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للموسم  قسم علوم التسيير لطلبة عايير التقييمـــــم

 2021-2020الجامعي 

علوم  شعبة ليسانس السنة ثانية لطلبة عايير التقييمـــــم

 التسيير

املعيار ألاول  الىحدة حسميت املادة

والعالمت املخصصت 

 له

املعيار الثاوي 

والعالمت املخصصت 

 له

املعيار الثالث 

والعالمت املخصصت 

 له

 طريلت املصادكت على امللياس

 اكخصاد هلي

 الىحدة ألاساسيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 1   مشارهت 1واجب منزلي     40فروض     

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 6عمل فردي   8عمل جماعي      6فرض      اكخصاد املؤسست

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 0مشارهت       6واجب  40فروض     محاسبت جحليليت

 3احصاء

 الىحدة املىهجيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 0مشارهت   6عمل شخص ي      40فروض   

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 1مشارهت     1عمل فردي    40فروض      رياطياث املؤسست

 امخحان نهائي / / / املىهجيت

اكخصاد هلدي واسىاق 

 رأس املال

 امخحان نهائي / / / الىحدة ألافليت

ت  جلييم مسخمر  0مشارهت   1الىاجب  41الفروض الاهجليًز

الىحدة  0اعالم آلي 

 الاسدخىشافيت

الفرض حظىري  

28  

 جلييم مسخمر  21عمل مسخمر  28الفرض عن بعد

 

 



 

 

 

 41/20/0204بسىرة في: 

 رئيس كسم علىم الدسيير
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 قسم علوم التسيير
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 ثالثة إدارة أعمالالالسنة  لطلبة عايير التقييمـــــم

 

 الىحدة حسميت املادة
املعيار ألاول والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث والعالمت 

 املخصصت له

 طريلت املصادكت على امللياس

 الادارة الاستراجيجيت

 الىحدة ألاساسيت

هلاط 42الفرض   
 8ألاعمال والىاجباث 

 هلاط
هلاط0املشارهت   

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

هلاط7الفروض  هظريت املىظماث هلاط 7البحث    
هلاط3املشارهت  

هلاط 23الىاجباث   

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

املىارد البشريت إدارة هلاط 42فروض   هلاط 6البحث    
 1ألاعمال الشخصيت

 هلاط

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

هياول وجىظيم 

 املؤسست
 الىحدة املىهجيت

هلاط42جحليل امللال   
 21الخفاعل الاًجابي

 هلاط
هلاط 26الفروض  

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

Xفرض  جباًت املؤسست هلاط(8) 0 هلاط 8البحث   هلاط 1الخفاعل    جلييم مسخمر +امخحان نهائي 

الخطبيلاث ألاوليت 

 لخحليل املعطياث

الىحدة 

 الاسخىشافيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 20املشارهت 28الفروض  42الىاجب 

ت هلاط6الفرض  الىحدة ألافليت اهجليًز هلاط 7الىاجباث    
الاهظباط 

هلاط7واملشارهت  

 جلييم مسخمر 
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 السىت ثالثت إدارة مىارد بشريت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

املعيار ألاول والعالمت  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث والعالمت 

 املخصصت له

طريلت املصادكت على 

 امللياس

 املىارد البشريت اسس ادارة

 الىحدة ألاساسيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي هلاط21املشارهت/ هلاط 26فرطين/ هلاط42البحث/

املشارهت والاعمال  هلاطx 0 26فرطين/ هلاط23البحث/ حسيير املساراث املهىيت

 هلاط20الشخصيت/

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

املشارهت والاعمال  هلاط42فرطين/ هلاط26البحث/ الاجصال

 هلاط21الشخصيت/

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

لخحليل الخطبيلاث ألاوليت 

 املعطياث

الىحدة 

 الاسخىشافيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 20املشارهت 28الفروض  42الىاجب 

