جامعة محمد خيضر  -بسكرة -
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم اإلقتصادية
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2019 /

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER - BISKRA
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion
Dépertement des Sciences Economiques
Réf: ……… / D.S.E/2019

إمتحان السداسي الثاني للسنة الجامعية 2019---2018 :
السنة األولى ماستر تخصص  :اقتصاد وتسيير المؤسسات  -الدورة العادية
المقيــــــاس

اليوم

التــــاريخ

التوقيت

المكــــــان

أنظمة الجودة والتقييس
مقــــاوالتيـــة
أنظمة التسيير والتسيير الجبائي
إعـــــالم آلـــــي
تقنيات التصدير واالستراد
إنجليزيـــــــة

السبت
األحـــــد
اإلثنيـــن
الثالثاء
األربعــاء
األربعــاء
الخميــس

2019--06-29

15:30---14:00

2019--06-30

11:30---10:00

الفوج  -- 1 :بالقاعة 305

2019--07-01

13:30---12:00

2019--07-02

11:30---10:00

الفوج  -- 2 :بالقاعة 306

2019--07-03

11:30---10:00

2019--07-03

15:30---14:00

الفوج  -- 3 :بالقاعة 307

2019--07-04

13:30---12:00

التسيير والتدقيق الجبائي للمؤسسة

الفوج  -- 4 :بالقاعة 308
بسكرة في 2019/06/20 :
رئيس القسم :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة محمد خيضر  -بسكرة -
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم اإلقتصادية
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2019 /

Université Mohamed KHIDHER - BISKRA
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion
Dépertement des Sciences Economiques
Réf: ……… / D.S.E/2019

إمتحان السداسي الثاني للسنة الجامعية 2019---2018 :
السنة الثـانية ليسـانس علوم اقتصادية  -الدورة العادية
المقيــــــاس

اليوم

التــــاريخ

التوقيت

المكــــــان

اقتصــــــاد كـــلي 2
اقتصـاد المؤسسة
رياضيـــات مـاليــة
إعـــــالم آلــــي 3
تــاريخ الفكر االقتصـادي
مــالية عامــــــــــــة
الفساد وأخالقيات العمل

السبت
األحـــــد
اإلثنيـــن
اإلثنيـــن
الثالثــــاء
األربعــاء
الخميــس

2019--06-29

11:30---10:00

2019--06-30

15:30---14:00

الفوج  -- 1 :بالقاعة 102

2019--07-01

11:30---10:00

2019--07-01

15:30---14:00

2019--07-02

15:30---14:00

2019--07-03

13:30---12:00

2019--07-04

11:30---10:00

الفوج  -- 2 :بالقاعة 103
الفوج  -- 3 :بالقاعة 104
الفوج  -- 4 :بالقاعة 105
الفوج  -- 5 :بالقاعة 201
الفوج  -- 6 :بالقاعة 202
بسكرة في 2019/06/20 :
رئيس القسم :

جامعة محمد خيضر  -بسكرة -
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم اإلقتصادية
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2019 /

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER - BISKRA
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion
Dépertement des Sciences Economiques
Réf: ……… / D.S.E/2019

إمتحان السداسي الثاني للسنة الجامعية 2019---2018 :
السنة الثـالثة ليسـانس تخصص  :اقتصاد نقدي وبنكي  -الدورة العادية
المقيــــــاس

اليوم

التــــاريخ

التوقيت

تقنيــات وأعمال البنوك
النظام المصرفي الجزائري
تسيـير المـيزانيـة
االقتصاد النقدي المعمق
قانون بنكــــي
مراسـالت إدارية وتجـارية

السبت
األحـــــد
اإلثنيـــن
الثالثاء
األربعــاء
األربعــاء

2019--06-29

15:30---14:00

2019--06-30

11:30---10:00

2019--07-01

13:30---12:00

2019--07-02

11:30---10:00

2019--07-03

11:30---10:00

2019--07-03

15:30---14:00

المكــــــان

الفوج  -- 1 :بالقاعة 205
الفوج  -- 2 :بالقاعة 206
الفوج  -- 3 :بالقاعة 207
الفوج  -- 4 :بالقاعة 208
الفوج  -- 5 :بالقاعة 301
الفوج  -- 6 :بالقاعة 302

بسكرة في 2019/06/20 :

رئيس القسم :

جامعة محمد خيضر  -بسكرة -
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم اإلقتصادية
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2019 /

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER - BISKRA
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion
Dépertement des Sciences Economiques
Réf: ……… / D.S.E/2019

إمتحان السداسي الثاني للسنة الجامعية 2019---2018 :
السنة األولى ماستر تخصص  :اقتصاد نقدي وبنكي  -الدورة العادية
المقيــــــاس

اليوم

التــــاريخ

التوقيت

المكــــــان

الهندســـة المــاليـة
مقــــاوالتيـــة
التقييم المـالي للمشـاريع
إعـــــالم آلـــــي 2
أدوات السوق النقدية والمالية
إنجليزيـــــــة
العمليات البنكية وتمويل المؤسسات

السبت
األحـــــد
اإلثنيـــن
الثالثاء
األربعــاء
األربعــاء
الخميــس

2019--06-29

15:30---14:00

2019--06-30

11:30---10:00

الفوج  -- 1 :بالقاعة 104

2019--07-01

13:30---12:00

2019--07-02

11:30---10:00

2019--07-03

11:30---10:00

2019--07-03

15:30---14:00

2019--07-04

13:30---12:00

الفوج  -- 2 :بالقاعة 105

بسكرة في 2019/06/20 :
رئيس القسم :

