
 رو العلوم التجارية و علوم التسييكلية العلوم االقتصادية 
   استعمال الزمن لالمتحان                           سم العلوم االقتصاديةق

 2017/2018سنة الجامعية ال                          سنة أولى جذع مشترك
 السداسي األول

 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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L'introduction à la sociologie 9H00-10H.30 LUNDI  

08/01/2018 KORAIB.A 
Micro-Economie 9H00-10H.30 MARDI 

09/01/2018 MERABET.S 
L'introduction à l'économie 9H00-10H.30 MERCREDI 

10/01/2018 
LACHACHI.M 
Mathématique 9H00-10H.30 JEUDI 

11/01/2018 BOUDAOUD 
Méthodologie de recherche 9H00-10H.30 DIMANCHE 

14/01/2018 TAHRAOUI .A 
L'introduction au droit 9H00-10H.30 LUNDI  

15/01/2018 MEJDOUB.N 
Statistique 9H00-10H.30 MARDI 

16/01/2018 BOUSALAH.S 
Comptabilité  Générale 9H00-10H.30 MERCREDI 

17/01/2018 MEZRAOUI .M 
Histoire des faits économiques 9H00-10H.30 JEUDI 

18/01/2018 BENYACHOU.F 
Anglais 13H00-14h.30 

TCHOUAR.A 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                              قسم العلوم االقتصادية  

 2017/2018السنة الجامعية                                سنة ثانية علوم اقتصادية
 السداسي الثالث

 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات

SA
LL

E 
1.

2.
3.

4.
5.

6.
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 .  

Méthodologie de recherche 11H00-12H.30 LUNDI  

08/01/2018 TAFIANI.K 
Mathématique de l'entreprise 11H00-12H.30 MARDI 

09/01/2018 BENATEK.O 
Gestion d'entreprise 11H00-12H.30 MERCREDI 

10/01/2018 
AYAD.S 

Macro -économie 11H00-12H.30 JEUDI 

11/01/2018 ACHOUR-TANI.Y 
Economie monétaire & marchés des 

capitaux 
11H00-12H.30 DIMANCHE 

14/01/2018 

KHEDIM.Z 
Economie Algérienne 11H00-12H.30 LUNDI  

15/01/2018 CHAIB.B 
Informatique 11H00-12H.30 MARDI 

16/01/2018 ABDELLAOUI 
Statistique 11H00-12H.30 MERCREDI 

17/01/2018 BENATEK.O 
Anglais 11H00-12H.30 JEUDI 

18/01/2018 GASEM.M 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                               قسم العلوم االقتصادية  

سنة ثالثة  التحليل االقتصادي و االستشراف             2017/2018سنة الجامعية ال                     
                       AEP         الخامس السداسي                              

 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  13H00-14H.30 LUNDI نظرية اتخاذ القرار

08/01/2018 TOUL.A 
 13H00-14H.30 MARDI التحليل االقتصادي الجزئي المعمق

09/01/2018 KHOUANI.L 
 13H00-14H.30 MERCREDI مناهج االستشراف

10/01/2018 
BOUNOUA.C 

 13H00-14H.30 JEUDI نماذج التنبؤ

11/01/2018 ARZI.F 
 13H00-14H.30 DIMANCHE االقتصاد القياسي

14/01/2018 KHOUANI.L 
  13H00-14H.30 LUNDI طرق الكمية المطبقة على الحاسوب

15/01/2018 BENMAMMAR.A 
 13H00-14H.30 MARDI لغة أجنبية

16/01/2018 BELLAHCENA 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان استعمال الهاتف  
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                  قسم العلوم االقتصادية  

اقتصاد كميسنة ثالثة                             2017/2018سنة الجامعية ال  
                       EQ          الخامس السداسي                              

     
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  13H00-14H.30 LUNDI االقتصاد القياسي

08/01/2018 BELMOKADEM.M 
 13H00-14H.30 MARDI بحوث العمليات

09/01/2018 BENATEK.O 
 13H00-14H.30 MERCREDI الطرق الكمية

10/01/2018 
BENMAMMAR.A 

 13H00-14H.30 JEUDI نظرية اتخاذ القرار

11/01/2018 YAHIA-BEROUIGAT.A 
 13H00-14H.30 DIMANCHE تحليل المعطيات

14/01/2018 TALEB.Y 
  13H00-14H.30 LUNDI سبر األراء

15/01/2018 GHOMARI.S 
 13H00-14H.30 MARDI لغة أجنبية

16/01/2018 CHERGUI 
 

 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان
 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان

 
 
 



 

رو العلوم التجارية و علوم التسييكلية العلوم االقتصادية   
استعمال الزمن لالمتحان                               العلوم االقتصادية قسم  

و تسيير المؤسسة سنة ثالثة  اقتصاد                      2017/2018سنة الجامعية ال  
                       EGE        الخامس السداسي                              

المقياسالمقياس / مسؤول  القاعات  التاريخ التوقيت 
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  13H00-14H.30 LUNDI محاسبة وطنية

08/01/2018 BOUGIMA.S 
 13H00-14H.30 MARDI استراتيجية المؤسسة

09/01/2018 BENHABIB.A 
 13H00-14H.30 MERCREDI نظرية اتخاذ القرار

10/01/2018 
TOUL.A 
 13H00-14H.30 JEUDI نظرية المنظمات

11/01/2018 TCHOUAR.K 
 13H00-14H.30 DIMANCHE تطبيق و تحليل البيانات

14/01/2018 MALIKI.S 
  13H00-14H.30 LUNDI لغة أجنبية

15/01/2018 BELLAHCEN.A 
 13H00-14H.30 MARDI  جباية المؤسسة

16/01/2018 KHALDI.M 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 

 

 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                 قسم العلوم االقتصادية  

نقدي و بنكي اقتصاد ثالثة سنة                          2017/2018سنة الجامعية ال  
EMB 

السداسي الخامس        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  13H00-14H.30 LUNDI التحليل المالي

08/01/2018 BOUZIDI.S 
 13H00-14H.30 MARDI اقتصاد بنكي

09/01/2018 BENKHALDI.N 
 13H00-14H.30 MERCREDI االسواق المالية

10/01/2018 GHERBI.S 
 13H00-14H.30 JEUDI قانون القرض

11/01/2018 HOUALEF.H 
 13H00-14H.30 DIMANCHE مالية دولية

14/01/2018 BENBOUZIANE.M 
  13H00-14H.30 LUNDI لغة أجنبية

15/01/2018 BELMOSTAFA.A 
 13H00-14H.30 MARDI محاسبة البنوك

16/01/2018 BELADGHEM.F 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 

 

 



التجارية و علوم التسيير كلية العلوم االقتصادية و العلوم  
استعمال الزمن لالمتحان                                قسم العلوم االقتصادية  

                       ثانية ماستر سنة                                   2017/2018سنة الجامعية ال
AEP                                               ي و االستشرافقتصاداالتحليل  

السداسي الثالث        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  13H00-14H.30 LUNDI تحليل الدولة و استراتيجيات التنمية 

08/01/2018 BOUNOUA.C 
 13H00-14H.30 MARDI منهجية البحث العلمي

09/01/2018 KHETTIB.S 
الجبائيالقانون   13H00-14H.30 MERCREDI 

10/01/2018 BENACHOUR 
 13H00-14H.30 JEUDI األزمات االقتصادية

11/01/2018 BOUTELDJA.A 
 13H00-14H.30 DIMANCHE تحليل مناخ االعمال

14/01/2018 BOUNOUA.C 
  13H00-14H.30 LUNDI التحوالت االق في الجزائر و العالم

15/01/2018 TOUIL.A 
 13H00-14H.30 MARDI انجليزية

16/01/2018 BELLAHCEN.A 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                               االقتصاديةقسم العلوم   

                       ثانية ماستر سنة                                    2017/2018سنة الجامعية ال
و تسيير المؤسسة قتصادا                                                       EGE 

السداسي الثالث        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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Gestion des compétences  13H00-14H.30 LUNDI  

08/01/2018 BENYANI 
Gouvernance d'entreprise 13H00-14H.30 MARDI 

09/01/2018 SENHADJI 
Analyse Quantitative 3 13H00-14H.30 MERCREDI 

10/01/2018 ZEGOUDI A 
Droit des affaires 13H00-14H.30 JEUDI 

11/01/2018 BLOUD.O 
Vigilance & stratégie d'entre 13H00-14H.30 DIMANCHE 

14/01/2018 TCHOUAR.K 
Méthodologie  13H00-14H.30 LUNDI  

15/01/2018 BEDDI.N 
 13H00-14H.30 MARDI انجليزية

16/01/2018 CHERGUI 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                قسم العلوم االقتصادية  

