
  
  
  
  
  
  
 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار  لية العلوم 

Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences 
قتصادية  قسم العلوم 

ول رزنامة  شراف  ماس ملستوى السنة  أو    إمتحانات السدا  س قتصادي و   التحليل 

  62القاعــــة  

  التوقيت                                          

متحان خ إجراء    تار
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ن   قتصادي  16/01/2023ثن ساب      ا

    تحليل السالسل الزمنية     17/01/2023الثالثاء 

عاء  قتصادية    18/01/2023ر ة املؤشرات       نظر

س  م قتصادي   19/01/2023ا شراف       س

        
داري   31/01/2023 الثالثاء ر      تصال والتحر

  

  

مجة  ة ال س القسم                                                                                                                                                                        مص   رئ

   



  
  
  
  
  
  
 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار  لية العلوم 

Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences 
قتصادية  قسم العلوم 

ول    قتصاد الك ماس ملستوى السنة  أو   رزنامة إمتحانات السدا 

    63القاعــــة  

  التوقيت                                       

متحان خ إجراء    تار
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ن       بحوث العمليات  16/01/2023ثن

    تحليل السالسل الزمنية     17/01/2023الثالثاء 

عاء  ستقصاء     18/01/2023ر     تقنيات 

س  م ي معمق    19/01/2023ا     اقتصاد جز

      
    تيةالو مقا  31/01/2023 الثالثاء

  

مجة  ة ال س القسم                                                                                                                                                   مص   رئ

   



  
  
  
  
  
  
 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار  لية العلوم 

Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences 
قتصادية  قسم العلوم 

ول    اتاملؤسسسي و اقتصاد ملستوى السنة  أو ماس تخصص   رزنامة إمتحانات السدا 

  3: املدرج

  التوقيت                                   

متحان خ إجراء    تار
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ن       مالية املؤسسة     16/01/2023ثن

ع     17/01/2023الثالثاء      التقييم املا للمشا

عاء      يص املؤسسة   18/01/2023ر

س  م ديدة    19/01/2023ا تصال ا     تقنيات 

         
     مقاالوتية   31/01/2023 الثالثاء

  

  

مجة ة ال س القسم                                                                                                                                           مص   رئ

  

   



  
  
  
  
  
  
 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار  لية العلوم 

Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences 
قتصادية  قسم العلوم 

ول  ي نقدياقتصاد ماس ملستوى السنة  أو   رزنامة إمتحانات السدا  ن   و

  85القاعة  

  التوقيت                                        

متحان خ إجراء    تار
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ن      إحصاء واتخاذ القرار   16/01/2023ثن

    مقاوالتية    17/01/2023الثالثاء 

عاء     أسواق مالية دولية   18/01/2023ر

س  م ة لألعمال   19/01/2023ا ية تجار    إنجل

        
ل الدو   31/01/2023 الثالثاء    التمو

عاء ي معمق   01/02/2023 ر    اقتصاد بن

  

  

مجة  ة ال س القسم                                                                                                                                                                 مص   رئ

    


