الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
جامعــة غردايـة

وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي
Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنة األولى جدع مشترك علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير –المجموعة » « A
برنامج امتحانات السداسي األول 2019/2018
المواد

اسم االستاذ

التاريخ

التوقيت

تاريخ الوقائع االقتصادية

د.شنيني عادل

الثالثاء 2019/01/08

12:00-10:30

القاعة ب-15ب14

محاسبة1

د.قطيب عبد القادر

االربعاء 2019/01/09

12:00-10:30

القاعة ب-15ب-14ب12

مدخل لالقتصاد

د.زوزي محمد

الخميس 12:00-10:30 2019/01/10

إحصاء1

أ.بن عربة فريد

االحد 2019/01/13

12:00-10:30

مدخل للقانون

أ.لحرش عبد الرحيم

االثنين 2019/01/14

12:00-10:30

رياضيات1

أ.شايش عبد اللطيف

الثالثاء 2019/01/15

12:00-10:30

إقتصاد جزئي1

د.علماوي احمد

االربعاء 2019/01/16

12:00-10:30

مدخل لعلم االجتماع

أ.عويسي كمال

الخميس 12:00-10:30 2019/01/17

القاعة ب-15ب14

منهجية البحث

أ.بوخالفي مسعود

12:00-10:30

القاعة ب-15ب14

االحد 2019/01/20

المكان (سنة أولى جدع مشترك)

طلبة الديون

طلبة الديون

السنة الثانية

السنة الثالثة

القاعة ب15

المدرج "ج" القاعة " أ– 2
ب – 16ب" 17

القاعة ب-15ب-14ب12
القاعة ب15
القاعة ب-15ب-14ب12
القاعة ب-15ب-14ب12

مالحظة  :على الطلبة اإللتزام بالقاعات المخصصة خاصة طلبة الديون (السنة الثانية والثالثة) لهم حسب كل مقياس  ،القاعات (:ب ) .

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
جامعــة غردايـة

وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي
Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة :الثاني ـ ـ ـة مسار عل ـ ـ ـ ـ ـوم إقتصادي ـ ـ ـة  ---جدول امتح ــان السداسي الثالث 8103/8102
المواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

المكان

قاعات طلبة
الديون

رياضيات المؤسسة

د طويطي مصطفى

الثالثاء 8103/10/12

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

إعالم الي

ا  .باسيمان عبد المالك

االربعاء 8103/10/13

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

ب01
" أ "8

اقتصاد كلي 0

أ د .مصيطفى عبد اللطيف

الخميس 8103/10/01

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

ب01

إحصاء رياضي

أ.الشيخ صالح أبو القاسم

االحد 8103/10/08

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

إقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

د .بوقرة ايمان

االثنين 8103/10/01

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

ب01
" أ "8

إقتصاد جزائري

د.زوزي محمد

الثالثاء 8103/10/01

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

ب01

منهجية 8

د.حنيش فتحي

االربعاء 8103/10/01

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

تسير مؤسسة

د علماوي احمد

الخميس 8103/10/01

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

ب01
" أ "8

لغة حية8

أ .راقع حسن

االحد 8103/10/81

01411 – 12481

المدرج "ج" القاعة " أ"8

" أ "8

رئيس القسم

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة :الثالثة تخصص اقتصاد نقدي وبنكي
جدول االمتح ــان للسداسي الخامس 8103/8102

المواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

المكان

التحليل المالي

أ د بن سانية عبد الرحمان

الثالثاء 2019/01/08

01411 – 08481

القاعة ب01

/

/

االربعاء 2019/01/09

/

/

إقتصاد بنكي

د.عمي سعيد حمزة

الخميس 2019/01/10

01411 – 08481

القاعة ب01

مالية دولية

أ د .مصيطفى عبد اللطيف

االحد 2019/01/13

01411 – 08481

القاعة ب01

/

/

االثنين 2019/01/14

/

/

محاسبة البنوك

أ.بدة عيسى

الثالثاء 2019/01/15

01411 – 08481

القاعة ب01

أسواق مالية

د .بوقرة ايمان

االربعاء 2019/01/16

01411 – 08481

القاعة ب01

انجليزية

أ غينة عبد الحفيظ

الخميس 2019/01/17

01411 – 08481

القاعة ب01

قانون النقد والقرض

أ ماشوش مراد

االحد 2019/01/20

01411 – 08481

القاعة ب01
رئيس القسم

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة :الثالثة تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات
جدول االمتح ــان للسداسي الخامس 8103/8102

المواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

المكان

استراتيجية المؤسسة

د علماوي احمد

الثالثاء 2019/01/08

01411 – 08481

القاعة "أ"8

/

/

االربعاء 2019/01/09

/

/

جباية المؤسسة

د بن عبد الرحمان ذهبية

الخميس 2019/01/10

01411 – 08481

القاعة "أ"8

نظرية المنظمات

د علماوي احمد

االحد 2019/01/13

01411 – 08481

القاعة "أ"8

/

االثنين 2019/01/14

/

/

نظرية اتخاذ القرار

د طويطي مصطفى

الثالثاء 2019/01/15

01411 – 08481

القاعة "أ"8

/

/

االربعاء 2019/01/16

/

/

انجليزية

أ غينة عبد الحفيظ

الخميس 2019/01/17

01411 – 08481

القاعة "أ"8

االحد 2019/01/20

01411 – 08481

القاعة "أ"8

محاسبة وطنية

أ د بوعبدلي أحالم

رئيس القسم

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة األولى ماستـر تخصص :اقتصاد نقدي وبنكي
جدول االمتح ــان للسداسي االول8103/8102 :

المـواد

اسم األستاذ

التـاريخ

التوقيت

المكان

االسواق المالية الدولية

د.عمي سعيد حمزة

الثالثاء 8103/10/12

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

محاسبة بنكية متقدمة

أ.بدة عيسى

االربعاء 8103/10/13

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

التمويل الدولي

د.بن ساحة علي

الخميس 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

االتصال والتحرير اإلداري

أ بن قايد الشيخ

االحد 8103/10/08

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

انجليزية نقدية

أ د بوعبدلي أحالم

االثنين 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

اقتصاد بنكي معمق

د.بن ساحة علي

الثالثاء 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

نظرية السياسة النقدية

أ د .مصيطفى عبد اللطيف

االربعاء 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-01ب01

رئيس القسم

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة األولى ماستـر تخصص :اقتصاد وتسيير المؤسسات
جدول االمتح ــان للسداسي االول8103/8102 :

التـاريخ

التوقيت

المكان

المـواد

الثالثاء 8103/10/12

01:00 – 08:30

مدرج " ج"

المقاوالتية

أ د بوعبدلي احالم

االربعاء 8103/10/13

01:00 – 08:30

مدرج " ج"

تشخيص المؤسسة

د بن عبد الرحمان ذهبية

الخميس 8103/10/01

01:00 – 08:30

مدرج " ج"

تمويل المؤسسة

أ د .مصيطفى عبد اللطيف

االحد 8103/10/08

01:00 – 08:30

مدرج " ج"

ادارة االبداع واالبتكار

د بوقرة ايمان

االثنين 8103/10/01

01:00 – 08:30

مدرج " ج"

تقنيات االتصال الحديثة

د زوزي محمد

الثالثاء 8103/10/01

01:00 – 08:30

مدرج " ج"

قانون الصفقات العمومية

اسم األستاذ
أ -بابا عمي الحاج امحمد

رئيس القسم

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة الثانية ماستـر تخصص :اقتصاد نقدي وبنكي
جدول االمتح ــان للسداسي الثالث 8103/8102 :

المـواد

اسم األستاذ

التـاريخ

التوقيت

المكان

النظام النقدي والمصرفي الجزائري

أ د بوعبدلي احالم

الثالثاء 8103/10/12

01:00 – 08:30

مدرج "ج"

المقاوالتية

أ د بوعبدلي احالم

االربعاء 8103/10/13

01:00 – 08:30

مدرج "ج"

التدقيق البنكي

أ رواني بوحفص

الخميس 8103/10/01

01:00 – 08:30

مدرج "ج"

منهجية البحث العلمي

د طويطي مصطفى

االحد 8103/10/08

01:00 – 08:30

مدرج "ج"

تسيير المحافظ المالية

د .بوقرة ايمان

االثنين 8103/10/01

01:00 – 08:30

مدرج "ج"

تكنولوجيا االعالم واالتصال

د بن ساحة علي

الثالثاء 8103/10/01

01:00 – 08:30

مدرج "ج"

رئيس القسم

غرداية في :

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــالي و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et Commerciales
et sciences de Gestion
Département des sciences économiques

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ق سم:العلوم االقتصادية

السنـة الثانية ماستـر تخصص :اقتصاد وتسيير المؤسسات
جدول االمتح ــان للسداسي االول8103/8102 :

المـواد

اسم األستاذ

التـاريخ

التوقيت

المكان

حوكمة الشركات

د حنيش فتحي

الثالثاء 8103/10/12

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01

اليقظة االستراتيجية والمؤسسة

د حنيش فتحي

االربعاء 8103/10/13

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01

إدارة الكفاءات

د زوزي محمد

الخميس 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01

منهجية البحث العلمي

د طويطي مصطفى

االحد 8103/10/08

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01

قانون المالية

أ بوخالفي مسعود

االثنين 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01

التقييم المالي للمؤسسات

د بن عبد الرحمان ذهبية

الثالثاء 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01

لغة أجنبية

أ بكاي أمينة

االربعاء 8103/10/01

01:00 – 08:30

القاعة ب-08ب01
رئيس القسم

غرداية في :

