
  األولجدول  المعاينات   للسداسي    
 -صلوم  تسيير - ادارة الموارد البشريةثالثة  

 
       

 اساتذة المقياس المقياس  القاعة التوقيت التاريخ  اليوم 
52/10/5152  االربعاء   امحد يت ملوارد البشريةاسس ادارة ا 02 00: 16 - 00 : 01 

52/10/5152  االربعاء  العلمي خاليفة + االجنليزية تسيري املسارات املهنية 01 00: 16 - 00 : 01 

52/10/5152  االربعاء  امحد بن خليفة اليقظة االجتماعية وتسيري النزاعات 02 00: 16 - 00 : 01 

52/10/5152  االربعاء   امحد الباي تطبيقات اولية لتحليل املعطيات 03 00: 16 - 00 : 01 

52/10/5152  االربعاء  مىن مسغوين  نظام االجور واحلوافز 04 00: 16 - 00 : 01 

52/10/5152  االربعاء  كرام عبد الرزاق االتصال   05 00: 16 - 00 : 01 
 مالحظات:

 .ٌنالمحدد فً التارٌخ والوقت  والطلبةالمقاٌٌس الدائمٌن والمؤقتٌن  ألساتذةالحضور ضروري واكٌد  -

 فً النقاط خارج اطار المعاٌنات المبرمج اعاله. طعنال ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي  -

 بدقة. ٌنالمحدد والمكان ناٌشرف كل من رئٌس القسم، رئٌس الشعبة ورئٌس التخصص على سٌر عملٌة المعاٌنات وانطالقها فً الزم -

 



  األولجدول  المعاينات   للسداسي    
 -صلوم  تسيير - ماليةادارة ثالثة  

 
       

 اساتذة المقياس المقياس  القاعة التوقيت التاريخ  اليوم 
52/10/5152  االربعاء ي + عالل وسيلة لغة أجنبية+  ادارة المخاطر المالية 02 11: 01 - 00 : 00 

 اسيا بعض 

52/10/5152  االربعاء  بغدادا بني    المؤسسة واالسواق المالية 01 00: 01 - 00 : 00 

52/10/5152  االربعاء  زالسي رياض جباية المؤسسة 02 00: 01 - 00 : 00 

52/10/5152  االربعاء   عمر سعيد تطبيقات اولية لتحليل المعطيات 03 00: 01 - 00 : 00 

52/10/5152  االربعاء  ربيع بوصبيع العايش تحليل مالي  04 00: 01 - 00 : 00 

52/10/5152  االربعاء ي المالية  05 00: 01 - 00 : 00 
 
 مسعوديزكريا  ندوة ف

 مالحظات:

 المحددٌن. فً التارٌخ والوقت  والطلبةالمقاٌٌس الدائمٌن والمؤقتٌن  ألساتذةالحضور ضروري واكٌد  -

 فً النقاط خارج اطار المعاٌنات المبرمج اعاله. طعنال ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي  -

 كل من رئٌس القسم، رئٌس الشعبة ورئٌس التخصص على سٌر عملٌة المعاٌنات وانطالقها فً الزمان والمكان المحددٌن بدقة. ٌشرف -

 

 



  األولجدول  المعاينات   للسداسي    
 -صلوم  تسيير - اصمالادارة ثالثة  

 
       

 اساتذة المقياس المقياس  القاعة التوقيت التاريخ  اليوم 
52/10/5152  االربعاء   بوبكر عباسي  نظريات المنظمات 02 00: 00 - 00 : 05 

52/10/5152  االربعاء  05 : 00 - 00 :00 01 
اتيجية + ادارة الموارد  االدارة االستر

ية  البشر
ي خليدة  عاب 

52/10/5152  االربعاء  رياض زالسي  جباية المؤسسة 02 00: 00 - 00 : 05 

52/10/5152  االربعاء  05 : 00 - 00 :00 03 
+  تطبيقات اولية لتحليل المعطيات

 هياكل وتنظيم المؤسسة
  دمحم الباي

52/10/5152  االربعاء  جمال غوار لغة أجنبية 04 00: 00 - 00 : 05 

52/10/5152  االربعاء  05 : 00 - 00 :00 05    

 مالحظات:

 المحددٌن. فً التارٌخ والوقت  والطلبةالمقاٌٌس الدائمٌن والمؤقتٌن  ألساتذةالحضور ضروري واكٌد  -

 فً النقاط خارج اطار المعاٌنات المبرمج اعاله. طعنال ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي  -

 ٌشرف كل من رئٌس القسم، رئٌس الشعبة ورئٌس التخصص على سٌر عملٌة المعاٌنات وانطالقها فً الزمان والمكان المحددٌن بدقة. -

-  

 



