جـامعة غرداية

Université de Ghardaïa

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

Faculté des sciences économiques et Commerciales et
sciences de Gestion Département de Tronc commun

قسـم السنة األوىل جدع املشرتك

السنة األوىل جدع مشرتك علوم اقتصادية وجتارية وعلوم التسيري الفصيلة C
برانمج امتحاانت السداسي األول 2019/2018
املواد

اسم االستاد

التاريخ

التوقيت

املكان (سنة أوىل جدع مشرتك) قاعات طلبة الديون السنة الثانية والثالثة

د.بن الطريش عطاء هللا الثالاثء 12:00-10:30 2019/01/08

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

حماسبة1

د.قطيب عبد القادر

االربعاء12:00-10:30 2019/01/09

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

مدخل لالقتصاد

د.يوسف خنيش

اخلميس12:00-10:30 2019/01/10

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

إحصاء1

أ.شاليل حممد البشري

االحد2019/01/13

12:00-10:30

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

مدخل للقانون

أ.عبد الرحيم حلرش

االثنني12:00-10:30 2019/01/14

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

رايضيات1

أ.شايش عبد هللا

الثالاثء12:00-10:30 2019/01/15

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

إقتصاد جزئي1

أ.عبد هللا سايح

االربعاء12:00-10:30 2019/01/16

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

مدخل لعلم االجتماع

د.كمال عويسي

اخلميس12:00-10:30 2019/01/17

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

منهجية البحث

أ.مسعود بوخالفي

االحد2019/01/20

12:00-10:30

املدرج د ،أ ،1أ ،5أ7

ب1

ب2

ب3

أ8

اتريخ الوقائع االقتصادية

مالحظة  :على طلبة الديون السنة الثانية والثالثة اإللتزام ابلقاعات املخصصة هلم حسب كل مقياس  ،القاعات

وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et Sciences de Gestion
Département des Sciences de Gestion

كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

السنـة :الثانية مسار علوم التسيري

جدول امتح ــاانت الدورة العادية للسداسي الثالث 2019/2018

التاريخ

التوقيت

املقياس

األستاذ(ة)

القاعة

السنة

الثالاثء 2019/01/08

 08.30اىل 10.00

حماسبة حتليلية

د.بن النوي مصطفى

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

االربعاء2019/01/09

 08.30اىل 10.00

اعالم آيل

أ.ابسيمان

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

اخلميس2019/01/10

 08.30اىل 10.00

اقتصاد كلي

أ.د.مصيطفى عبد اللطيف

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

الثانية مسار

االحد2019/01/13

 08.30اىل 10.00

احصاء رايضي

أ.الشيخ صاحل بلقاسم

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

علوم التسيري

االثنني2019/01/14

 08.30اىل 10.00

رايضيات املؤسسة

أ.شاليل حممد البشري

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

الثالاثء2019/01/15

 08.30اىل 10.00

املنهجية

أ.جديد عبد احلميد

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

االربعاء2019/01/16

 08.30اىل 10.00

تسيري املؤسسة

د.لعمور رميلة

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5

اخلميس2019/01/17

 08.30اىل 10.00

اقتصاد نقدي

أ.د.غزيل مولود

املدرج د،ق أ،7ق أ،1أ5
رئيس القسم

وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et Sciences de Gestion
Département des Sciences de Gestion

كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

السنـة :الثالثة ختصص إدارة أعمــال

جدول امتح ــاانت الدورة العادية للسداسي اخلامس 2019/2018

السنة
الثالثة ختصص:
إدارة أعمال

التاريخ

التوقيت

املقياس

األستاذ(ة)

القاعة

الثالاثء 2019/01/08

 14.30اىل 16.00

إدارة املوارد البشرية

د.هتهات حممد اهلادي

ق أ ،7ق ب2

االربعاء2019/01/09

 14.30اىل 16.00

اإلدارة اإلسرتاتيجية

أ.خنوس حممد املهدي

ق أ ،7ق ب2

اخلميس2019/01/10

 14.30اىل 16.00

نظرية املنظمات

د.خنيش يوسف

ق أ ،7ق ب2

االحد2019/01/13

 14.30اىل 16.00

هياكل و تنظيم املؤسسة

د.هتهات حممد اهلادي

ق أ ،7ق ب2

الثالاثء2019/01/15

 14.30اىل 16.00

جباية املؤسسة

أ.هندي كرمي

ق أ ،7ق ب2
رئيس القسم

وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et Sciences de Gestion
Département des Sciences de Gestion

كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

السنـة :الثالثة ختصص إدارة املوارد البشرية

جدول امتح ــاانت الدورة العادية للسداسي اخلامس 2019/2018

السنة
الثالثة ختصص:
إدارة املوارد البشرية

التاريخ

التوقيت

املقياس

األستاذ(ة)

