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برنامج االمتحانات السداسي السادس الدورة العادية 2020/2019
السنة الثالثة ليسانس ختصص اقتصاد نقدي وبنكي

التاريخ

اليوم

المقياس

أستاذ المقياس

التوقيت

االحد

 27سبتمبر 2020

النظام المصرفي الجزائري

سنوسي علي

12:30-11:30

ف1

A17

االثنين

 28سبتمبر 2020

لغة أجنبية

جاب هللا إكرام  +بوسعدية

12:30-11:30

ف2

A18

الثالثاء

 29سبتمبر 2020

تقنيات وأعمال البنوك

زيتوني كمال ،ذبيحي عقيلة

12:30-11:30

ف3

A24

االربعاء

 30سبتمبر 2020

اإلفالس والتسوية القضائية

دخان أمال

12:30-11:30

ف4

قاعة مطالعة

الخميس

 01أكتوبر 2020

اقتصاد نقدي وبنكي معمق

بوخرص عبد الحفيظ ،هادف حيزية

12:30-11:30

ف5

B01+B02

ف6

B03+B04

ف7

B06+B07

ف8

B08+B09

مالحظة هامة :مقياس الصيرفة االسالمية يخضع للتقييم عن بعد

تعليمات هامة:
-1
-2
-3
-4

توزيع القاعات

اجبارية ارتداء الكمامة والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان؛

ممنوع التجمعات خارج قاعة االمتحان؛

عدم دخول الطلبة الغري معنيني باالحمتانات اىل قاعات االمتحان؛

احضار بطاقة الطالب اجباري ؛

رئيس القسم
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برنامج االمتحانات السداسي السادس الدورة العادية 2020/2019
السنة الثالثة ليسانس ختصص اقتصاد دول

التاريخ

اليوم

المقياس

أستاذ المقياس

التوقيت

االحد

 27سبتمبر 2020

تقنيات التجارة الدولية

يحياوي عمر

12:30-11:30

االثنين

 28سبتمبر 2020

لغة أجنبية

زيتوني نادية

12:30-11:30

الثالثاء

 29سبتمبر 2020

التكامل االقتصادي الدولي

عايد لمين

12:30-11:30

االربعاء

 30سبتمبر 2020

قانون االستثمار الدولي

لعميد نور الهدى

12:30-11:30

الخميس

 01أكتوبر 2020

عمليات التمويل الدولي

بن يوسف نوة

12:30-11:30

قاعة االمتحان

B11+B12

مالحظة هامة :مقياس التسويق الدولي يخضع للتقييم عن بعد

تعليمات هامة:
-1
-2
-3
-4

اجبارية ارتداء الكمامة والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان؛
ممنوع التجمعات خارج قاعة االمتحان؛

عدم دخول الطلبة الغري معنيني باالحمتانات اىل قاعات االمتحان؛

احضار بطاقة الطالب اجباري ؛

رئيس القسم
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برنامج االمتحانات السداسي السادس الدورة العادية 2020/2019
السنة الثالثة ليسانس ختصص اقتصاد كمي

التاريخ

اليوم

المقياس

أستاذ المقياس

التوقيت

االحد

 27سبتمبر 2020

نظم المعلومات

بن لخضر السعيد

12:30-11:30

االثنين

 28سبتمبر 2020

لغة أجنبية

غانم هاجر

12:30-11:30

الثالثاء

 29سبتمبر 2020

اقتصاد قياسي 2

بن البار أمحمد

12:30-11:30

االربعاء

 30سبتمبر 2020

تقييم المشاريع

غربي حمزة

12:30-11:30

الخميس

 01أكتوبر 2020

بحوث عمليات 2

بن يوسف نوة

12:30-11:30

قاعة االمتحان

B10

مالحظة هامة :مقياس المحاسبة الوطنية يخضع للتقييم عن بعد

تعليمات هامة:
-1
-2
-3
-4

اجبارية ارتداء الكمامة والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان؛

ممنوع التجمعات خارج قاعة االمتحان؛

عدم دخول الطلبة الغري معنيني باالحمتانات اىل قاعات االمتحان؛

احضار بطاقة الطالب اجباري ؛

رئيس القسم

