
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2قس نطينة عبد امحليد همري جامعة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                                                                                   قسم علوم التس يري                                           

  األولللسداسي  ةاالستدراكي برنامج االمتحانات
 SPS1األولى ماستر السنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 أ.نابتي سامي الخدمات اقتصاد 00.00-03.80 52/05/5002 الخميس

 52 القاعة

 الكريم عبد زهيوة. د المعالجة االلية للمعطيات 00.80-00.00 52/05/5002 الخميس
 بوعتروس دالل أ. اقتصاد عمومي وحوكمة 00.00-03.80 08/08/5002 الخميس
 جموعي فاطمة الزهراء أ. تسويق الخدمات 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 بوفالطة محمد سيف الدين أ. تسيير الموارد البشرية 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 د. العابد لزهر المؤسسة السوق واالستراتيجية 00.80-00.00 00/08/5002 الخميس

 دارةإلا                                                                                                            
 

 

 

 



 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                                                    قسم علوم التس يري                                                                          

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 EGT1األولى ماستر السنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 هروم عزالدين أ. تسيير الموارد البشرية 00.00-03.80 00/08/5002 الثالثاء

 58القاعة 

 د. منصوري محمد الشريف تنظيم وتسيير الهياكل السياحية 00.80-00.00 00/08/5002 الثالثاء

 أ.د. حوري زينب تسيير مالي معمق 00.00-03.80 03/08/5002 الثالثاء

 يوي سميرةد. عط مدخل للسياحة 00.80-00.00 03/08/5002 الثالثاء

 د. بوهرين فتيحة قانون السياحة 00.00-03.80 02/08/5002 الثالثاء

 بوعون محمد أ. التنمية المحلية والسياحة 00.80-00.00 02/08/5002 الثالثاء

 إلدارةا                                                                                                            
 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                                                     قسم علوم التس يري                                                                         

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 MANG FIN 1  األولى ماسترالسنة 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 ميلي رضا أ. اعالم ألي 00.00-03.80 52/05/5002 االثنين

 50 القاعة

 د. بوهرين فتيحة محاسبة الشركات 00.80-00.00 52/05/5002 االثنين

 د. لبجيري نصيرة تقييم المؤسسة 00.00-03.80 00/08/5002 االثنين

 علوة منى أ. انجليزية 00.80-00.00 00/08/5002 االثنين

 د. العابد لزهر إدارة استراتيجية 00.00-03.80 04/08/5002 االثنين

 بوعون محمد أ. نظام المعلومات 00.80-00.00 04/08/5002 االثنين

 أ. بوحادرة عبد الكريم مصادر التمويل 00.80-00.00 04/04/5002 االثنين



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2يد همري قس نطينة جامعة عبد امحل 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 MANG1األولى ماستر السنة 

 

 المكان االستاذ المقياس التوقيت التاريخ األيام
 نابتي سامي أ. تسيير الموارد البشرية 00.00-03.80 52/05/5002 الخميس

 58 القاعة

 سى حنانعلي مو  أ. سلوك تنظيمي 00.80-00.00 52/05/5002 الخميس
 كنتوش أمينة  أ. انجليزية 00.00-03.80 08/08/5002 الخميس
 بوهرين فتيحة أ. قانون االعمال 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 بوعتروس دالل أ. نظام المعلومات 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 عزيون زهية أ. تقنيات كمية للتسيير 00.80-00.00 00/04/5002 الخميس

 إلدارةا                                                                                                            
 

 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 تجارية وعلوم التس يريلكية العلوم الاقتصادية، ال 

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

  األولي للسداس االستدراكية برنامج االمتحانات
 GRHO1األولى ماستر السنة 

 

 المكان االستاذ المقياس التوقيت التاريخ األيام
 كنتوش أمينة  أ. انجليزية 00.00-03.80 52/05/5002 الخميس

 50القاعة 

 بوقال نسيم أ. نظرية المنظمات 00.80-00.00 52/05/5002 الخميس
 بن مالك أ. تسيير مالي معمق 00.00-03.80 08/08/5002 الخميس
 رماش هاجر أ. هياكل ووظائف المؤسسة 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 الحوت بوزيد أ. تقنيات كمية للتسيير 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 طلبة صبرينة أ. البحث عن المعلومة 00.80-00.00 00/08/5002 الخميس
 بوتاعة سليمة أ. إدارة استراتيجية 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 نابتي رحمة أ. نظم المعلومات 00.80-00.00 00/08/5002 الخميس