القاعة

الثالاثء 2019/01/08

 12.30اىل 14.00

أسس اإلدارة ااملوارد البشرية

د.هتهات حممد اهلادي

ق أ7

االربعاء2019/01/09

 12.30اىل 14.00

حماسبة املوارد البشرية

د.قمبور عبد العزيز

ق أ7

اخلميس2019/01/10

 12.30اىل 14.00

تسيري املسارات املهنية

د.بوقرة نور اهلدى

ق أ7

االحد2019/01/13

 12.30اىل 14.00

اليقظة االجتماعية و تسيري النزاعات

د.هتهات حممد اهلادي

ق أ7

االثنني2019/01/14

 12.30اىل 14.00

اإلتصال

أ.حشاين

ق أ7
رئيس القسم

وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et Sciences de Gestion
Département des Sciences de Gestion

كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

السنـة :األوىل ماسرت إدارة أعمال

جدول امتح ــاانت الدورة العادية للسداسي األول 2019/2018

السنة

األوىل ماسرت ختصص:
إدارة أعمال

التاريخ

التوقيت

املقياس

األستاذ(ة)

القاعة

الثالاثء 2019/01/08

 12.30اىل 14.00

تقنيات االتصال والتفاوض

د.شرقي مهدي

مدرج د ،ق أ1

االربعاء2019/01/09

 12.30اىل 14.00

إدارة الصراع واألزمات

د.زوزي حممد

مدرج د ،ق أ1

اخلميس2019/01/10

 12.30اىل 14.00

مداخل اإلدارة احلديثة

د.لعمور رميلة

مدرج د ،ق أ1

االحد2019/01/13

 12.30اىل 14.00

التسيري العمومي

د.شيلق

مدرج د ،ق أ1

االثنني2019/01/14

 12.30اىل 14.00

إدارة التغيري

أ.د.بلعور سليمان

مدرج د ،ق أ1

الثالاثء2019/01/15

 12.30اىل 14.00

القانون األساسي للوظيفة العمومية

أ.ماشوش مراد

مدرج د ،ق أ1
رئيس القسم

وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et Sciences de Gestion
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كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

السنـة :الثانية ماسرت إدارة أعمال

جدول امتح ــاانت الدورة العادية للسداسي الثالث 2019/2018

السنة

األوىل ماسرت ختصص:
إدارة أعمال

التاريخ

التوقيت

املقياس

األستاذ(ة)

القاعة

الثالاثء 2019/01/08

 14.30اىل 16.00

حوكمة الشركات

د.شرقي مهدي

مدرج د ،ق أ1

االربعاء2019/01/09

 14.30اىل 16.00

التدقيق اإلداري

د.شرقي مهدي

مدرج د ،ق أ1

اخلميس2019/01/10

 14.30اىل 16.00

إدارة املعرفة

أ.د.غزيل مولود

مدرج د ،ق أ1

االحد2019/01/13

 14.30اىل 16.00

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

أ.د.غزيل مولود

مدرج د ،ق أ1

االثنني2019/01/14

 14.30اىل 16.00

إدارة اإلبداع و االبتكار

أ.د.بلعور سليمان

مدرج د ،ق أ1

الثالاثء2019/01/15

 14.30اىل 16.00

التسويق االسرتاتيجي

د.خنيش يوسف

مدرج د ،ق أ1

االحد2019/01/20

 08.30اىل 10.00

منهجية البحث

أ.د.هواري معراج

مدرج د ،ق أ1
رئيس القسم

وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et Sciences de Gestion
Département des Sciences de Gestion

كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

السنـة :االوىل ماسرت إدارة املوارد البشرية

جدول امتح ــاانت الدورة العادية للسداسي األول 2019/2018

السنة

األوىل ماسرت ختصص:
موارد بشرية

التاريخ

التوقيت

املقياس

األستاذ(ة)

القاعة

الثالاثء 2019/01/08

 12.30اىل 14.00

املقاوالتية

أ.بباز

ق أ ،5ق ب3

االربعاء2019/01/09

 12.30اىل 14.00

إدارة املعارف

د.لعمور رميلة

ق أ ،5ق ب3

اخلميس2019/01/10

 12.30اىل 14.00

نظام معلومات املوارد البشرية

د.لعمور رميلة

ق أ ،5ق ب3

االحد2019/01/13

 12.30اىل 14.00

اهلندسة الوظيفة

د.بوقرة نور اهلدى

ق أ ،5ق ب3

االثنني2019/01/14

 12.30اىل 14.00

االتصال والتحرير اإلداري

أ.رمحاين يوسف

ق أ ،5ق ب3

الثالاثء2019/01/15

 12.30اىل 14.00

قانون العمل واملوارد البشرية 1

أ.ماشوش مراد

ق أ ،5ق ب3
رئيس القسم

