
  

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

امعية/                قتصادية               العلوم  :قسم    23/05/2022: مستغانم، يوم/                              2021/2022: السنة ا

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

  

  58و  53أو القاعة   4املدرج 
  

  

سسنة : مستوى  سا سي املؤسسات: تخصص L3/ EGE / S2  ثالثة ل   إقتصاد و

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

ت   الس

   2022 جوان  04
    

  حد

 2022 جوان  05
  

نتاج والعمليات   سي 

  4املدرج 
 

ن   ثن

   2022 جوان  06
 

بؤ   نماذج الت

  4املدرج 
 

  الثالثاء

  2022 جوان  07
   

سي    مراقبة ال

 58و القاعة  53القاعة 
 

  عاءر 

   2022 جوان  08
 

  مالية املؤسسة

 58و القاعة  53القاعة 
 

م   سا

  2022 جوان  09

  
ع  تقييم املشار

  58و القاعة  53القاعة 
 



  

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

امعية/                قتصادية               العلوم  :قسم    23/05/2022: مستغانم، يوم/                              2021/2022: السنة ا

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

   58القاعة 

سسنة : مستوى  سا ي: تخصص L3/ EMB / S2  ثالثة ل ن   إقتصاد نقدي و

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

ت   الس

   2022 جوان  04
    

  حد

 2022 جوان  05
   تقنيات وأعمال البنوك 

ن   ثن

   2022 جوان  06
    اقتصاد نقدي معمق

  الثالثاء

  2022 جوان  07
  

  النظام املصر

زائر     ا
  

عاء   ر

   2022 جوان  08
   قتصاد القيا

س م   ا

  2022 جوان  09

ي -     سي بن

  
  



  

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

امعية/                قتصادية               العلوم  :قسم    23/05/2022: مستغانم، يوم/                              2021/2022: السنة ا

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

  77القاعة 

سثالثة سنة : مستوى  سا   إقتصاد ك: تخصص L3/ EQ / S2  ل

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

ت   الس

   2022 جوان  04
    

  حد

 2022 جوان  05
   اقتصاد قيا 

ن   ثن

   2022 جوان  06

قتصاد   نماذج 

 الك 
   

  الثالثاء

  2022 جوان  07
ع       تقييم مشار

عاء   ر

   2022 جوان  08
    بحوث عمليات

س م   ا

  2022 جوان  09

-     

  
 


