
  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  ي األولــات السداســة إمتحانـــرزنام

  قسم العلوم االقتصادیة 
 

 

 توزیع الطلبة على القاعات والمدرجات حسب األفواج
 

 األفواج االمتحانات
 3 - 2 – 1 1المدرج 
 6 - 5 – 4 2المدرج 
  59+  58القاعة 

 

  رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

  التوقیت                          
 00سا12         30سا10  تاریخ إجراء االمتحان

 

 00سا14          30سا12

    1 لغة أجنبیة  17/12/2022السبت 
    مدخل للقانون  18/12/2022 األحد

    اجتماع المنظمات مدخل لعلم  19/12/2022االثنین 



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  قسم العلوم االقتصادیة

  LMDلمستوى السنة الثانیة   الثالث          رزنامة إمتحانات السداسي 
  التوقيت                             

  ريخ إجراء االمتحان
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ء       فقه املعامالت املالية    20/12/2022 الثال

      2 إعالم آيل    21/12/2022األربعاء 

      )ت م( إجنليزية    22/12/2022اخلميس 
 

 توزیع الطلبة على القاعات حسب األفواج
 

 األفواج قاعات االمتحانات
 3+  2+  1 3المدرج 
 6+  5+  4 4المدرج 
  58القاعة 
  77القاعة 

 
 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  قسم علوم االقتصادیة

  لمستوى السنة الثالثة إقتصاد ونقدي وبنكي  الخامس رزنامة إمتحانات السداسي 
 59+  58القاعة 

  التوقيت                             
  ريخ إجراء االمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

 )ت م( إجنليزية     17/12/2022السبت 

مج      18/12/2022 األحد  تطبيقات على بر
 

 رئیس القسم                                               مصلحة البرمجة
   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیةقسم علوم 

   كمياقتصاد لمستوى السنة الثالثة   الخامس رزنامة إمتحانات السداسي 

   70القاعة 
  التوقيت                             

  ريخ إجراء االمتحان
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

 إعالم آيل       17/12/2022السبت 
)إم( إجنليزية       18/12/2022 األحد  

 
 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

 

   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیةقسم علوم 

  لمستوى السنة الثالثة إقتصاد وتسییر المؤسسات   الخامس رزنامة إمتحانات السداسي 

  3المدرج 
  التوقيت                             

  ريخ إجراء االمتحان
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

  )ت م( إجنليزية       17/12/2022السبت 
  قانون األعمال         18/12/2022 األحد

 
 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

 

   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیةعلوم القسم 

  استشراف  تحلیل اقتصادي ولمستوى السنة  أولى ماستر    السداسي األولرزنامة إمتحانات 

  62  ةــــالقاع
 

  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ء     قانون محاية املستهلك   20/12/2022 الثال

       )ت م( )إم( إجنليزية  21/12/2022 األربعاء
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 
   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیةعلوم القسم 

  كمياقتصاد لمستوى السنة  أولى ماستر   رزنامة إمتحانات السداسي األول

    63  ةــــالقاع
 

  التوقيت                        
 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08  ريخ إجراء اإلمتحان

ء     إعالم آيل   20/12/2022 الثال

    )إم(إجنليزية اقتصادية   21/12/2022 األربعاء
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 
   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
 

  االقتصادیةعلوم القسم   
  وتسییر المؤسساتاقتصاد لمستوى السنة  أولى ماستر تخصص   رزنامة إمتحانات السداسي األول

  3: المدرج
  

  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ء      )ت م( إجنليزية  20/12/2022 الثال

    بنكي     اقتصاد   21/12/2022 األربعاء
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

  

   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیةعلوم القسم 

  وبنكي نقدياقتصاد لمستوى السنة  أولى ماستر   رزنامة إمتحانات السداسي األول

  73 - 72القاعة  
 

  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

ء ت املالية و  20/12/2022 الثال     املالية يف القرن العشرين ريخ النظر

     )ت م( إجنليزية  21/12/2022 األربعاء
 
 

  رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 
    



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیةعلوم القسم 

  اقتصاد وتسییر المؤسساتماستر تخصص لمستوى السنة  الثانیة   الثالثرزنامة إمتحانات السداسي 

  3المدرج 
  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

         )ت م( إجنليزية  17/12/2022السبت 

        السوق قانون  18/12/2022 األحد
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة
   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیة علوم القسم 

  االقتصاد الكميلمستوى السنة  الثانیة ماستر تخصص   الثالث رزنامة إمتحانات السداسي 

  71 :القاعة
  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

        )إم( إجنليزية اقتصادية  17/12/2022السبت 

        قانون الوظيف العمومي  18/12/2022 األحد
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 
   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیة علوم القسم 

  نقدي وبنكياقتصاد لمستوى السنة  الثانیة ماستر تخصص   الثالثرزنامة إمتحانات السداسي 

  61+  60 : لقاعةا
  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

        )ت م(إجنليزية     17/12/2022السبت 

        بنكيقانون   18/12/2022 األحد

 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 
  

   



  مستغانـم –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
  التسییرالعلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم كلیة  

 23:01:36 12/12/2022                                                                          2022/2023: السنة الجامعیة
  االقتصادیة علوم القسم 

  استشرافانیة ماستر تخصص تحلیل اقتصادي وتوى السنة  الثلمس  الثالث رزنامة إمتحانات السداسي 

  72 : لقاعةا
  التوقيت                        
  ريخ إجراء اإلمتحان

 00سا 16     30سا14  00سا 14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

       جتاريقانون   17/12/2022السبت 

         )ت م( )إم( إجنليزية  18/12/2022 األحد

 
  رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 

 