                       ثانية ماستر سنة                                          2017/2018سنة الجامعية ال
الصناعي قتصاداال                                                       E I 

السداسي الثالث        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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R S E  13H00-14H.30 LUNDI  

08/01/2018 HADJ SLIMANE.H 
Stratégie managerielle de 

l'entreprise 
13H00-14H.30 MARDI 

09/01/2018 

GRARI.Y 
Mutation Industrielles 13H00-14H.30 MERCREDI 

10/01/2018 ARZI.F 
Anglais 13H00-14H.30 JEUDI 

11/01/2018 BELLAHCEN.A 
Méthodologie de recherche 13H00-14H.30 DIMANCHE 

14/01/2018 MALIKI.S 
Veille  Technologique stratégique 13H00-14H.30 LUNDI  

15/01/2018 MERABET.S 
Droit des affaires 13H00-14H.30 MARDI 

16/01/2018 HOUALEF.A 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                    قسم العلوم االقتصادية  

                       ثانية ماستر سنة                                        2017/2018سنة الجامعية ال
نقدي و بنكي قتصادا                                                        EMB 

السداسي الثالث        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  13H00-14H.30 LUNDI التدقيق البنكي 

08/01/2018 TAHRAOUI.A 
 13H00-14H.30 MARDI تسيير المحافظ المالية

09/01/2018 BARROUDI.N 
 13H00-14H.30 MERCREDI النمذجة المالية

10/01/2018 ZEGOUDI A 
 13H00-14H.30 JEUDI انجليزية

11/01/2018 BELMOSTFA.A 
 13H00-14H.30 DIMANCHE جباية العمليات المصرفية

14/01/2018 ABBOU 
  13H00-14H.30 LUNDI تحليل البرامج الحاسوبية

15/01/2018 GHOUALI.S 
 13H00-14H.30 MARDI منهجية البحث العلمي

16/01/2018 BEDDI.N 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 

 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                    قسم العلوم االقتصادية  

                       ثانية ماستر سنة                                          2017/2018سنة الجامعية ال
الكمي قتصاداال                                                       EQ 

السداسي الثالث        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  13H00-14H.30 LUNDI تسيير المخاطر المالية 

08/01/2018 BEDJAOUI.Z 
 13H00-14H.30 MARDI منهجية البحث العلمي

09/01/2018 BOUTALEB.K 
 13H00-14H.30 MERCREDI نمذجة الظواهر االقتصادية

10/01/2018 BENAMAR.A 
 13H00-14H.30 JEUDI انجليزية

11/01/2018 BELMOSTFA.A 
 13H00-14H.30 DIMANCHE تحليل المدخالت و المخرجات

14/01/2018 SEBBAGH.D 
  13H00-14H.30 LUNDI نماذج التوازن العام

15/01/2018 SARI -HASSOUN 
 13H00-14H.30 MARDI قانون الصفقات العمومية

16/01/2018 AHMED-DAOUD.R 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                   قسم العلوم االقتصادية  

                       أولى ماستر سنة                                         2017/2018سنة الجامعية ال
ي و االستشراف  قتصادلتحليل االا                          AEP 
السداسي األول        

 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  11H00-12H.30 LUNDI تحليل السالسل الزمنية 

08/01/2018 KHADUM.A 
 11H00-12H.30 MARDI االتصال و التحرير االداري

09/01/2018 KHALDI.M 
 11H00-12H.30 MERCREDI نظرية المؤشرات االقتصادية

10/01/2018 BOUDELLAL.A 
 11H00-12H.30 JEUDI االستشراف االقتصادي

11/01/2018 CHAIB.B 
 11H00-12H.30 DIMANCHE المحاسبة الوطنية و نمذجة االقتصاد

14/01/2018 MENAD.A 
  11H00-12H.30 LUNDI قانون االعمال

15/01/2018 BLOUD.O 
 11H00-12H.30 MARDI لغة أجنبية

16/01/2018 GASEM.M 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                               قسم العلوم االقتصادية  

                       أولى ماستر سنة                                     2017/2018سنة الجامعية ال
و تسيير المؤسسة قتصادا                                                       EGE 

