
                                                            قسم العلوم االقتصادیة

  الثانیة شعبة علوم اقتصادیة  

  2016/2017للموسم الجامعي 

  القاعة/المدرج  )ة(األستاذ 

B13 – B14 – B15  

 B13 – B14 – B15  المهدي

 B13 – B14 – B15  بن شریف

  B13 – B14 – B15 

 B13 – B14 – B15  قاسم شاوش

  B13 – B14 – B15 

 B13 – B14 – B15  بن یحیى

قسم العلوم االقتصادیة               خمیس ملیانة

الثانیة شعبة علوم اقتصادیة  لسنة ا                       التجاریة وعلوم التسییر

للموسم الجامعي  الرابع اإلمتحانات اإلستدراكي للسداسيجدول 

  10/06/2017 إلى 03/06/2017من 

األستاذ   المقیاس  التوقیت

  ظریف.أ  2اقتصاد كلي   12:30

المهديناصر .د  الفساد و أخالقیات العمل  16:30

بن شریف.د  ریاضیات مالیة  10:30

  أمیمي.د.أ  تاریخ الفكر االقتصادي  14:30

قاسم شاوش.د  اقتصاد المؤسسة  12:30

  ساحل. د  عامةمالیة   16:30

بن یحیى.أ إعالم آلي  12:30

  
  

خمیس ملیانة.جیاللي بونعامة جامعة 

التجاریة وعلوم التسییرواالقتصادیة العلوم كلیة 

جدول                

التوقیت  التاریخ

  06/2017/ 03 لسبتا
11:00-0

15:00-0

  05/06/2017 ثنیناإل
09:00-:30

13:00-:30

  07/06/2017ربعاء األ
09:00-12:30

15:00-16:30

12:30-11:00  10/06/2017 سبتال

  

  

  

 



                                                            قسم العلوم االقتصادیة

  الثالثة تخصص علوم مالیة ونقدیة  

  2016/2017للموسم الجامعي 

  القاعة/المدرج  )ة(األستاذ 

 B12  إلیفي.د

  خلیفة.د
B12  

 B12  لحمش. أ

  B12  ناصر المهدي. 

 B12  بودوشن.أ

  B12  تریر.أ

  زروقي .أ
B12 

قسم العلوم االقتصادیة                    خمیس ملیانة

الثالثة تخصص علوم مالیة ونقدیة  السنة                     التجاریة وعلوم التسییر

للموسم الجامعي  السادسلسداسي ل اإلستدراكي متحانات

  10/06/2017إلى  03/06/2017من 

  المقیاس  التوقیت

  اإلدارة والهندسة المالیة  11:00-12:30

15:00-16:30  
تطبیقات تقنیات المعلومات المالیة و 

  المصرفیة

  محاسبة وطنیة  11:00-12:30

. د  أسواق مالیة  15:00-16:30

  المالیة الدولیة  11:00-12:30

  محاسبة خاصة  15:00-16:30

  إدارة المحافظ االستثماریة  11:00-12:30

خمیس ملیانة.جیاللي بونعامة جامعة 

التجاریة وعلوم التسییروالعلوم االقتصادیة كلیة 

متحاناتإلجدول ا               

 

التوقیت  التاریخ

  04/06/2017 حداأل

11:00

15:00

  05/06/2017اإلثنین 
11:00

15:00

  الثالثاء 
06/06/2017  

11:00

15:00

  األربعاء
07/06/2017   

  
11:00

  

  



                                                            قسم العلوم االقتصادیة

    اقتصاد نقدي وبنكيالثالثة تخصص 

  2016/2017للموسم الجامعي 

  القاعة/المدرج  )ة(األستاذ 

 B12  إلیفي.د

 B12  خلیفة.د

 B12  مادي. د

  فتاح.أ
B12 

 B12  ملیاني. د

 B12  بزاریة. د

 B12  ملیاني. د

قسم العلوم االقتصادیة           خمیس ملیانة

الثالثة تخصص السنة                  التجاریة وعلوم التسییر

للموسم الجامعي  السادسلسداسي اإلمتحانات اإلستدراكي ل

  10/06/2017إلى  03/06/2017من 

  المقیاس  التوقیت

  اإلدارة والهندسة المالیة  11:00-12:30

  تقنیات و أعمال البنوك  15:00-16:30

  محاسبة وطنیة  11:00-12:30

15:00-16:30  
تقنیات المعلومات للعملیات المالیة و 

  المصرفیة

  مالیة دولیة  11:00-12:30

  النظام المصرفي الجزائري  15:00-16:30

  اقتصاد نقدي معمق  11:00-12:30

  

خمیس ملیانة.جیاللي بونعامة جامعة 

التجاریة وعلوم التسییروالعلوم االقتصادیة كلیة 

اإلمتحانات اإلستدراكي لجدول                

التوقیت  التاریخ

  04/06/2017األحد 

11:00

15:00

  05/06/2017اإلثنین 

11:00

15:00

  06/06/2017الثالثاء 
11:00

15:00

11:00  07/06/2017األربعاء 

  

  


