
 
 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري

 قسم العلوم االقتصادية                         استعمال الزمن لالمتحان االستدراك
2018/2019السنة اجلامعية             رلموعة األوىلسنة أوىل جذع مشرتك   

 السداسي األول
 

مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
1.

2.
3.

4.
5.

6.
8.

 9 
.  

 09H00 – 10H30 DIMANCHE اقتصاد جزئي

س.مرابط.أ 07/04/2019  
 11H00-12H.30 علم االجتماع

بن مكي.أ  
 09H00 – 10H30 LUNDI رايضيات 

أ.رمحون.أ 08/04/2019  
 11H00-12H.30 اتريخ الوقائع االقتصادية

س.جباري .أ  
 09H00 – 10H30 MARDI اإلحصاء

09/04/2019 
س.بوصاحل .أ  

 11H00-12H.30 منهجية البحث العلمي

 ز.جليل  . أ
 09H00 – 10H30 MERCREDI زلاسبة عامة 

م.مزراوي.أ 10/04/2019  
 11H00-12H.30 مدخل لعلم القانون

ن.رلدوب .أ  
 09H00 – 10H30 JEUDI مدخل لعلم االقتصاد

11/04/2019 

 م.العشعاشي  . أ
 11H00-12H.30 اجنليزية

بن صاري.أ  
  إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 



 
 

  العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيريكلية
 قسم العلوم االقتصادية                         استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

2018/2019السنة اجلامعية سنة اثنية علوم اقتصادية                                 
 السداسي الثالث

 
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
1.

2.
3.

4.
5.

6.
9 

.  

Mathématique de l'entreprise 13H00 – 14H30 DIMANCHE 

07/04/2019 BENATEK.O 
Méthodologie de recherche 2 15H00-16H.30 

TAFIANI.K 
Gestion d'entreprise 13H00 – 14H30 LUNDI 

08/04/2019 AYAD.S 
Anglais 3 15H00-16H.30 

BENAMEUR.S 
Macro –économie 1 13H00 – 14H30 MARDI 

09/04/2019 ACHOUR-TANI.Y 
Statistique 3 15H00-16H.30 

BENATEK.O 
Economie Algérienne 13H00 – 14H30 MERCREDI 

10/04/2019 ACHOUR-TANI.Y 
Economie monétaire & marchés 

des capitaux 
15H00-16H.30 

LADJAJ.F 
Informatique 2 13H00 – 14H30 JEUDI 

11/04/2019 

ABDELLAOUI 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 



 
 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري

  قسم العلوم االقتصادية                           استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي
 سنة اثلثة  التحليل االقتصادي و االستشراف                2018/2019السنة اجلامعية 

AEPالسداسي اخلامس 
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

Sa
lle

 13
 

 13H00-14H.30 DIMANCHE مناذج التنبؤ

07/04/2019 MOUSLIM 
 15H00-16H.30 لغة أجنبية

BABA.D 
 13H00-14H.30 LUNDI التحليل االقتصادي اجلزئي ادلعمق

08/04/2019 HALIMI.W 
 15H00-16H.30 طرق الكمية ادلطبقة على احلاسوب

BENMAMMAR.A 
 13H00-14H.30 MARDI نظرية اختاذ القرار

09/04/2019 
TOUL.A 
 15H00-16H.30 االقتصاد القياسي

KHOUANI.L 
 13H00-14H.30 MERCREDI  مناهج االستشرافنظرية اختاذ القرار

10/04/2019 BOUNOUA. 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                           استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة اثلثة  االقتصاد الكمي      2018/2019السنة اجلامعية   
  EQ اخلامس السداسي 

 
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
12

 
 

 13H00-14H.30- DIMANCHE حبوث العمليات  

07/04/2019 BENATEK.O 
 15H00 – 16 H30 الطرق الكمية

BENMAMMAR.A 
 13H00-14H.30 LUNDI نظرية اختاذ القرار 

08/04/2019 YAHIA-BEROUIGAT.A 
 15H00 – 16 H30 سرب األراء

HOUALEF.R 
 13H00-14H.30 MARDI حتليل ادلعطيات 

09/04/2019 ZEGHOUDI 
 15H00 – 16 H30 لغة أجنبية

BENAMEUR.S  
 13H00-14H.30 MERCREDI االقتصاد القياسي

10/04/2019 BELMOKADEM.M  
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                         استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

 سنة اثلثة  اقتصاد و تسيري ادلؤسسة             2018/2019السنة اجلامعية 
   EGEاخلامس السداسي 

مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
11

 
 

