
 -  تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد  
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 2018/2019السنة الجامعية 
 

  االستدراكياستعمال الزمن لالمتحان
 السداسي الرابع        السنة الثانية علوم اقتصادية

 

 
مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

ات
قاع

ال
  :

08 ،
09 ،

11 ،
12، 

13 ،
14

،1
6

 ،
18 

 

 2اقتصاد كلي 
 30سا14-  00سا13

 األحد

08/09/2019 

 عاشور تاني ي
  أخالقيات العمل ومكافحة الفساد

 30سا16-  00سا15
 طفياني ك

 اقتصاد المؤسسة
 30سا14-  00سا13

 االثنين

09/09/2019 

 عياد سيدي محمد
 تاريخ الفكر االقتصادي

 فروانة حازم 30سا16-  00سا15
 رياضيات مالية

 30سا14-  00سا13

 األربعاء

11/09/2019 

 بارودي ن
 المالية العامة

 30سا16-  00سا15
 بودية فوزي 

 اعالم ألي 
 30سا14-  00سا13

 الخميس

12/09/2019 

 مومني ف                       
 

  30سا16-  00سا15
 

 :مالحظات هامة
  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة. 

 



 -  تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد  
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 2018/2019السنة الجامعية 
 

  االستدراكياستعمال الزمن لالمتحان
 2السداسي     M1 EQسنة أولى ماستر اقتصاد كمي

 

 
مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

اعة
الق

:
06 

 

 إدارة الجودة
 30سا14-  00سا13

 األحد

08/09/2019 

 يحيى برويقات عبد الكريم
 االقتصاد  الكلي المعمق

 30سا16-  00سا15
 عاشور تاني ي
 قانون األعمال

 30سا14-  00سا13

 االثنين

09/09/2019 
 بلود عثمان

  الديموغرافيتحليل
 30سا16-  00سا15

 خواني ل
 تحليل السالسل الزمنية

 30سا14-  00سا13

 األربعاء

11/09/2019 

 جناس مصطفى
 المقاوالتية

 30سا16-  00سا15
 مراد بودية جميل

 إنجليزية
 30سا14-  00سا13

 الخميس

 مصطفى عبد الهادي 12/09/2019
 

 :مالحظات هامة
  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة. 

 
 

 



 -  تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد  
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 2018/2019السنة الجامعية 
 

  االستدراكياستعمال الزمن لالمتحان
 2 السداسي M1EMBاقتصاد نقدي و بنكي ماسترسنة أولى 

 

  

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

اعة
الق

:
05 

 

 العمليات البنكية و تمويل المؤسسات
 30سا14-  00سا13

 األحد

08/09/2019 

طول ع 
 قانون القرض و النقد

 30سا16-  00سا15
 خلخال ج

 تسيير المخاطر المالية
 30سا14-  00سا13

 االثنين

09/09/2019 

 مورسالي أ
  الهندسة المالية

 مورسالي أ 30سا16-  00سا15
 لغة أجنبية

 30سا14-  00سا13

 األربعاء

11/09/2019 

 نمامسي
 المقاوالتية 

 30سا16-  00سا15
 مراد بودية جميل

 التقييم المالي للمشاريع
 30سا14-  00سا13

 الخميس

 بن بوزيان محمد 12/09/2019
 

 :مالحظات هامة
  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة. 

 



 -  تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد  
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 2018/2019السنة الجامعية 
 

  االستدراكياستعمال الزمن لالمتحان
 2 السداسي    M1EGE اقتصاد وتسيير المؤسسة  ماستر1سنة 

 

 
مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

اعة
الق

:
04  

 

 التسيير والتدقيق الجبائي
 30سا14-  00سا13

 األحد

08/09/2019 

خالدي مصطفى 
 أنظمة الجودة

 30سا16-  00سا15
 يحيى برويقات عبد الكريم

 المفاوضات وتقنيات البيع
 30سا14-  00سا13

 االثنين

09/09/2019 

 مرابط أ
  االتصال والتحرير اإلداري

 30سا16-  00سا15
  س  جباري

 2التحليل الكمي 
 30سا14-  00سا13

 األربعاء

11/09/2019 

غازي ن  
 تقنيات التصدير

 30سا16-  00سا15
 بن يخلف ز
 إنجليزية

 30سا14-  00سا13
 الخميس

 مصطفى عبد الهادي 12/09/2019
 

 :مالحظات هامة
  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة. 

 
 



 -  تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد  
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 2018/2019السنة الجامعية 
 

  االستدراكياستعمال الزمن لالمتحان
 2 السداسي M1AEP       ماستر التحليل اقتصاد ي واستشراف1سنة 

 

 
مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

اعة
الق

:
03 

 

 المقاوالتية
 30سا14-  00سا13

 األحد

08/09/2019 

 طفياني ك
 الجغرافيا االقتصادية

 30سا16-  00سا15
 شعيب بغداد

 نمذجة الظواهر االقتصادية
 30سا14-  00سا13

 االثنين

09/09/2019 

 زغودي أحمد
 تحليل سوق العمل

 بوطالب  قويدر 30سا16-  00سا15
 تحليل المؤسسات

 30سا14-  00سا13

 األربعاء

11/09/2019 

 مناد علي
 لغة أجنبية

 30سا16-  00سا15
 رحوي أ

 قانون الصفقات العمومية
 30سا14-  00سا13

 الخميس

 درار عبد العزيز 12/09/2019
 

 :مالحظات هامة
  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة. 

 


