
 
 

                                                            قسم العلوم االقتصادية        خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

 ية  الثانية شعبة علوم اقتصادلسنة ا                          التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102الثالث للموسم الجامعي لسداسي امتحانات اجدول                
 60/10/6102 إلى 10/10/6102من 

 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
 B7 B8 B9 B10 عبد القادرأ.بوكريطة  3إحصاء  07:88-08:08 80/80/7802األحد 

 B7 B8 B9 B10 سعيدة  د. قاسم شاوش تسيير المؤسسة 08:88 -80:08 80/80/7802االثنين 

 B7 B8 B9 B10 أ.بن يحيى محمد إعالم آلي  03:08 -00:88 08/80/7802الثالثاء

 B7 B8 B9 B10 أ.لعمامري عبد القادر رياضيات المؤسسة 03:08 -00:88 00/80/7802األربعاء

 B7 B8 B9 B10 د.بن عناية جلول 2منهجية  07:88 -08:08 07/80/7802الخميس

 03/80/7802السبت
 B7 B8 B9 B10 أ.ظريف عبد هللا 1اقتصاد كلي  08:88 -80:08

 B7 B8 B9 B10 أ.د أميمي حورية اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال 03:08 -00:88 00/80/7802حداأل

 B7 B8 B9 B10 بختي ابتسامأ. 3انجليزية  03:08 -00:88 03/80/7802االثنين

 B7 B8 B9 B10 د.بزيرية امحمد  اقتصاد جزائري   07:88-08:08 02/80/7802الثالثاء

 

 



                                                            االقتصاديةقسم العلوم            خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

   الثالثة تخصص علوم مالية ونقديةالسنة                     التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102الخامس للموسم الجامعي لسداسي جدول امتحانات ا               

 60/10/6102 إلى 10/10/6102من 
 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ

 B38/2 د. اليفي محمد تحليل المخاطر المصرفية  03:08-00:88 80/80/7802األحد

 B38/2 أ.زروقي نسرين التحليل و التنبؤ المالي  08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء

 B38/2 قوادري رشيدأ. تجارة دولية  03:08-00:88 00/80/7802األربعاء

 B38/2 غداوية معمرأ. اقتصاد التأمينات  03:08-00:88 07/0/7802الخميس

 B38/2 أ.ترير علي محاسبة الشركات  07:88-08:08 03/80/7802السبت

 B38/2 أ.ملياني فتيحة اقتصاد نقدي معمق  08:88-80:08 00/80/7802األحد

 B38/2 أ.فتاح عبد القادر تقنيات المعلومات المصرفية  03:08-00:88 03/80/7802االثنين

 B38/2 د.ساحل محمد المالية العامة  03:08-00:88 02/80/7802الثالثاء

 

 



                                                            قسم العلوم االقتصادية       خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

   وبنكي اقتصاد نقديالثالثة تخصص السنة                  التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102الخامس للموسم الجامعي لسداسي جدول امتحانات ا               

 60/10/6102 إلى 10/10/6102من 
 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ

 B7 B8 B9 د. اليفي محمد تحليل المخاطر المصرفية  03:08-00:88 80/80/7802األحد

 B7 B8 B9 د.ناصر المهدي أسواق مالية   07:88-08:08 80/80/7802االثنين

 B7 B8 B9 أ.زروقي نسرين تحليل مالي  08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء

 B7 B8 B9 أ.سلمان فريحة تسويق بنكي  03:08-00:88 00/80/7802األربعاء

 B7 B8 B9 غداوية معمرأ. اقتصاد التأمينات  03:08-00:88 07/0/7802الخميس

 B7 B8 B9 أ.صغير موح مريم  محاسبة بنكية  07:88-08:08 03/80/7802السبت

 B7 B8 B9 أ.بوكريطة ع القادر تحليل المعطيات  08:88-80:08 00/80/7802األحد

 B7 B8 B9 أ.بودوشن ياقوتة نظم معلومات التسيير 03:08-00:88 03/80/7802االثنين

 B7 B8 B9  أ.العوادي  انجليزية  03:08-00:88 02/80/7802الثالثاء

 B7 B8 B9 د.خليفة منية   اقتصاد بنكي 07:88 -08:08 00/80/7802األربعاء

 



                                                            قسم العلوم االقتصادية            خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

     الثانية ماستر تأمينات وبنوكالسنة                      التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102الثالث للموسم الجامعي لسداسي جدول امتحانات ا

 60/10/6102 إلى 10/10/6102من 
 

 القاعة / المدرج األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
 A1 – B23/1- B23/2 د.خليفة منية تقنيات بنكية  03:08-00:88 80/80/7802األحد

 A1 – B23/1- B23/2 أ.فتاح عبد القادر  تحرير الخدمات البنكية 07:88-08:08 80/80/7802االثنين

 A1 – B23/1- B23/2 أ.فتاح عبد القادر تقنيات االتصال البنكية  08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء

 A1 – B23/1- B23/2 قوادري رشيد تدقيق و مراقبة التسيير في التأمين 03:08-00:88 00/80/7802األربعاء

 A1 – B23/1- B23/2 أ.دخلي  تسيير المحفظة البنكية  03:08-00:88 07/0/7802الخميس

 A1 – B23/1- B23/2 أ.رابر المعيزي  إعالم آلي 07:88-08:08 03/80/7802السبت

 A1 – B23/1- B23/2 أ.فتاح عبد القادر التشريعات و التطبيقات البنكية  08:88-80:08 00/80/7802األحد

 A1 – B23/1- B23/2 أ.دخلي   تسيير القروض 03:08-00:88 03/80/7802االثنين

 A1 – B23/1- B23/2 أ.العوادي  انجليزية 03:08-00:88 02/80/7802الثالثاء

 

 



                                                            قسم العلوم االقتصادية                     خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

     بنكي  اقتصاد نقدي وماستر الثانية السنة                      التسييرالتجارية وعلوم والعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102الثالث للموسم الجامعي لسداسي جدول امتحانات ا

 60/10/6102 إلى 10/10/6102من 
 

 القاعة / المدرج األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
 B04 د.خليفة منية  تقنيات االتصال البنكية  03:08-00:88 80/80/7802األحد

 B04 د.خبازي فاطمة  إدارة أزمات الصرف 07:88-08:08 80/80/7802االثنين

 B04 أ.غداوية معمر  تحليل األزمات المالية  08:88-80:08 08/80/7802الثالثاء

 B04 د.بكدي فاطمة   نظرية مالية األسواق  03:08-00:88 00/80/7802األربعاء

 B04 د.بن زهرة بن يوسف  منهجية البحث العلمي  03:08-00:88 07/0/7802الخميس

 B04 أ.رابر معيزي  إعالم آلي  07:88-08:08 03/80/7802السبت

 B04 د.الحرتسي عبد هللا تسيير المعروض النقدي 08:88-80:08 00/80/7802األحد

 

 