 13H00-14H.30 DIMANCHE زلاسبة وطنية

07/04/2019 BOUGIMA.S 
 15H00 – 16 H30 جباية ادلؤسسة

5SABYAN.I 
 13H00-14H.30 LUNDI اسرتاتيجية ادلؤسسة

08/04/2019 BENHABIB.A 
 15H00 – 16 H30 لغة أجنبية

CHERGUI.S 
 13H00-14H.30 MARDI نظرية اختاذ القرار

09/04/2019 
TOUL.A 

 15H00 – 16 H30 تطبيق و حتليل البياانت

BOUKHELEF.M 
 13H00-14H.30 MERCREDI نظرية ادلنظمات

10/04/2019 TCHOUAR.K 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قسم العلوم االقتصادية                        استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي
سنة  اثلثة                                        2018/2019السنة اجلامعية   

 EMBاقتصاد نقدي و بنكي                                  
 السداسي اخلامس

مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
10

 
 

 H00- 14H30 DIMANCHE 13 ادلالية الدولية

07/04/2019 BENYACHOU.F 
 H00- 16H30 15 قانون القرض و النقد

BENAISSA .A 
 H00- 14H30 LUNDI 13 التحليل ادلايل

08/04/2019 BOUZIDI.S 
  لغة أجنبية

BABA.D 
 13H00-14H.30 MARDI االسواق ادلالية

09/04/2019 
BAROUDI.N 

  االقتصاد البنكي

BENKHALDI.N 
 H00- 14H30 MERCREDI 13 زلاسبة البنوك

10/04/2019 BENLADGHEM.F 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                        استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

2018/2019السنة اجلامعية   سنة أوىل ماسرت                                     
 EQاالقتصاد الكمي                                          

 السداسي األول
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 
Sa

lle
 14

 
 

 09H00 – 10H30 DIMANCHE اقتصاد جزئي معمق 

07/04/2019 GHELLI.S 
 H00- 12H30 11 تقييم ادلشاريع

ABOU BEKER.A 
 09H00 – 10H30 LUNDI االتصال و التحرير االداري

08/04/2019 BOUDALIA.A 
 H00- 12H30 11 القانون اجلبائي

BENACHOUR.A 
 09H00 – 10H30 MARDI تقنيات االستقصاء

09/04/2019 
SMAHI.A 

 H00- 12H30 11 اجنليزية

MOSTEFA.A 
 09H00 – 10H30 MERCREDI حتليل السالسل الزمنية

10/04/2019 DJENNAS.M 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                        استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة أوىل ماسرت                              2018/2019السنة اجلامعية   
 EMBاقتصاد نقدي و بنكي                              

 السداسي األول
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

Sa
lle

 14
 

 

 09H00 – 10H30 DIMANCHE األسواق ادلالية الدولية

07/04/2019 BEDJAOUI .Z 
 H00- 12H30 11 قانون األعمال

BLOUD.O 
 09H00 – 10H30 LUNDI اقتصاد بنكي معمق

08/04/2019 TAHRAOUI.A 
NEMMAMSI 11 H00- 12H30 

 لغة أجنبية
 09H00 – 10H30 MARDI االقتصاد القياسي

09/04/2019 
BENAMAR.A 

 H00- 12H30 11 االتصال و التحرير االداري

BENAZZOUZ.R 
 09H00 – 10H30 MERCREDI التمويل الدويل

10/04/2019 BENBOUZIANE.M 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                      استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة أوىل ماسرت                     2019/ 2018السنة اجلامعية   
 EGEاقتصاد و تسيري ادلؤسسة                                    

 السداسي األول
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

Sa
lle

 12
 

 

Economie managériale 09H00-10H.30 DIMANCHE 

07/04/2019 BENHABIB.A 
ANGLAIS 11H00 – 12 H30 

MOSTEFA.A 
Analyse Quantitative 09H00-10H.30 LUNDI 

08/04/2019 GHAZI.N 
Financement d'entreprise 11H00 – 12 H30 

BENYACHOU.F 
Techniques de commu modernes 09H00-10H.30 MARDI 

09/04/2019 
MERABET.A 

Innovation & entreprenariat 11H00 – 12 H30 

BOUDIA.M.F 
Leadership & culture 

entrepreneuriale 
09H00-10H.30 MERCREDI 

10/04/2019 

BERRACHED.W 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                       استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة أوىل ماسرت                             2018/2019السنة اجلامعية   
 AEPالتحليل االقتصاد ي و االستشراف 

 السداسي األول
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

Sa
lle

 12
 

 

 09H00-10H.30 DIMANCHE حتليل السالسل الزمنية

07/04/2019 ZEGOUDI.A  
 11H00 – 12 H30 قانون االعمال

KHOLKHAL.J 
 09H00-10H.30 LUNDI االتصال و التحرير االداري

08/04/2019 FEROUANA.H 
 11H00 – 12 H30 لغة أجنبية

RAHOUI.A 
 09H00-10H.30 MARDI نظرية ادلؤشرات االقتصادية

09/04/2019 
MORSALI 

 11H00 – 12 H30 االستشراف االقتصادي

CHAIB.B 
 09H00-10H.30 MERCREDI احملاسبة الوطنية و منذجة االقتصاد

10/04/2019 MENAD.A  
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                           استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة اثنية ماسرت                                   2018/2019السنة اجلامعية   
االقتصادي و االستشراف                      التحليل   AEP 

