
  
  
  
  
  
  
 

سي ة وعلوم ال قتصادية، التجار  لية العلوم 

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

سي تخصص   ملستوى السنة  الثانية ماس  رزنامة إمتحانات السدا الثالث   اتاملؤسساقتصاد و

  77القاعة 

  التوقيت                                   

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

ن             حوكمة املؤسسة  09/01/2023ثن

ية البحث العل  10/01/2023الثالثاء          من

عاء    11/01/2023ر
تصال  إعالم آ وتقنيات 

ت ن ن ات    ع الشب

      

          
ت  اتيجية املؤسسة  14/01/2023الس         يقظة إس

        الكفاءات   إدارة  15/01/2023حد 

  

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 

  قتصاد الكملستوى السنة  الثانية ماس تخصص   الثالث رزنامة إمتحانات السدا 

  58 :القاعة

  

  التوقيت                                    

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

ن    09/01/2023ثن
تحليل املدخالت    

رجات   وا

    

ية البحث العل    10/01/2023الثالثاء        من

عاء  ة اتخاذ القرار    11/01/2023ر       نظر

          

ت    14/01/2023الس
ر    نمذجة الظوا

    قتصادية

    

      نماذج التوازن العام    15/01/2023حد 

  

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 

ي نقدياقتصاد تخصص  ملستوى السنة  الثانية ماس   الثالثرزنامة إمتحانات السدا  ن   و

 61+  60 : القاعة

  

  التوقيت                                    

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

ن  ية البحث العل  09/01/2023ثن         من

  10/01/2023الثالثاء 
جباية العمليات البنكية 

  واملالية

      

عاء  فظة املالية  11/01/2023ر         سي ا

          
ت  ي  14/01/2023الس         التدقيق البن

اسبة البنكية  15/01/2023حد          مبادئ ا

  

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 

شرافتحليل اقتصادي التخصص  ملستوى السنة  الثانية ماس   الثالث رزنامة إمتحانات السدا  س   و

  73 : القاعة

  التوقيت                                   

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

ن  ية البحث العل  09/01/2023ثن         من

        قتصاد الر  10/01/2023الثالثاء 

عاء    11/01/2023ر
قتصادية   التحوالت 

زائر والعالم  ا

     

         

ت    14/01/2023الس
قتصادية واملالية  زمات 

 الدولية

     

      تحليل املناخ  15/01/2023 حد

ن      قانون تجاري     16/01/2023 ثن

ية    17/01/2023الثالثاء       انجل

  

مجة  ة ال س القسم                                                                                                                                                                  مص   رئ

 


