 2021 جوان 30األربعاء  اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال  .6

 12.00-11.00 2021 جويلية 01الخميس  انجليزية  .7
 13.30-12.30 2021 جويلية 01الخميس  اعالم آلي  .8

 09.00-08.00 2021 جويلية 02السبت  رياضيات المؤسسة  .9
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

 برنامج امتحانات السداسي الخامس لطلبة السنة ثالثة إدارة أعمال-الدورة االستدراكية- 
 

 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
  15.00-14.00 2021 جوان 28االثنين  انجليزية  .1

 
 مدرج بن الصغير

 12.00-11.00 2021 جوان 29الثالثاء  هياكل وتنظيم المؤسسة  .2
 13.30-12.30 2021 جوان 29الثالثاء  تطبيقات أولية لتحليل المعطيات  .3
 09.00-08.00 2021 جوان 30األربعاء  نظرية المنظمات  .4
 10.30-09.30 2021 جوان 30األربعاء  إدارة الموارد البشرية  .5
 15.00-14.00 2021 جويلية 01الخميس  اإلدارة االستراتييجية  .6

 10.30-09.30 2021 جويلية 02السبت جباية المؤسسة  .7
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

 برنامج امتحانات السداسي الخامس لطلبة السنة ثالثة إدارة الموارد البشرية-الدورة االستدراكية- 
 

 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
  15.00-14.00 2021 جوان 28االثنين  انجليزية  .1

 
 مدرج أحمد يوسف

 12.00-11.00 2021 جوان 29الثالثاء  اليقظة االجتماعية وتسيير النزاعات  .2
 13.30-12.30 2021 جوان 29الثالثاء  تطبيقات أولية لتحليل المعطيات  .3
 09.00-08.00 2021 جوان 30األربعاء  محاسبة الموارد البشرية  .4
 10.30-09.30 2021 جوان 30األربعاء  أسس إدارة الموارد البشرية  .5
 15.00-14.00 2021 جويلية 01الخميس  االتصال  .6

 10.30-09.30 2021 جويلية 02السبت تسيير المسار المهني  .7
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 جامعة محمد خيضر �سكرة

 للية العلوم اقتصادية و التجار�ة و علوم التسي��

قسم علوم التسي�� 

 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

  
 برنامج امتحانات السداسي األول لطلبة السنة أولى ماستر مقاوالتية-الدورة االستدراكية-

 
 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
  12.00-11.00 2021 جوان 28االثنين  التقنيات الكمية للتسيير  .1

 
306 

 
 

 09.00-08.00 2021 جوان 29الثالثاء  مراقبة التسيير  .2
 10.30-09.30 2021 جوان 29الثالثاء  المحيط التشريعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .3
 15.00-14.00 2021 جوان 30األربعاء  االستراتيجية التنافسية  .4
 12.00-11.00 2021 جويلية 01الخميس  االتصال والتحرير اإلداري  .5
 13.30-12.30 2021 جويلية 01الخميس  انجليزية  .6

 09.30-08.00 2021 جويلية 02السبت وظائف المؤسسة  .7
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

  
 برنامج امتحانات السداسي األول لطلبة السنة أولى ماستر إدارة استراتييجة -الدورة االستدراكية-

 
 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
  12.00-11.00 2021 جوان 28االثنين  إدارة المشاريع  .1

 308 القاعة 3-2-1األفواج 
 307 القاعة 6-5-4األفواج 

 09.00-08.00 2021 جوان 29الثالثاء  مدارس الفكر االستراتيجي  .2
 10.30-09.30 2021 جوان 29الثالثاء  قانون الصفقات العمومية  .3
 15.00-14.00 2021 جوان 30األربعاء  نظم المعلومات واليقظة االستراتيجية  .4
 12.00-11.00 2021 جويلية 01الخميس  االتصال والتحرير اإلداري  .5
 13.30-12.30 2021 جويلية 01الخميس  انجليزية  .6

 09.30-08.00 2021 جويلية 02السبت االقتصاد الصناعي  .7
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 للية العلوم اقتصادية و التجار�ة و علوم التسي��
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

  
 برنامج امتحانات السداسي األول لطلبة السنة أولى ماستر إدارة الموارد البشرية -الدورة االستدراكية-

 
 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
  12.00-11.00 2021 جوان 28االثنين  الهندسة الوظيفية  .1

 401 القاعة 3-2-1األفواج 
 402 القاعة 6-5-4األفواج 

 403  القاعة 8-7األفواج

 09.00-08.00 2021 جوان 29الثالثاء  نظم معلومات الموارد البشرية  .2
 10.30-09.30 2021 جوان 29الثالثاء  قانون العمل  .3
 15.00-14.00 2021 جوان 30األربعاء  اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية  .4
 12.00-11.00 2021 جويلية 01الخميس  االتصال والتحرير اإلداري  .5
 13.30-12.30 2021 جويلية 01الخميس  انجليزية  .6

 09.30-08.00 2021 جويلية 02السبت إدارة المعرفة  .7
 
 
 