  األولجدول  المعاينات   للسداسي    
 صلوم  تسيير ثانية 

 
       

 اساتذة المقياس المقياس  القاعة التوقيت التاريخ  اليوم 
53/10/5152  الخميس   خالدي رشيدة حماسبة حتليلية 02 00: 16 - 20 : 01 

53/10/5152  الخميس  + حسني علي عبد الالويعقبة  + اعالم ايل منهجية 01 00: 16 - 20 : 01 

53/10/5152  الخميس  حواس عبد الرزاق رايضيات مؤسسة 02 00: 16 - 20 : 01 

53/10/5152  الخميس  + بعبوش امال رمي بن عيسى + فرنسية اقتصاد مؤسسة 03 00: 16 - 20 : 01 

53/10/5152  الخميس   فوزي حمرييق اقتصاد كلي 04 00: 16 - 20 : 01 

53/10/5152  الخميس  توايت طليبة نسيمة  اقتصاد نقدي  05 00: 16 - 20 : 01 

53/10/5152  الخميس   بقاط حنان احصاء المدرج د 00: 16 - 20 : 01 
 مالحظات:

 المحددٌن. فً التارٌخ والوقت  والطلبةالمقاٌٌس الدائمٌن والمؤقتٌن  ألساتذةالحضور ضروري واكٌد  -

 فً النقاط خارج اطار المعاٌنات المبرمج اعاله. طعنال ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي  -

 ٌشرف كل من رئٌس القسم، رئٌس الشعبة ورئٌس التخصص على سٌر عملٌة المعاٌنات وانطالقها فً الزمان والمكان المحددٌن بدقة. -

 



 

  األولجدول  المعاينات   للسداسي    
 -صلوم  تسيير - ثانية ماستر ادارة اصمال

 
       

 اساتذة المقياس المقياس  القاعة التوقيت التاريخ  اليوم 
53/10/5152  الخميس   عيشوش عواطف ادارة انظمة املعلومات 02 21: 01 - 10 : 05 

53/10/5152  الخميس  مرزوقي مرزوقي ادارة االبداع واالبتكار 01 20: 01 - 10 : 05 

53/10/5152  الخميس  ابيل محزة + اتمة اهلامشي قانون امللكية الصناعية + االجنليزية 02 20: 01 - 10 : 05 

53/10/5152  الخميس   حمرييق فوزي املؤسسة والسياسة االقتصادية 03 20: 01 - 00 : 05 

53/10/5152  الخميس   شاهد عبد احلكيم ادارة املعرفة  04 20: 01 - 00 : 05 

53/10/5152  الخميس  طري عبد احلق منهجية البحث العلمي   05 20: 01 - 00 : 05 
 مالحظات:

 المحددٌن. فً التارٌخ والوقت  والطلبةالمقاٌٌس الدائمٌن والمؤقتٌن  ألساتذةالحضور ضروري واكٌد  -

 فً النقاط خارج اطار المعاٌنات المبرمج اعاله. طعنال ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي  -

 كل من رئٌس القسم، رئٌس الشعبة ورئٌس التخصص على سٌر عملٌة المعاٌنات وانطالقها فً الزمان والمكان المحددٌن بدقة. ٌشرف -

 



 

  األولجدول  المعاينات   للسداسي    
 -صلوم  تسيير - ماستر ادارة اصمال اولى

 
       

 اساتذة المقياس المقياس  القاعة التوقيت التاريخ  اليوم 
53/10/5152  الخميس   ديدة كمال انظمة التسيري 02 00 : 05 - 00 : 02 

53/10/5152  الخميس  
02 : 00 - 05 : 00 

 بله ابسي زكراي املسؤولية االجتماعية ملنظمة االعمال  01

53/10/5152  الخميس  
02 : 00 - 05 : 00 

 عزري امني اسس االدارة االسرتاتيجية 02

53/10/5152  الخميس  
02 : 00 - 05 : 00 

  زالسي سامر ادارة التغيري 03

53/10/5152  الخميس  
02 : 00 - 05 : 00 

  لطفي خمزومي SPSSتطبيقات متقدمة يف  04

53/10/5152  الخميس  
02 : 00 - 05 : 00 

 مفيد عبد الالوي + التامة اهلامشي االتصال والتحرير االداري + االجنليزية  05
 مالحظات:

 المحددٌن. فً التارٌخ والوقت  والطلبةالمقاٌٌس الدائمٌن والمؤقتٌن  ألساتذةالحضور ضروري واكٌد  -

 فً النقاط خارج اطار المعاٌنات المبرمج اعاله. طعنال ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي  -

 كل من رئٌس القسم، رئٌس الشعبة ورئٌس التخصص على سٌر عملٌة المعاٌنات وانطالقها فً الزمان والمكان المحددٌن بدقة. ٌشرف -

 


