
  

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

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

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

  58و  53أو القاعة    4املدرج 

سي املؤسسات: تخصص M1/ EGE / S2  أو ماسسنة : مستوى    إقتصاد و

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

ت   الس

   2022 جوان  11
    

  حد

 2022 جوان  12
   

ي با   سي والتدقيق ا

  4املدرج  

ن   ثن

   2022 جوان  13
   

اد ست  تقنيات والتصدير و

 4املدرج 

  الثالثاء

  2022 جوان  14
    

تصال داري و ر    التحر

 58و  53القاعة 
 

عاء   ر

   2022 جوان  15
 

  إحصاء

 58و  53القاعة 
 

س م   ا

  2022 جوان  16

-  
ودة واملطابقة   أنظمة ا

 58و  53القاعة 
 

  



  

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

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

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

  61و القاعة  58القاعة 

ي: تخصص M1/ EMB / S2  أو ماسسنة : مستوى  ن   إقتصاد نقدي و

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

ت   الس

   2022 جوان  11
    

  حد

 2022 جوان  12
 

العمليات املالية 

 والبنكية
  

ن   ثن

   2022 جوان  13

قتصاد القيا 

 للمالية
   

  الثالثاء

  2022 جوان  14
    ندسة مالية  

عاء   ر

   2022 جوان  15

داري  ر  التحر

تصال  و
  

س م   ا

  2022 جوان  16

ع -     التقييم املا للمشار

  
  



  

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

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

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

  77القاعة 

  إقتصاد ك: تخصص M1/ EQ / S2  أو ماسسنة : مستوى 

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

ت   الس

   2022 جوان  11
    

  حد

 2022 جوان  12
   تحليل السالسل الزمنية 

ن   ثن

   2022 جوان  13
     إقتصاد ك معمق

  الثالثاء

  2022 جوان  14
  

داري  ر  التحر

تصال  و
   

عاء   ر

   2022 جوان  15
    تحليل ديمغرا

س م   ا

  2022 جوان  16

    تحليل معطيات -

  
  



  

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

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

ي استعمال الزمن         امتحانات السدا الثا
 

  78القاعة 

شراف: تخصص M1/ AEP / S2  أو ماسسنة : مستوى    تحليل إقتصادي واس

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

ت   الس

   2022 جوان  11
    

  حد

 2022 جوان  12
   تحليل سوق العمل 

ن   ثن

   2022 جوان  13
قتصادية غرافيا      ا

  الثالثاء

  2022 جوان  14
    املقاوالتية  

عاء   ر

   2022 جوان  15

ر  نمذجة الظوا

 قتصادية
  

س م   ا

  2022 جوان  16

ي معمق -     إقتصاد جز

  
 


