
 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                                           

  الثانيللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 SPS1األولى ماستر السنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 د، معتوق جمال سبة ماليةمحا 41.66-46.26 41/60/6640 الثالثاء

 66القاعة 

 أ، عزيون زهية اتصال 41.11-41.41 41/60/6640 الثالثاء
 أد، براهمية ابراهيم ندوة الصحة 46.26-0.66 41/60/6640 األربعاء
 أد، براهمية ابراهيم محاسبة التسيير 46.41-46.11 41/60/6640 األربعاء
 أ، بن شعبان سناء يزيةانجل 41.66-46.26 40/60/6640 الخميس
 أ، باديسي فهيمة محاسبة عمومية 46.26-0.66 40/60/6640 األحد
 أ، بن دخان رتيبة قانون األعمال 46.41-46.11 40/60/6640 األحد

 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                                                                          

 الثانيللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 EGT1األولى ماستر السنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 أ، علوة منى انجليزية 41.66-46.26 41/60/6640 الثالثاء

 66القاعة 
 أ، فياللي محمد األمين التقنيات الكمية للتسيير 41.11-41.41 41/60/6640 الثالثاء

 د، ناجي بن حسين نظام المعلومات والتكنولوجيا 46.26-0.66 41/60/6640 األربعاء

 عي فاطمة الزهراءأ، جمو  تسويق الخدمات السياحية 46.41-46.11 41/60/6640 األربعاء

 إلدارةا                                                                                                            
 

 

 



 

 

 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لعلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يريلكية ا

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

 الثانيللسداسي  االستدراكية تبرنامج االمتحانا
 MANG FIN 1  األولى ماسترالسنة 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 أد، بوعتروس عبد الحق أسواق مالية 41.66-46.26 41/60/6640 الثالثاء

 66القاعة 
 د، بوهرين فتيحة حوكمة الشركات 41.11-41.41 41/60/6640 الثالثاء
 د، العابد لزهر منهجية 46.26-0.66 41/60/6640 األربعاء
 أ، غواص سكينة تسيير مالي معمق 46.41-46.11 41/60/6640 األربعاء
 د .رماش هاجر ادارة المشاريع 41.66-46.26 40/60/6640 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                                         

 الثانيللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 MANG1األولى ماستر السنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام

 أ، كنتوش انجليزية 41.66-46.26 41/60/6640 الثالثاء

 64القاعة 
 أ، بوفالطة محمد سيف الحوكمة واخالقيات  41.11-41.41 41/60/6640 الثالثاء

 أ،د حوري زينب تسيير مالي معمق 46.26-0.66 41/60/6640 األربعاء

 لبة أميرةطأ،  ادارة المشاريع 46.41-46.11 41/60/6640 األربعاء

 أ، علي موسى حنان مهارات ادارية 41.66-46.26 40/60/6640 الخميس

 إلدارةا                                                                                                            
 

 



 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 البحث العلميوزارة التعلمي العايل و 

 2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة 
 

 لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري

 2025/2026الس نة اجلامعية:                                                 قسم علوم التس يري                                                                                                             

 الثانيللسداسي  االستدراكية برنامج االمتحانات
 GRHO1األولى ماستر السنة 

 

 المكان األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ األيام
 كنتوشأ،   انجليزية 41.66-46.26 41/60/6640 الثالثاء

 64القاعة 

 أ، بلعابد سيف االسالم يةمنهج 41.11-41.41 41/60/6640 الثالثاء
 د،زهيوة عبد الكريم اعالم الي 46.26-0.66 41/60/6640 األربعاء
 أ، حيول فريد GRHندوة في  46.41-46.11 41/60/6640 األربعاء
 د، لبجيري نصيرة مراقبة التسيير 41.66-46.26 40/60/6640 الخميس
 أ، نابتي سامي ةعلم اجتماع المنظم 46.26-0.66 40/60/6640 األحد
 أ، بلعلى فريال نسيمة المحيط الدولي للمؤسسة 46.41-46.11 40/60/6640 األحد

 إلدارةا                                                                                                            
 


