
 

 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  الثانيللسداسي االستدراكية برنامج االمتحانات 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 41/60/6640 الثالثاء
 سهيلة الموفق بن3 د اقتصاد المؤسسة 463.6-41366

 60المدرج 

 د3 زهيوة عبد الكريم اعالم آلي 41341-41311

 41/60/6640 األربعاء
 أ3د3 شريط عثمان اقتصاد كلي 60366-463.6
 جموعي فاطمة الزهراء أ3 تسويق 46311-46341

 نيوة محمد االمينخ أ3 رياضيات مالية 41366-463.6 40/60/6640 الخميس

 40/60/6640 االحد
 الدين سيف محمد بوفالطة3 أ الفساد وأخالقيات العمل 60366-463.6
 د3 منصوري محمد الشريف مالية عامة 46311-46341

 إلدارةا                                                                                                            
 



 

 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 بالسنة  الثانيللسداسي االستدراكية برنامج االمتحانات 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 41/60/6640 الثالثاء
 طلبة صبرينة3 أ اقتصاد المؤسسة 463.6-41366

 60المدرج 

 ميلي رضا3 أ اعالم آلي 41341-41311

 41/60/6640 األربعاء
 كرماني هدىأ3   اقتصاد كلي 60366-463.6
 عزيزي نذيرأ3  تسويق 46311-46341

 هروم عز الدينأ3  رياضيات مالية 41366-463.6 40/60/6640 الخميس

 40/60/6640 االحد
 الدين سيف محمد بوفالطة3 أ الفساد وأخالقيات العمل 60366-463.6
 قارة مالكد3  مالية عامة 46311-46341

 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                                                                                    

 
 الثالثة إدارة ماليةلسنة االثاني للسداسي االستدراكية برنامج االمتحانات 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 41/60/6640 الثالثاء
 لزهر العابد3 د المالي والتخطيط ستراتيجيةاال 463.6-41366

 60المدرج 

 نوال ثلجة جغلوف3 أ المشاريع تقييم 41341-41311

 41/60/6640 األربعاء
 هاجر عدوي3 أ التقديرية الموازنة 60366-463.6
 رتيبة دخان بن3 أ خاص جنائي قانون 46311-46341

 40/60/6640 االحد
 أ3 بوراس هند ليةمراجعة ما 60366-463.6
 حيزية هادف3 د والمالية النقدية السياسات 46311-46341

 إلدارةا                                                                                                            
 

 

 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 والبحث العلمي وزارة التعلمي العايل

 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 للسداسي االستدراكية  برنامج االمتحانات

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 41/60/6640 الثالثاء
 صندرة سايبي3 د المؤسسة انشاء 463.6-41366

 46مدرج 

 أ3 منيعي فتيحة والعمليات إلنتاجا إدارة 41341-41311

 41/60/6640 األربعاء
 د3 بن محمد هدى المعلومات نظام 60366-463.6
 بن مالك عمار أ3 المشاريع إدارة 46311-46341

 40/60/6640 االحد
 بن عمار حسيبة أ3 القرار اتخاذ نماذج 60366-463.6
 الحد3 قريشي محمد الص الجودة إدارة 46311-46341

 إلدارةا                                                                                                            
 

 


