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

قسم علوم التسي�� 

 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

  
 برنامج اعادة امتحانات السداسي السادس لطلبة السنة الثالثة ادارة الموارد البشرية 

 

 القاعة الللةة املعنيون إععادة امتحانالتوقيت التار�خ املقياس 

 10.30-09.30 21/06/2021اثن�نفظ  الحةة وامن 
–�عي�ىي ندى الر�حان- شرون ياسر- منصوري سهام 

 عزوق �ةر-م��ولي فمزة

407 

 12.00-11.00 21/06/2021اثن�نقانون العمل 
 عزوق �ةر- إن زطة شيماء-  م��ولي منصوري سهام –

 فمزة- إوجمعة نور وئام

  م��ولي فمزةمنصوري سهام - 13.30-12.30 21/06/2021اثن�نهندسة التكو�ن 

 سلمي نور جهان- منصوري سهام – 12.00-11.00 22/06/2021الثالثاءادارة اس��اتيجية للموارد البشر�ة 

منصوري سهام  10.30-09.30 22/06/2021الثالثاء�سي�� وتنمية الكظاءات 
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

 برنامج اعادة امتحانات السداسي السادس لطلبةالسنة الثالثة إدارة أعمال 
 

 القاعة الللةة املعنيون إععادة امتحان التوقيت التار�خ املقياس

 10.30-09.30 21/06/2021اثن�ن ادارة انتاج والعمليات

رقيم عةد الظتاح-لعو�ي نجم الدين- إورنان محمد املأمون - إن 

سمينة محمد العق�ي- ميساوي أفمد اللاهر- إن عي�ىي خولة- غزال 

 محمد سليم-إورنان محمد املؤمون 

407 

  غزال محمد سليم-لعو�ي نجم الدين- 12.00-11.00 21/06/2021اثن�ن قانون الةورصة

  مليك فليمة-غزال محمد سليم- عةادو رندةلعو�ي نجم الدين- 13.30-12.30 21/06/2021اثن�ن ادارة املشاريع

 10.30-09.30 22/06/2021الثالثاء ادارة ا�جودة
فرز�� امال- غزال محمد سليم-قهرار عائشة- جغةالة صور�ة-فظري 

 منال عةادو رندة

 22/06/2021الثالثاء مراقةة التسي��
12.30-13.30 

 
 غزال محمد سليم- عةادو رندة
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

  
 

 برنامجاعادة امتحانات السداسي الثاني لطلبة السنة أولى ماستر مقاوالتية
 

 القاعة الللةة املعنيون إععادة امتحان التوقيت التاريخ المقياس

 408 إن خثة قو�در- 10.30-09.30 21/06/2021اثن�ن دراسة الجدوى
إن خثة قو�در-  12.00-11.00 21/06/2021اثن�ن تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 لعلى رفيقة- قيساوي ابراهيم 10.30-09.30 22/06/2021الثالثاء الوظيفة التسويقية
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

 
 

 برنامج اعادة امتحانات السداسي الثاني لطلبة السنة أولى ماستر إدارةالموارد البشرية
 

 القاعة الللةة املعنيون إععادة امتحان التوقيت التار�خ املقياس

 عةد الكر�م ركي�ي- نا�ىي لي��- فمام صظاء- زرنا�� نوال - 09.00-08.00 21/06/2021اثن�ن ادارة التغي��

408 

ادارة اس��اتيجية للموارد 

 البشر�ة
 21/06/2021اثن�ن

فمام  مشري فاطمة الزهراء- عةد الكر�م ركي�ي- نا�ىي لي��- 09.30-10.30

  سلمي نور ج��انزرنا�� نوال –إ�اري أما�ي-صظاء-

 12.00-11.00 21/06/2021اثن�ن ادارة املااطر اجتماعية
عةد الكر�م ركي�ي- نا�ىي لي��- فمام صظاء- إ�اري أما�ي- 

 زرنا�� نوال -

عةد الكر�م ركي�ي- نا�ىي لي��- فمام صظاء-زرنا�� نوال  10.30-09.30 22/06/2021الثالثاء نمم اجور وا�ةوافز

 –عةد الكر�م ركي�ي- نا�ىي لي��- فمام صظاء- زرنا�� نوال 12.00-11.00 22/06/2021الثالثاء مقاوالتية

 شاف�� فليمة الزهرة
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 2021-2020السنة ا�جامعية: 

 

 برنامجاعادةامتحانات السداسي الثاني لطلبة السنة أولى ماستر إدارة إستراتيجية 
 

 القاعة الللةة املعنيون إععادة امتحان التوقيت التار�خ املقياس

 09.00-08.00 21/06/2021اثن�ن استثمار والتمو�ل
ومان السعيد- علوي إإراهيم- صو�� عز الدين- صاد�� فاتح- 

 اإراهيمي وليد-�عة عة��

408 
 10.30-09.30 21/06/2021اثن�ن خل  القيمة ونماجج اعمال

 صو�� عز الدين- صاد�� فاتح- جوادي روميساء- اإراهيمي وليد-

 �عة عة��

س��ورة اتااج القرارات 

 اس��اتيجية
 12.00-11.00 21/06/2021اثن�ن

 ومان السعيد- صو�� عز الدين- صاد�� فاتح- جوادي روميساء-

 �عة عة��

  �عة عة��-رز�� �سر�نصو�� عز الدين- صاد�� فاتح- 10.30-09.30 22/06/2021الثالثاء أدوات التحليل اس��اتي��

  �عة عة��صو�� عز الدين- صاد�� فاتح- 12.00-11.00 22/06/2021الثالثاء مقاوالتية

 


