
 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                                           

 الثانية علوم التسيير المجموعة أالسنة  الثانيبرنامج االمتحانات للسداسي 

 االفواج المكان المقياس التوقيت التاريخ األيام

 مؤسسةاقتصاد ال 25.05-50.55 12/50/1522 السبت 
 52/51/50 52المدرج 
 50/50/52 50المدرج 

 اعالم آلي 20.55-21.05 11/50/1522 االحد

 نفس التوزيع

 اقتصاد كلي 25.05-50.55 10/50/1522 الثالثاء
 تسويق 20.55-21.05 10/50/1522 األربعاء
 رياضيات مالية 25.05-50.55 05/50/1522 االثنين
 مالية عامة 20.55-21.05 02/50/1522 الثالثاء

الفساد وأخالقيات  25.05-50.55 51/52/1522 الخميس
 العمل

 إلدارةا                                                                                                            
 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

  والبحث العلميوزارة التعلمي العايل

 2قس نطينة عبد امحليد همري جامعة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                                                                قسم علوم التس يري                                                              

  الثانية علوم التسيير المجموعة بالسنة  الثانيبرنامج االمتحانات للسداسي 

 االفواج المكان المقياس التوقيت التاريخ األيام

 اقتصاد المؤسسة 25.05-50.55 12/50/1522 السبت 
 52/51 52المدرج 
 50/50 51المدرج 
 50/52 50المدرج 

 اعالم آلي 20.55-21.05 11/50/1522 االحد

 نفس التوزيع

 اقتصاد كلي 25.05-50.55 10/50/1522 الثالثاء
 تسويق 20.55-21.05 10/50/1522 األربعاء
 رياضيات مالية 25.05-50.55 05/50/1522 االثنين
 مالية عامة 20.55-21.05 02/50/1522 الثالثاء

الفساد وأخالقيات  25.05-50.55 51/52/1522 الخميس
 العمل

 إلدارةا                                                                                                            



 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026س نة اجلامعية: ال                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

 الثالثة إدارة ماليةلسنة االثاني برنامج االمتحانات للسداسي 
 االفواج المكان المقياس التوقيت التاريخ األيام

 21.20-25.00 12/50/1522 السبت 
 والتخطيط االستراتيجية

 المالي

 52/51/50 52المدرج 
 50/50/52 51المدرج 
 50/50 50المدرج 

 انجليزية 20.00-20.20 11/50/1522 حداال
 50/50 52المدرج 
 52/51/50 50المدرج 
 50/50/52 51المدرج 

 التقديرية الموازنة 21.20-25.00 10/50/1522 الثالثاء
 52/51/50 52المدرج 
 50/50/52 51المدرج 
 50/50 50المدرج 

 خاص نائيج قانون 20.00-20.20 10/50/1522 األربعاء
 المشاريع تقييم 21.20-25.00 05/50/1522 االثنين نفس التوزيع

 والمالية النقدية السياسات 20.00-20.20 02/50/1522 الثالثاء

 إلدارةا                                                                                                            



 

 اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية امجلهورية

 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                                                                                             

 الثالثة إدارة االعمالالسنة الثاني برنامج االمتحانات للسداسي 
 

 االفواج المكان المقياس التوقيت التاريخ األيام

 المؤسسة انشاء 21.20-25.00 12/50/1522 السبت
 52/51 52المدرج 
 50/50 50المدرج 

 والعمليات اإلنتاج إدارة 20.00-20.20 11/50/1522 االحد

 نفس التوزيع
 المعلومات نظام 21.20-25.00 10/50/1522 الثالثاء
 المشاريع إدارة 20.00-20.20 10/50/1522 األربعاء
 القرار اتخاذ نماذج 21.20-25.00 05/50/1522 االثنين
 الجودة إدارة 20.00-20.20 02/50/1522 الثالثاء

 إلدارةا                                                                                                            
 

 


