
 

 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار   Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences                                                                  لية العلوم 

قتصادية   قسم العلوم 

ستدراكية ول  متحانات    للسدا 

ي إقتصاد : و ماسالسنة  ن   M1 EMB     نقدي و
   77 القاعة    أو  58القاعة 

     08.30      -      09.30      09.30      -      10.30      11.00     -      12.00      12.00      -      13.00  

ت   الس

   2022 مارس  26
   

 حد

 2022 مارس 27
  

ي معمق   قتصاد بن

 77القاعة 
  

ن  ثن

  2022 مارس 28

أسواق مالية دولية   

  58القاعة 
   

  الثالثاء

 2022 مارس 29
    

إحصاء واتخاذ القرار 

  58القاعة 

عاء  ر

 2022 مارس 30

ل الدو      التمو

 58القاعة 
    

س م  ا

 2022 مارس 31
  

   مقاوالتية

  58القاعة 
   

  

  



 

 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار   Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences                                                                  لية العلوم 

قتصادية   قسم العلوم 

ستدراكية ول  متحانات    للسدا 

  M1 EQ      إقتصاد ك :و ماس السنة 

   78القاعة 

 08.30       -      09.30 09.30       -      10.30 11.00      -      12.00 12.00       -      13.00 

ت   الس

   2022 مارس  26
   

 حد

 2022 مارس 27
   بحوث العمليات   

ن  ثن

  2022 مارس 28
    تحليل السالسل الزمنية 

  الثالثاء

 2022 مارس 29
ي معمق       اقتصاد جز

عاء  ر

  2022 مارس 30
    تية الو مقا

س م  ا

 2022 مارس 31
ستقصاء        تقنيات 

  

  



 

 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار   Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences                                                                  لية العلوم 

قتصادية   قسم العلوم 

ستدراكية ول  متحانات    للسدا 

سي املؤسسات   : و ماسالسنة    M1 EGE إقتصاد و

  58القاعة 

 08.30       -      09.30 09.30       -      10.30 11.00      -      12.00 12.00       -      13.00 

ت   الس

   2022 مارس  26
   

 حد

 2022 مارس 27
   مقاوالتية  

ن  ثن

  2022 مارس 28
 يص املؤسسة    

  الثالثاء

 2022 مارس 29
ع           التقييم املا للمشا

عاء  ر

  2022 مارس 30
    مالية املؤسسة   

س م  ا

 2022 مارس 31
   

تصال  تقنيات 

ديدة    ا
- 

  

  



 

 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار   Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences                                                                  لية العلوم 

قتصادية   قسم العلوم 

ستدراكية ول  متحانات    للسدا 

شراف :و ماسالسنة   M1 AEP     تحليل اقتصادي واس

  77القاعة 

 08.30       -      09.30 09.30       -      10.30 11.00      -      12.00 12.00       -      13.00 

ت   الس

   2022 مارس  26
   

 حد

 2022 مارس 27

ر  تصال والتحر

 داري 
   

ن  ثن

  2022 مارس 28
قتصادي   شراف   س

  الثالثاء

 2022 مارس 29
   

ة املؤشرات  نظر

 قتصادية
 

عاء  ر

  2022 مارس 30
قتصادي ساب      ا

س م  ا

 2022 مارس 31
  تحليل السالسل الزمنية   

 


