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

 قسم العلوم االقتصادية
 2021/2022السنة الجامعية 

 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 السنة األولى جذع مشترك

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 
 

 

 

 

مدرج املكخبت، مدرج 

A مدرج ،F، 

، 9، 6، 2، 1: القاعاث

11،12   

 

10قاعت : املددينو   

(عن بعد) مدخل لعلم االجتماع  
 00سا10-  00سا09 بن سايح أسماء

 السبت

15/01/2022 

 1اقتصاد جزئي 
 00سا10-  00سا09 مرابط سليمان

 األحد

16/01/2022 

 1 إحصاء
 00سا10-  00سا09 موسليم حسين

 االثنين

17/01/2022 

 مدخل االقتصاد
 00سا10-  00سا09 العشعاشي مريم

 الثالثاء

18/01/2022 

 1 رياضيات
 00سا10-  00سا09 بن شيرة حياة

 األربعاء

تاريخ الوقائع االقتصادية  19/01/2022  
 30سا11- 30سا10 حازم فراونة

 1محاسبة عامة 
 00سا10-  00سا09 بوقناديل محمد

 الخميس

 اللغة اإلنجليزية 20/01/2022
 30سا11-  30سا10 ميدون سمية

(عن بعد)  منهجية البحث العلمي  
 00سا10-  00سا09 طهراوي أسماء

 السبت

(عن بعد)  مدخل للقانون 22/01/2022  
 30سا11-  30سا10 بن عزوز ربيعة

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 



 
 -  تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد  

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 السنة الثانية علوم اقتصادية

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 
 

 

 

 

املكخبت، مدرج  مدرج

A مدرج ،F، 

، 4، 3، 1: القاعاث

6،11 ،12،14 

 (عن بعد) ميهجيت البحث العلمي

  طفياوي كلثوم
 00سا10-  00سا09

 السبت

29/01/2022 

 املؤسست رياضياث

  بن عاجق عمر
 00سا10-  00سا09

 األحد

30/01/2022 

 حسيير املؤسست

 عياد محمد
 00سا10-  00سا09

 االثنين

31/01/2022 

 03إلاحصاء 

 جمعت زكرياء
 00سا10-  00سا09

 الثالثاء

  قخصاا ااججاائر  01/02/2022

  شعيب بغداد
 30سا11-  30سا10

 1اقخصاا كلي 

 عاشور جاوي يامىت
 00سا10-  00سا09

 األربعاء

  قخصاا اليقدر وأسناق رأس املال 02/02/2022

 30سا11-  30سا10 برودي وعيمت

 (عن بعد) إعالم آلي  

 بن عيس ى محمد
 00سا10-  00سا09

 الخميس

 (عن بعد) لغة إنجليزية 03/02/2022
 30سا11-  30سا10 بابا جمال الدين

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 



 

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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 اقخــصاا كمي :السيــــت الثالثت  جخصص

L3EQ 

 

 

 التاريخ التوقيت مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات
 
 
 
 
 

 Fمدرج 

 (عن بعد)  اللغة األجنبية
 00سا10-  00سا09 لدهم أيوب

 السبت

22/01/2022 

 اقتصاد قياسي
 00سا10-  00سا09 بلمقدم مصطفى

 األحد

23/01/2022 

 بحوث العمليات
 00سا10-  00سا09  بن عاجق عمر

 االثنين

24/01/2022 

 نظرية اتخاذ القرار
 00سا10-  00سا09 يحيى برويقاث عبد الكريم

 الثالثاء

25/01/2022 

 سبر األراء
 بن مسعود هصر الدين

 00سا10-  00سا09
 األربعاء

26/01/2022 

طرق كمية مطبقة على الحاسوب 
 00سا10-  00سا09  عبد الباسطبن معمر أ

 الخميس

 جحليل املعطياث 27/01/2022

 30سا11-  30سا10 زغودي أحمد

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 اقخــصاا نقدر وبيكي :السيــــت الثالثت  جخصص 

L3EMB 

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 
 
 
 