 محاسبت املىارد البشريت

 الىحدة املىهجيت

املشارهت والاعمال  هلاط 26فرض/ هلاط42البحث/

 هلاط21الشخصيت/

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

اليلظت الاجخماعيت وحسيير 

 النزاعاث

املشارهت والاعمال  هلاط 26فرض/ هلاط42البحث/

 هلاط21الشخصيت/

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

ت  جلييم مسخمر +امخحان نهائي    الىحدة ألافليت اهجليًز
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 السىت أولى ماستر ملاوالجيت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

املعيار ألاول والعالمت  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث 

والعالمت املخصصت 

 له

 طريلت املصادكت على امللياس

 الخلىياث الىميت للدسير

 الىحدة ألاساسيت

 6امخحان فجائي هلاط 6املشارهت  هلاط 8 عمل شخص ي

 هلاط

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

 6العمل الشخص ي  الاستراجيجيت الخىافسيت

 هلاط

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي هلاط 9فروض  هلاط 0املشارهت 

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 7*0الفروض  / هلاط 26مشارهت  مراكبت الدسيير

 وظائف املؤسست

 الىحدة املىهجيت

 6فردي)ملال(عمل 

 هلاط

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي اطهل 6الفروض  هلاط 8البحث 

 امخحان نهائي / / / الاجصال والخحرير الاداري 

ت  جلييم مسخمر 7*0الفروض  / هلاط 26مشارهت  الىحدة ألافليت اهجليًز

املحيط الدشريعي 

للمؤسساث الصغيرة 

 واملخىسطت

الىحدة 

 الاسخىشافيت

 امخحان نهائي / / /
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 السىت أولى ماستر إدارة استراجيجيت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

ألاول والعالمت املعيار  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث والعالمت 

 املخصصت له

 طريلت املصادكت على امللياس

مدارس الفىر 

 الاستراجيجي

 الىحدة ألاساسيت

 1جلخيص الفصىل 

 هلاط

 1جلخيص امللاالث 

 هلاط

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي هلاط 6امخحان جلييمي هلاط 6عرض 

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 80الفرض  80املشاركة والفاعلية 80عمل شخص ي  ادارة املشاريع

هظام املعلىماث 

 واليلظت الاستراجيجيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي 80الفرض  08البحث 80عمل شخص ي

 اكخصاد صىاعي

 الىحدة املىهجيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي اطهل8الفروض هلاط 8البحث  هلاط 1شخص يعمل 

الاجصال والخحرير 

 الاداري 

 امخحان نهائي / / /

كاهىن الصفلاث 

 العمىميت

الىحدة 

 الاسخىشافيت

 امخحان نهائي / / /

ت  جلييم مسخمر     ألافليتالىحدة  اهجليًز
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 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 2021الرقم:   / ق ع ت/
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 السىت أولى ماستر إدارة مىارد بشريت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

املعيار ألاول والعالمت  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث والعالمت 

 املخصصت له
 طريلت املصادكت على امللياس

 ادارة املعرفت

 الىحدة الاساسيت

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي X 0 1فروض  هلاط0املشارهت  هلاط 42شخص يعمل 

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي هلاط 0X 0فروض  هلاط0املشارهت  هلاط 8العمل الشخص ي  الهىدست الىظيفيت

هظام معلىماث 

 املىارد البشريت

 هلاط 0بطاكت كراءة 

 هلاط 1أعمال شخصيت 

 

 هلاط8فروض  هلاط3املشارهت 

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

الادارة الالىتروهيت 

 للمىارد البشريت

 الىحدة املىهجيت

 هلاط 42بحث  هلاط0املشارهت  هلاط 8عمل شخص ي
 جلييم مسخمر 

الاجصال والخحرير 

 ري الادا

/ / / 
 امخحان نهائي

الىحدة  كاهىن العمل

 الاسخىشافيت

/ / / 
 امخحان نهائي

ت  جلييم مسخمر     الىحدة الافليت اهجليًز
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 السىت ثاهيت ماستر ملاوالجيت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

