
 
 

                                                            قسم العلوم االقتصادية        خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

 ية  الثانية شعبة علوم اقتصادلسنة ا                          التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102للموسم الجامعي  الرابعلسداسي جدول امتحانات ا               
 01/15/6102 إلى 12/15/6102من 

 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
 B07 - B08 - B09- B10 أ.ظريف 2اقتصاد كلي  07:77-73:87 70/7700/ 70  األحد

 B07 - B08 - B09- B10 د.بن شريف رياضيات مالية 07:77-73:87 73/70/7700اإلثنين 

 B07 - B08 - B09- B10 د.ناصر المهدي أخالقيات العملالفساد و  07:77-07:87 70/70/7700 الثالثاء

 B07 - B08 - B09- B10 أ.د.أميمي تاريخ الفكر االقتصادي 07:77-73:87 07/70/7700األربعاء

 B07 - B08 - B09- B10 د.قاسم شاوش اقتصاد المؤسسة 07:77-07:87 00/70/7700الخميس

 B07 - B08 - B09- B10 ساحل د. مالية عامة 07:77-73:87 08/70/7700السبت 

 B07 - B08 - B09- B10 أ.بن يحيى إعالم آلي 07:77-07:87 00/70/7700األحد 

 

 

 

 



                                                            قسم العلوم االقتصادية           خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

 الثالثة تخصص علوم مالية ونقدية  السنة                     التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102للموسم الجامعي  السادسلسداسي جدول امتحانات ا               

 01/15/6102 إلى 12/15/6102من 
 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ

 B38/2 د.إليفي اإلدارة و الهندسة المالية 07:77-07:87 70/7700/ 70األحد  

 B38/2 زروقي .أ إدارة المحافظ االستثمارية 00:87-08:77 70/70/7700الثالثاء 

 B38/2 لحمش .أ محاسبة وطنية 07:77-07:87 07/70/7700األربعاء

 B38/2 د. ناصر المهدي أسواق مالية  00:87-08:77 00/70/7700األحد 

 B38/2 بودوشن .أ المالية الدولية 07:77-07:87 00/70/7700اإلثنين 

 B38/2 ترير .أ محاسبة خاصة 07:77-07:87 00/70/7700األربعاء

 03/70/7700الخميس
07:87-07:77 

تطبيقات تقنيات المعلومات 
 المالية و المصرفية

 B38/2 د.خليفة

 

 

 



                                                            االقتصاديةقسم العلوم        خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

   ياقتصاد نقدي وبنكالثالثة تخصص السنة                  التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102للموسم الجامعي  السادسلسداسي جدول امتحانات ا               

 01/15/6102 إلى 12/15/6102من
 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ

 B07 - B08 - B09 د.إليفي  اإلدارة والهندسة المالية 07:77-07:87 70/7700/ 70األحد  

 B07 - B08 - B09 ملياني .أ اقتصاد نقدي معمق 07:77-07:87 73/70/7700اإلثنين 

 B07 - B08 - B09 د . مادي    محاسبة وطنية 07:77-07:87 07/70/7700األربعاء

 00/70/7700الخميس
08:77-00:87 

تقنيات المعلومات للعمليات المالية و 
 المصرفية

 B07 - B08 - B09 أ.فتاح

 B07 - B08 - B09 ملياني .أ مالية دولية 07:77-07:87 08/70/7700السبت 

 B07 - B08 - B09 د. بزارية   الجزائري النظام المصرفي  00:87-08:77 01/70/7700الثالثاء 

 B07 - B08 - B09 د.خليفة تقنيات و أعمال البنوك 07:77-07:87 03/70/7700الخميس

 

 

 

 