 
 01قاعة 
 02قاعة 

 (عن بعد)  اللغة األجنبية 
  لدهم ايوب

 00سا10-  00سا09

 السبت

 (عن بعد)قانون النقد والقرض  22/01/2022
 30سا11-  30سا10 بن عيس ى أميىت

 تحليل مالي
 00سا10-  00سا09  بوزيدي سعاد

 األحد

23/01/2022 

 األسواق المالية
 00سا10-  00سا09 برودي وعيمت

 االثنين

24/01/2022 

 مالية دولية
 00سا10-  00سا09 بن بوزيان محمد

 الثالثاء

25/01/2022 

 اقخصاا بيكي

 00سا10-  00سا09 بن خالدي هوال
 األربعاء

26/01/2022 

 محاسبة البنوك
 دحو بن أحمد رشيدة

 00سا10-  00سا09
 الخميس

27/01/2022 

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 اقخــصاا وحسيير املؤسست :السيــــت الثالثت  جخصص 

L3EGE 

 

 
 

 التاريخ التوقيت مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات
 
 
 
 
 
مصلحة مدرج 

المكتبة )الدراسات 
 (سابقا

 (عن بعد)  اللغة األجنبية 
 00سا10-  00سا09  ميدون سميت

 السبت

 (عن بعد)   حبادت املؤسست 22/01/2022
 30سا11-  30سا10  بن يشو فخحي  

 نظرية اتخاذ القرار
 00سا10-  00سا09 طول عائشت

 األحد

23/01/2022 

 محاسبة وطنية
 00سا10-  00سا09  مىاد علي

 االثنين

24/01/2022 

 استراتيجية المؤسسة
 00سا10-  00سا09 بن حبيب عبد الرزاق

 الثالثاء

25/01/2022 

 نظرية المنظمات
 00سا10-  00سا09 حشوار خير الدين

 األربعاء

26/01/2022 

 تطبيقات تحليل البيانات
 00سا10-  00سا09  بن معمر عبد الباسط

 الخميس

27/01/2022 

 
 :مالحظات هامة

 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
  جحليل اقخصاار واسدشئاف:جخصص السيــــت الثالثت 

L3AEP 

 

 

 

 التاريخ التوقيت مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات
 
 
 
 03قاعة 

 04 وقاعة 

 (عن بعد)  اللغة األجنبية 
 00سا10-  00سا09  عجاز ننر الهدى

 السبت

22/01/2022 

  نظرية اختاذ القرار 
 00سا10-  00سا09 طنل عائشت

 األحد

23/01/2022 

 االقتصاد القياسي
 00سا10-  00سا09 خناني ليلى

 االثنين

24/01/2022 

 التحليل االقتصادي اجلزئي املعمق
 00سا10-  00سا09 حليمي وهيبة

 الثالثاء

25/01/2022 

  مناهج االستشراف
 00سا10-  00سا09 بنننة شعيب

 األربعاء

26/01/2022 

 طرق كمية مطبقة على احلاسوب
 00سا10-  00سا09  بن معمئ عبد الباسط

 الخميس

 مناذج التنبؤ 27/01/2022
 30سا11-  30سا10 بن عياد وفاء/بورديم  فاطمة

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
  اقتــصاد كمي:السنة األولى ماستر تخصص

M1EQ 

 

 

 التاريخ  التوقيت مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات

 Aمدرج 

 (عن بعد)  القانون اجلبائي
 00سا10-  00سا09 حبارر فاادت 

 السبت

22/01/2022 

 1حتليل السالسل الزمنية  
 30سا11-  30سا10 حياس مصطفى

 األحد

23/01/2022 

 اقتصاد جزئي معمق
 بلمقدم مصطفى

 30سا11-  30سا10
 االثنين

24/01/2022 

 تقنيات االستقصاء
 سماحي أحمد

 30سا11-  30سا10
 الثالثاء

25/01/2022 

 تقييم املشاريع
 30سا11-  30سا10 طالب بيدداب إسمهاو

 األربعاء

26/01/2022 

 (عن بعد)  االتصال والتحرير اإلداري
 00سا10-  00سا09  حبارر سعاا

 الخميس

 (عن بعد)  1اللغة األجنبية  27/01/2022
 30سا11-  30سا10  لدهم أدنب

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 اقتــصاد نقدي :جخصصالسنة األولى ماستر 
 M1EMBوبنكي

