جامع محمد خيضر  -بسكرة -
ك ي الع اإلقتصادي التجاري
قس الع اإلقتصادي
المرجع. / ........... :ع.إ 2018 /

ع

الجم ري الجزائري الديمقراطي الشعبي
République Algérienne Démocratique et Populaire
زارة التع ي العالي البحث الع مي
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/2018

التسيير

إمتحان اإلعادة للسداسي الثاني للطلبة المتغيبين بعذر
السنة الثـانية ليسـانس علوم اقتصادية  -الدورة العادية
المقيــــــاس

اقتصــــــاد كـــ ي 2
اقتصـاد المؤسس
رياضيـــا مـاليــ
إعـــــال آلــــي 3
تــاريخ ال كر االقتصـادي
مــالي عامــــــــــــ
ال ساد أخالقيا العمل

اليوم

التــــاريخ

التوقي

المكــــــان

09:30---08:00

األحـــــد

2018--06--03

اإلثنيـــن

2018--06--04

الثالثاء

2018--06--05

11:30---10:00
13:30---12:00
09:30---08:00

القاع 105

11:30---10:00
09:30---08:00
11:30---10:00
بسكرة في 2018/05/27 :
رئيس القسم :

جامع محمد خيضر  -بسكرة -
ك ي الع اإلقتصادي التجاري
قس الع اإلقتصادي
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2018 /

ع

الجم ري الجزائري الديم راطي الشعبي
République Algérienne Démocratique et Populaire
زارة التع ي العالي البحث الع مي
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/2018

التسيير

إمتحان اإلعادة للسداسي الثاني للطلبة المتغيبين بعذر
السنة الثـالثة ليسـانس تخصص  :اقتصاد نقدي وبنكي  -الدورة العادية
المقيــــــاس

مراسـال إداري تجـاري
النظا المصرفي الجزائري
تسيـير المـيزانيـ
االقتصاد الن دي المعمق
قان ن بنكــــي
ت نيــا أعمال البن

اليوم

التــــاريخ

األحـــــد

2018--06--03

اإلثنيـــن

2018--06--04

الثالثــــاء

2018--06--05

التوقي

المكــــــان

09:30---08:00
11:30---10:00
09:30---08:00
11:30---10:00

القاع 204

09:30---08:00
11:30---10:00
بسكرة في 2018/05/27 :
رئيس القسم :

جامع محمد خيضر  -بسكرة -
ك ي الع اإلقتصادي التجاري
قس الع اإلقتصادي
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2018 /

ع

الجم ري الجزائري الديمقراطي الشعبي
République Algérienne Démocratique et Populaire
زارة التع ي العالي البحث الع مي
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/2018

التسيير

إمتحان اإلعادة للسداسي الثاني للطلبة المتغيبين بعذر
السنة األولى ماستر تخصص  :اقتصاد وتسيير المؤسسات  -الدورة العادية
المقيــــــاس

أنظم الج دة التقييس
إنج يزيـــــــ
أنظم التسيير التسيير الجبائي
إعـــــال آلـــــي
تقنيا التصدير االستراد
مقــــا التيـــ
التسيير التدقيق الجبائي ل مؤسس

اليوم

التــــاريخ

التوقي

المكــــــان

09:30---08:00

األحـــــد

2018--06--03

اإلثنيـــن

2018--06--04

الثالثاء

2018--06--05

11:30---10:00
13:30---12:00
09:30---08:00

القاع 205

11:30---10:00
09:30---08:00
11:30---10:00
بسكرة في 2018/05/27 :
رئيس القسم :

جامع محمد خيضر  -بسكرة -
ك ي الع اإلقتصادي التجاري
قس الع اإلقتصادي
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2018 /

ع

الجم ري الجزائري الديمقراطي الشعبي
République Algérienne Démocratique et Populaire
زارة التع ي العالي البحث الع مي
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/2018

التسيير

إمتحان اإلعادة للسداسي الثاني للطلبة المتغيبين بعذر
السنة األولى ماستر تخصص  :اقتصاد دولي  -الدورة العادية
المقيــــــاس

اليوم

التــــاريخ

االندماج الد لي الشركا المتعددة الجنسيا

إنج يزيـــــــ
االندماج االقتصادي الد لي
إعـــــال آلـــــي
مؤسسا الع لم االقتصادي
مقــــا التيـــ
مـاليـ د ليـ

التوقي

المكــــــان

09:30---08:00

األحـــــد

2018--06--03

اإلثنيـــن

2018--06--04

الثالثاء

2018--06--05

11:30---10:00
13:30---12:00
09:30---08:00

القاع 205

11:30---10:00
09:30---08:00
11:30---10:00
بسكرة في 2018/05/27 :
رئيس القسم :

جامع محمد خيضر  -بسكرة -
ك ي الع اإلقتصادي التجاري
قس الع اإلقتصادي
المرجع / ........... :ق.ع.إ 2018 /

ع

الجم ري الجزائري الديمقراطي الشعبي
République Algérienne Démocratique et Populaire
زارة التع ي العالي البحث الع مي
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/2018

التسيير

إمتحان اإلعادة للسداسي الثاني للطلبة المتغيبين بعذر
السنة األولى ماستر تخصص  :اقتصاد نقدي وبنكي  -الدورة العادية
المقيــــــاس

ال ندســـ المــاليـ
إنج يزيـــــــ
التقيي المـالي ل مشـاريع
إعـــــال آلـــــي 2
أد ا الس ق النقدي المالي
مقــــا التيـــ
العم يا البنكي تم يل المؤسسا

اليوم

التــــاريخ

التوقي

المكــــــان

09:30---08:00

األحـــــد

2018--06--03

اإلثنيـــن

2018--06--04

الثالثاء

2018--06--05

11:30---10:00
13:30---12:00
09:30---08:00

القاع 205

11:30---10:00
09:30---08:00
11:30---10:00
بسكرة في 2018/05/27 :
رئيس القسم :

