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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 جويلية04األحد  تسيير مؤسسة  .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 

 المؤجلين يوزعون على القاعات

 13.30-12.30 2021 جويلية 04األحد  الفساد وأخالقيات العمل  .2
 09.00-08.00 2021 جويلية 06الثالثاء  2اقتصاد كلي   .3
 10.30-09.30 2021 جويلية 06الثالثاء  مالية عامة  .4

 15.00-14.00 2021 جويلية 07األربعاء  تسويق  .5
 16.30-15.30 2021 جويلية 07األربعاء  إعالم آلي  .6

 رياضيات مالية  .7
 12.00-11.00 2021 جويلية 08الخميس 
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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 جويلية04األحد  انجليزية  .1

 
 104القاعة 

 12.00-11.00 2021 جويلية 06الثالثاء  مراقبة التسيير  .2
 13.30-12.30 2021 جويلية 06الثالثاء  إدارة الجودة  .3
 09.00-08.00 2021 جويلية 07األربعاء  إدارة المشاريع  .4
 10.30-09.30 2021 جويلية 07األربعاء  إدارة االنتاج والعمليات  .5
 13.30-12.30 2021 جويلية 08الخميس  قانون البورصة  .6
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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 جويلية04األحد  اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  .1

 
 105القاعة 

 12.00-11.00 2021 جويلية 06الثالثاء  تسيير وتنمية الكفاءات  .2
 13.30-12.30 2021 جويلية 06الثالثاء  انجليزية  .3
 09.00-08.00 2021 جويلية 07األربعاء  هندسة التكوين  .4
 10.30-09.30 2021 جويلية 07األربعاء  قانون العمل  .5
 13.30-12.30 2021 جويلية 08الخميس  حفظ الصحة واألمن  .6
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 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 جويلية04األحد  الوظيفة التسويقية  .1

 
306 

 
 

 13.30-12.30 2021 جويلية 04األحد  اإلعالم اآللي  .2
 09.00-08.00 2021 جويلية 06الثالثاء  المقاوالتية  .3
 10.30-09.30 2021 جويلية 06الثالثاء  االمداد التجاري  .4
 15.00-14.00 2021 جويلية 07األربعاء  دراسة الجدوى وتقييم المشاريع  .5
 16.30-15.30 2021 جويلية 07األربعاء  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  .6

 12.00-11.00 2021 جويلية 08الخميس  انجليزية  .7
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 برنامج امتحانات السداسي األول لطلبة السنة أولى ماستر إدارة استراتييجة -الدورة االستدراكية-
 

 القاعة التوقيت التاريخ المقياس الرقم
  12.00-11.00 2021 جويلية04األحد  خلق القيمة ونماذج األعمال  .1

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

 13.30-12.30 2021 جويلية 04األحد  اإلعالم اآللي  .2
 09.00-08.00 2021 جويلية 06الثالثاء  المقاوالتية  .3
 10.30-09.30 2021 جويلية 06الثالثاء  أدوات التحليل االستراتيجي  .4
 15.00-14.00 2021 جويلية 07األربعاء  االستثمار والتمويل  .5
 16.30-15.30 2021 جويلية 07األربعاء  سيرورة اتخاذ القرارات اإلستراتيجية  .6

 12.00-11.00 2021 جويلية 08الخميس  انجليزية  .7
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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 جويلية04األحد  إدارة التغيير  .1

 304 القاعة 4 -3-2-1األفواج 
 305  القاعة 8-7 -6-5األفواج

 13.30-12.30 2021 جويلية 04األحد  اإلعالم اآللي  .2
 09.00-08.00 2021 جويلية 06الثالثاء  المقاوالتية  .3
 10.30-09.30 2021 جويلية 06الثالثاء  إدارة المخاطر االجتماعية  .4
 15.00-14.00 2021 جويلية 07األربعاء  نظم األجور والحوافز  .5
 16.30-15.30 2021 جويلية 07األربعاء  اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  .6

 12.00-11.00 2021 جويلية 08الخميس  انجليزية  .7
 
 
 