 

 

 التاريخ  التوقيت مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات

  11قاعة 
 12وقاعة 

 (عن بعد)  قانون األعمال
 00سا10-  00سا09 بلنا عثماو 

 السبت

22/01/2022 

 اقتصاد بنكي معمق
 30سا11-  30سا10 العجاج فاطمت

 األحد

23/01/2022 

 اقتصاد قياسي
 30سا11-  30سا10 خناني ليلى

 االثنين

24/01/2022 

 التمويل الدويل
 30سا11-  30سا10 بن بنزياو محمد

 الثالثاء

25/01/2022 

 األسواق املالية الدولية
 30سا11-  30سا10  طاولي مصطفى كمال

 األربعاء

26/01/2022 

 (عن بعد)  االتصال والتحرير اإلداري
 00سا10-  00سا09  فئوانت حازم

 الخميس

 (عن بعد)   اللغة األجنبية 27/01/2022
 30سا11-  30سا10 نمامس ي أمييت

 
 :مالحظات هامة

 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 تحليل اقتصادي واستشراف: السنة األولى ماسترتخصص

M1AEP 

 

 
 

 التاريخ  التوقيت مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات

  10قاعت 

  14وقاعت 

 

 (عن بعد)  قانون األعمال
 00سا10-  00سا09  ارار  عبد الهاار

 السبت

22/01/2022 

 االستشراف االقتصادي
 30سا11-  30سا10 شعيب بغداا

 األحد

23/01/2022 

 احملاسبة الوطنية ومنذجة االقتصاد
 30سا11-  30سا10 مياا علي

 االثنين

24/01/2022 

 حتليل السالسل الزمنية
 30سا11-  30سا10 زغنار احمد

 الثالثاء

25/01/2022 

 نظرية املؤشرات االقتصادية
 30سا11-  30سا10  طالب بن اداب إسمهاو

 األربعاء

26/01/2022 

 (عن بعد)  االتصال والتحرير اإلداري
 00سا10-  00سا09 حبارر سعاا

 الخميس

 (عن بعد)  اللغة األجنبية 27/01/2022
 30سا11-  30سا10 بنشيخاور محمد

 
 :مالحظات هامة

 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
اقتصاد : السنة األولى ماسترتخصص

 M1EGE: املؤسستوتسيير

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 05قاعت 

 06وقاعت 

 (عن بعد)  املقاوالتية
 00سا10-  00سا09  بنادت محمد فنزر

 السبت

22/01/2022 

 تقنيات االتصال احلديثة
 30سا11-  30سا10  مئابط أمييت

 األحد

23/01/2022 

 التحليل الكمي
 30سا11-  30سا10  غازر ننريت

 االثنين

24/01/2022 

 دتويل املؤسسة
 30سا11-  30سا10  بن يشن فخحي

 الثالثاء

25/01/2022 

 االقتصاد اإلداري
 30سا11-  30سا10 بن حبيب عبد الئزاق

 األربعاء

26/01/2022 

 (عن بعد)  القيادة والثقافة املقاوالتية
 00سا10-  00سا09  بئاشد وفاء

 الخميس

 (عن بعد)  1اللغة األجنبية  27/01/2022
 30سا11-  30سا10 بن سينس ي اسيا

 

 
 :مالحظات هامة

 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 :السيت الثانيت ماستر جخصص

 M2EQاقخــصاا كمي  

 
 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 07قاعت 

 

 (عن بعد)  منهجية البحث العلمي
 00سا10-  00سا09 سماحي أحمد

  السبت

15/01/2022  

 مناذج التوازن العام
 30سا11-  30سا10 بنمددن حسيو

 األحد

16/01/2022  

 منذجة الظواهر االقتصادية
 30سا11-  30سا10 بن عمئ عبد ااحق

 االثنين

17/01/2022 

 حتليل املخالت واملخرجات
 30سا11-  30سا10 صباغ حمال

 الثالثاء

18/01/2022 

 تسيري املخاطر املالية
 30سا11-  30سا10 بجاور زهيرة

 األربعاء

19/01/2022  

 (عن بعد)  قانون الصفقات العمومية
 00سا10-  00سا09 كئناف جنفيق

 الخميس

20/01/2022  (عن بعد)  3اللغة األجنبية  
 30سا11-  30سا10 لدهم أدنب

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 



 