املعيار ألاول والعالمت  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث 

والعالمت املخصصت 

 له

 طريلت املصادكت على امللياس

 عمالألا خطط م

 الىحدة ألاساسيت

 جلييم مسخمر  هلاط 0X0فروض  هلاط 0 املشارهت هلاط 8بحث 

الليادة والىفاءاث 

 امللاوالجيت

 هلاط 0X0فروض  هلاط 0 املشارهت هلاط 8بحث 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي هلاط 0X0فروض  هلاط 0 املشارهت هلاط 8 بحث ادارة الجىدة الشاملت

اوشاء وإعادة إوشاء 

 املؤسست
 الىحدة املىهجيت

  هلاط 0X0فروض  هلاط 0 املشارهت هلاط 8بحث 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

 جلييم مسخمر +امخحان نهائي / / / مىهجيت البحث العلمي

ت  جلييم مسخمر  هلاط 26مشارهت  7*0الفروض  / الىحدة الافليت اهجليًز

الىحدة  اعالم آلي

 الاسخىشافيت

هلاط 1الىاجب  8فروض  /  x0 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي
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 السىت ثاهيت ماستر إدارة إستراجيجيت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

والعالمت املعيار ألاول  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

املعيار الثاوي والعالمت 

 املخصصت له

املعيار الثالث والعالمت 

 املخصصت له

طريلت املصادكت على 

 امللياس

ادارة الخغيير 

 الاستراجيجي

الىحدة 

 الاساسيت

 6جلخيص ملال علمي 

 هلاط

 20مشارهت ومىاكشت 

 هلاط

 X0 26فروض عن بعد 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

الىمى  استراجيجيت

 والخدويل

 X 0  20الفروض  0املشارهت  X 0 21عمل شخص ي 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

الاستراجيجيت والهييل 

 الخىظيمي

 28الفروض  0املشارهت والخفاعل   42عمل شخص ي 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

الىحدة  الاطار املحيطي

 املىهجيت

 جلييم مسخمر  X0 21فروض  هلاط 8بحىث  هلاط 1اعمال شخصيت 

 امخحان نهائي / / / مىهجيت البحث العلمي

ت  جلييم مسخمر     الىحدة الافليت اهجليًز

الىحدة  اعالم آلي

 الاسخىشافيت

هلاط 1الىاجب  8فروض  /  x0 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي
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 السىت ثاهيت ماستر إدارة مىارد بشريت لطلبت عاًير الخلييمـــــم

املعيار ألاول والعالمت  الىحدة حسميت املادة

 املخصصت له

والعالمت املعيار الثاوي 

 املخصصت له

املعيار الثالث 

والعالمت املخصصت 

 له

طريلت املصادكت على 

 امللياس

 السلىن الخىظيمي

 الىحدة الاساسيت

هلاط 8بحث   1واملىظبتشارهت امل 

 هلاط

هلاط 8فروض   
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

هلاط1عمل فردي الخدكيم الاجخماعي  

هلاط1عمل جماعي  

 1املشارهت والسلىن 

 هلاط

هلاط 8فروض   
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

هلاط1عمل فردي  الثلافت الخىظيميت  

هلاط 0   عمل جماعي  

هلاط 3املشارهت  28الفروض    
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

للمىارد  الدوليتالادارة 

 البشريت
 الىحدة املىهجيت

هلاط 42بحث  هلاط 8جرجمت ملال   سؤال شفىي مباشر  

هلاط 0  
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

العلمي مىهجيت البحث  امخحان نهائي / / / 

ت هلاط 1عمل شخص ي  الىحدة الافليت اهجليًز هلطت 46الفروض  /   جلييم مسخمر  

آلياعالم  الىحدة  

 الاسخىشافيت

هلاط 1الىاجب  8فروض  /  x0 
 جلييم مسخمر +امخحان نهائي

 