السداسي األول        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات

Am
ph

i B
 

 

Economie managériale  13H00-14H.30 LUNDI  

08/01/2018 BENHABIB.A 
Analyse Quantitative 13H00-14H.30 MARDI 

09/01/2018 GHAZI.N 
Financement d'entreprise 13H00-14H.30 MERCREDI 

10/01/2018 ABOU-BEKR.A 
Leadership & culture 

entrepreneuriale 
13H00-14H.30 JEUDI 

11/01/2018 

BERRACHED.W 
Techniques de commu modernes 13H00-14H.30 DIMANCHE 

14/01/2018 MERABET.A 
Innovation & entreprenariat 13H00-14H.30 LUNDI  

15/01/2018 BOUDIA.M.F 
 13H00-14H.30 MARDI انجليزية

16/01/2018 BELAHCEN.A 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                    قسم العلوم االقتصادية  

                       أولى ماستر سنة                                  2017/2018سنة الجامعية ال
الصناعي قتصاداال                                                       EI 

السداسي األول        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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Management Logistique  11H00-12H.30 LUNDI  

08/01/2018 SMAHI.A 
Droit commerciale Inter 11H00-12H.30 MARDI 

09/01/2018 HOUALEF.A 
Management de l'innovation 11H00-12H.30 MERCREDI 

10/01/2018 MALIKI.S 
Statistique Industrielle 11H00-12H.30 JEUDI 

11/01/2018 SEBBAGH.D 
Environnement Macro des 

Marchés 
11H00-12H.30 DIMANCHE 

14/01/2018 

KERZABI.A 
Anglais 11H00-12H.30 LUNDI  

15/01/2018  
Communication & rédaction 

Adminis 
11H00-12H.30 MARDI 

16/01/2018 

BENAZZOUZ.R 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

الطالب من إجراء االمتحاناستعمال الهاتف النقال يحرم   
 

 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
استعمال الزمن لالمتحان                                   قسم العلوم االقتصادية  

                       أولى ماستر سنة                                         2017/2018سنة الجامعية ال
نقدي و بنكي اقتصاد                                               EMB 

السداسي األول        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات

AM
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I B
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  11H00-12H.30 LUNDI األسواق المالية الدولية

08/01/2018 BEZZAOUIA.M 
 11H00-12H.30 MARDI االقتصاد القياسي

09/01/2018 KHOUANI.L 
 11H00-12H.30 MERCREDI قانون األعمال

10/01/2018 BEDDI.F 
 11H00-12H.30 JEUDI التمويل الدولي

11/01/2018 ZIRRAR.S 
 11H00-12H.30 DIMANCHE اقتصاد بنكي معمق

14/01/2018 TAHRAOUI.A 
  11H00-12H.30 LUNDI لغة أجنبية

15/01/2018 BELLAHCEN.A 
 11H00-12H.30 MARDI االتصال و التحرير االداري

16/01/2018 BEDDI.F 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 
 
 

 



التجارية و علوم التسيير كلية العلوم االقتصادية و العلوم  
استعمال الزمن لالمتحان                                    قسم العلوم االقتصادية  

                       أولى ماستر سنة                                        2017/2018سنة الجامعية ال
الكمي قتصاداال                                                       EQ 

السداسي األول        
 التاريخ التوقيت المقياس / مسؤول المقياس القاعات
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  11H00-12H.30 LUNDI اقتصاد جزئي معمق 

08/01/2018 GHELLI.S 
 11H00-12H.30 MARDI االتصال و التحرير االداري

09/01/2018 HAMMAS.O 
 11H00-12H.30 MERCREDI تقنيات االستقصاء

10/01/2018 SARI-HASSOUN 
 11H00-12H.30 JEUDI تقييم المشاريع

11/01/2018 CHERIF.C 
 11H00-12H.30 DIMANCHE تحليل السالسل الزمنية

14/01/2018 DJENNAS.M 
  11H00-12H.30 LUNDI القانون الجبائي

15/01/2018 BENACHOUR.A 
 11H00-12H.30 MARDI انجليزية

16/01/2018 BELMOSTFA.A 
 مالحظة : إظهار بطاقة الطالب اجباري قبل الشروع في االمتحان

 استعمال الهاتف النقال يحرم الطالب من إجراء االمتحان
 

 