 إلدارةا                                                                                                            



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 SPS2ماستر  الثانيةالسنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 نابتي سامي أ. علم اجتماع المنظمات 00.00-03.80 52/05/5002 الخميس

 52القاعة 

 أ.د. باديسي ادارة الجودة 00.80-00.00 52/05/5002 الخميس
 أ.د. براهمية براهيم ديناميكية المنظومة الصحية 00.00-03.80 08/08/5002 الخميس
 براهيم براهمية. د.أ اقتصاد المنظومة الصحية 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 د. نصر الدين عيساوي تسيير المستشفيات 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 عياشي. أ نظم الحماية االجتماعية 00.80-00.00 00/08/5002 الخميس
 د. بوشالغم عميروش طرق اتخاذ القرار 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس

 إلدارةا                                                                                                            
 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                                                           قسم علوم التس يري                                                                   

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 EGT2ماستر  الثانيةالسنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 58 القاعة الحاج علي حليمة أ. تحليل تكاليف النشاط 00.00-03.80 00/08/5002 الثالثاء

 إلدارةا                                                                                                          
 

 

 

 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 ميوزارة التعلمي العايل والبحث العل

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 MANG FIN 2 ماستر الثانيةالسنة 

 

 المكان األستاذ )ة(  المقياس التوقيت التاريخ األيام
 خنيوة محمد االمين أ. الهندسة المالية 00.00-03.80 52/05/5002 االثنين

 50القاعة 

 أ.د. بوعتروس عبد الحق ندوة المالية 00.80-00.00 52/05/5002 االثنين

 د. رماش هاجر المالية الدولية للمؤسسات 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 أ.د. شريط عثمان إدارة المحفظة المالية 00.00-03.80 00/08/5002 االثنين

 مونحمادو بن نع أ. إدارة المخاطرة المالية 00.80-00.00 00/08/5002 االثنين

 زغاشو مريم أ. محاسبة عمومية 00.00-03.80 04/08/5002 االثنين

 إلدارةا                                                                                                            



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 ميوزارة التعلمي العايل والبحث العل

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 MANG2ماستر  الثانيةالسنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 جمال معتوق أ. محاسبة إدارية  00.00-03.80 52/05/5002 الخميس

 58 القاعة

 جموعي فاطمة الزهراء أ. تسويقيةإدارة  00.80-00.00 52/05/5002 الخميس
 د عطيوي سميرة أ. القيادة  00.00-03.80 08/08/5002 الخميس
 عواق مريم أ. إدارة االعمال الدولية 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 أ.علوة منى انجليزية 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 بلعلى نسيمة فريال أ. يجيةاإلدارة االسترات 00.80-00.00 00/08/5002 الخميس
 أ.د. بن أعراب عبد الكريم منهجية  00.00-03.80 00/08/5002 الخميس

 إلدارةا                                                                                                            
 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 ة التعلمي العايل والبحث العلميوزار 

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

 GRHO2ماستر  الثانيةالسنة  األولللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 

 األستاذ التوزيع المقياس التوقيت التاريخ األيام
 بوقال نسيم  أ. نظام المعلومات 00.00-03.80 52/05/5002 الخميس

 50 القاعة

 أ.د. باديسي فهيمة تسيير الموارد البشرية 00.80-00.00 52/05/5002 الخميس
 النمر محمد أ. قانون العمل  00.00-03.80 08/08/5002 الخميس
 علي موسى حنان أ. تكوين وتطوير المؤسسة 00.80-00.00 08/08/5002 الخميس
 بلعلى فريال نسيمة أ. تدقيق اجتماعي 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 أ.د. بن أعراب عبد الكريم اتصال المؤسسة 00.00-03.80 00/08/5002 الخميس
 عزيون زهية أ. تقييم االستثمار في الموارد البشرية 00.80-00.00 00/04/5002 الخميس

 إلدارةا                                                                                                            