 السداسي الثالث
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
10

 
 

 09H00-10H.30 DIMANCHE حتليل الدولة و اسرتاتيجيات التنمية 

07/04/2019 BOUNOUA.C 
 11H00 – 12 H30 منهجية البحث العلمي

BENYAKHELEF.Z 
 09H00-10H.30 LUNDI التحوالت االق يف اجلزائر و العامل

08/04/2019 TOUIL.A 
 11H00 – 12 H30 القانون اجلبائي

KHOLKHAL.G 
 09H00-10H.30 MARDI األزمات االقتصادية

09/04/2019 
BOUTELDJA.A 

 11H00 – 12 H30 اجنليزية

MOSTEFA.A 
 09H00-10H.30 MERCREDI حتليل مناخ االعمال

10/04/2019 BOUNOUA.C 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 قسم العلوم االقتصادية                       استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة اثنية ماسرت                                    2018/2019السنة اجلامعية   
 EGEاقتصاد و تسيري ادلؤسسة

 السداسي الثالث
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

Sa
lle

 10
 

Gestion des compétences 09H00-10H.30 DIMANCHE 

07/04/2019 MOUSSAOUI.Z 
Droit des affaires 11H00 – 12 H30 

BLOUD.O 
Gouvernance d'entreprise 09H00-10H.30 LUNDI 

08/04/2019 KERZABI.A 
Méthodologie 11H00 – 12 H30 

BEDDI.N 
Analyse Quantitative 3 09H00-10H.30 MARDI 

09/04/2019 
CHBOUROU.S 

 11H00 – 12 H30 اجنليزية

CHERGUI.S 
Vigilance & stratégie d'entre 09H00-10H.30 MERCREDI 

10/04/2019 TCHOUAR.K 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                         استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة اثنية ماسرت                                    2018/2019السنة اجلامعية   
 E Iاالقتصاد الصناعي                                    

 السداسي الثالث
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
11

 
 

R S E 09H00-10H.30 DIMANCHE 

07/04/2019 HADJ SLIMANE.H 
Anglais 11H00 – 12 H30 

MOSTEFA.A 
Stratégie managerielle de 

l'entreprise 
09H00-10H.30 LUNDI 

08/04/2019 

GRARI.Y 
Méthodologie de recherche 11H00 – 12 H30 

MALIKI.S 
Mutation Industrielles 09H00-10H.30 MARDI 

09/04/2019 
MALIKI.S 

Droit des affaires 11H00 – 12 H30 

HOUALEF.A 
Veille  Technologique stratégique 09H00-10H.30 MERCREDI 

10/04/2019 MERABET.S 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                         استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة اثنية ماسرت                        2018/2019السنة اجلامعية   
 EMBاقتصاد نقدي و بنكي                                    

 السداسي الثالث
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

SA
LL

E 
11

 
 

 09H00-10H.30 DIMANCHE التدقيق البنكي 

07/04/2019 TAHRAOUI.A 
 11H00 – 12 H30 اجنليزية

BENMAMMAR.A 
 09H00-10H.30 LUNDI النمذجة ادلالية

08/04/2019 ZEGOUDI A 
 11H00 – 12 H30 جباية العمليات ادلصرفية

ABOU 
 09H00-10H.30 MARDI تسيري احملافظ ادلالية

09/04/2019 
BARROUDI.N 
 11H00 – 12 H30 منهجية البحث العلمي

BEDDI.N 
 09H00-10H.30 MERCREDI حتليل الربامج احلاسوبية

10/04/2019 BOUKHELEF.M 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري
 قسم العلوم االقتصادية                    استعمال الزمن لالمتحان االستدراكي

سنة اثنية ماسرت                      2019/  2018السنة اجلامعية   
 EQاالقتصاد الكمي                                       

 السداسي الثالث
مسؤول ادلقياس/ ادلقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 
Sa

lle
 11

 

 09H00-10H.30 DIMANCHE تسيري ادلخاطر ادلالية 

07/04/2019 BEDJAOUI.Z 
 11H00 – 12 H30 اجنليزية

RAHOUI.M 
 09H00-10H.30 LUNDI منذجة الظواهر االقتصادية

08/04/2019 BENAMAR.A 
 11H00 – 12 H30 منهجية البحث العلمي

BOUTALEB.K 
 09H00-10H.30 MARDI حتليل ادلدخالت و ادلخرجات

09/04/2019 
SEBBAGH.D 

 11H00 – 12 H30 قانون الصفقات العمومية

DERRAR.A 
 09H00-10H.30 MERCREDI مناذج التوازن العام

10/04/2019 BOUMEBIENE.H 
  إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع يف االمتحان:مالحظة 

 استعمال اذلاتف النقال حيرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 