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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
  اقخــصاا: جخصص الثانيت ماستر

 M2EMB:نقدر وبيكي

 

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 /05قاعت 

 13 قاعت 

 (عن بعد) منهجية البحث العلمي
 00سا10-  00سا09 بن بنزياو محمد

 السبت

15/01/2022  

 التدقيق البنكي 
 30سا11-  30سا10 طهئاور أسماء

 األحد

16/01/2022  

 جباية العمليات املصرفية
 30سا11-  30سا10 عبن بنمددن

 االثنين

17/01/2022  

 النمذجة املالية
 30سا11-  30سا10  زغنار أحمد

 

 الثالثاء

18/01/2022 

 حتليل الربامج احلاسوبية
 00سا10-  00سا09 بن معمئ  عبد الباسط

 األربعاء

19/01/2022  تسيري احملافظ املالية 
 30سا11-  30سا10  بن بنزياو محمد

 (عن بعد)  3اللغة األجنبية 
 00سا10-  00سا09  نمامس ي أمييت

 الخميس

20/01/2022  

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 
 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022السنة الجامعية 
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 جحليل اقخصاار واسدشئاف:الثانيت ماستر  جخصص

M2AEP 

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 14 وقاعة 08قاعة 

 (عن بعد)  منهجية البحث العلمي
 00سا10-  00سا09  مليكي سمير

  السبت

15/01/2022  

  األزمات االقتصادية
 30سا11-  30سا10 بنثلجت عبد الياصئ

 األحد

16/01/2022  

 حتليل مناخ العمل 
 30سا11-  30سا10 شبورو سليم

 االثنين

17/01/2022 

 التحوالت االقتصادية يف اجلزائر
 30سا11-  30سا10  مياا علي

 الثالثاء

18/01/2022 

 حتليل الدولة واسرتاتيجيات التنمية
  بنننة شعيب

 30سا11-  30سا10
 األربعاء

19/01/2022  

 (عن بعد)  القانون اجلبائي
 00سا10-  00سا09 بن عجوز  ربيعت

 الخميس

20/01/2022  (عن بعد)  3اللغة األجنبية  
 30سا11-  30سا10  بنشيخاور محمد

 

 :مالحظات هامة
 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال. 

 



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

 قسم العلوم االقتصادية

 2021/2022: السنة الجامعية
 

 استعمال الزمن المتحانات السداسي األول
 اقخــصاا وحسيير املؤسست  :الثانيت ماستر  جخصص

M2EGE 

 

 

مسؤول المقياس/ المقياس  القاعات  التاريخ التوقيت 

 4قاعت / 3قاعت 

 (عن بعد)  منهجية البحث العلمي
 00سا10-  00سا09  دحي بئويقاث عبد الكئيم

  السبت

15/01/2022  

 حوكمة املؤسسات
 30سا11-  30سا10 اوش ليلى/ بن أحمد حياللي

 األحد

16/01/2022  

 التحليل الكمي
 30سا11-  30سا10 غازر ننريت

 االثنين

17/01/2022 

 إدارة الكفاءات
 30سا11-  30سا10  العشعاشي عبد الحق

 الثالثاء

18/01/2022 

 اليقظة االسرتاتيجية للمؤسسات
  حشنار خير الددن

 30سا11-  30سا10
 األربعاء

19/01/2022  

 (عن بعد)  قانون األعمال
 00سا10-  00سا09 بلنا عثماو

 الخميس

20/01/2022  (عن بعد)  3اللغة األجنبية  
 30سا11-  30سا10  ميدوو سميت

 
 :مالحظات هامة

 يرجى من الطلبة ارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد االجتماعي، وعدم التجمع قبل وبعد االمتحان. 

  (غيابها يحرم الطالب من اجتياز االمتحان)إظهار بطاقة الطالب إجباري قبل الشروع في االمتحان. 
 على الطالب االلتزام بتوجيهات األستاذ المكلف بالحراسة، ويمنع استخدام الهاتف النقال.  


