
 

 

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    : السنة الثانية ماس  M2 EGEإقتصاد و

  3املدرج 

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

 حد

 2022 مارس 20
 إدارة الكفاءات      

ن  ثن

 2022 مارس 21

تصال  إعالم آ وتقنيات 

ت  ن ن ات   ع شب
    

  الثالثاء

 2022 مارس 22
    

اتيجية  يقظة إس

 املؤسسة    

عاء  ر

  2022 مارس 23
ية البحث العل    من

س م  ا

 2022 مارس 24
     حوكمة املؤسسة

  

  

  



 

 

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 : السنة الثانية ماس ن    M2 EMBنقدي و
  53أو القاعة  3أو  املدرج   2املدرج 

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

 حد

 2022 مارس 20
  

اسبة البنكية   مبادئ ا

   3املدرج 
  

ن  ثن

  2022 مارس 21

ية البحث العل   من

  2املدرج 
   

  الثالثاء

 2022 مارس 22
   

جباية العمليات البنكية 

  واملالية

 53القاعة 

 

عاء  ر

  2022 مارس 23
 

فظة املالية   سي ا

 53القاعة 
  

س م  ا

 2022 مارس 24
    

ي   التدقيق البن

  53القاعة 
 

  



 

 

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

  قتصاديةقسم العلوم 

ستدراكية   ول  متحانات    للسدا 

  M2 EQإقتصاد ك       :السنة الثانية ماس 

  58القاعة 

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

 حد

 2022 مارس 20
  نماذج التوازن العام    

ن  ثن

 2022 مارس 21
ة اتخاذ القرار        نظر

  الثالثاء

 2022 مارس 22
    

ر  نمذجة الظوا

  قتصادية

عاء  ر

  2022 مارس 23
ية البحث العل     من

س م  ا

 2022 مارس 24

تحليل املدخالت  

رجات   وا
   - 

  

  

  



 

 

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

قتصادية   قسم العلوم 

ستدراكية ول  متحانات    للسدا 

شراف      :ماس الثانيةالسنة   M2 AEPتحليل اقتصادي واس

  61القاعة 

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

 حد

 2022 مارس 20
   تحليل املناخ    

ن  ثن

  2022 مارس 21
   قتصاد الر   

  الثالثاء

 2022 مارس 22
  

قتصادية  زمات 

 واملالية الدولية  
   

عاء  ر

  2022 مارس 23
ية البحث العل     من

س م  ا

 2022 مارس 24
  

قتصادية  التحوالت 

زائر والعالم    ا
  

 


