
 

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة 
Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 جامعة  محمد بوضياف المسيلـة

 

Université de  Mohamed Boudiaf – M’sila 

  Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion لتسييراكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 Département de Sciences  Economiques ة ـتصاديقالا قسم العلوم 

 

 2020/ 2019 االستدراكية الدورة    الثالث برنامج امتحان السداسي  

 السنة الثانية ماسرت ختصص اقتصاد نقدي وبنكي 
 القاعة  التوقيت   أستاذ المقياس   عدد الطلبة  المقياس  التاريخ  اليوم 

09:30---08:30 سنوسي علي  19 اتصال والتحرير اإلداري  2020سبتمبر   22 الثالثاء   

A24 
11:00---10:00 كزار رمضان  39 تسيير المحافظ المالية  2020سبتمبر  22 الثالثاء   

09:30---08:30 فالك مراد  23 قانون الصفقات العمومية  2020سبتمبر  23 االربعاء   

11:00---10:00 عريوة محاد  26 التدقيق البنكي  2020سبتمبر  23 االربعاء   

 
 رئيس القسم  هامة: تعليمات  

 ؛ والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان    اجبارية ارتداء الكمامة  -1

 ؛ خارج قاعة االمتحان ممنوع التجمعات    -2

 ؛ اىل قاعات االمتحان   عنيني باالحمتانات االستدراكية الطلبة الغري م  دخول    عدم   -3

 احضار بطاقة الطالب اجباري ؛  -4
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 Département de Sciences  Economiques ة ـتصاديقالا قسم العلوم 

 

 2020/ 2019 االستدراكية الدورة    الثالث برنامج امتحان السداسي  

 السنة الثانية ماسرت ختصص اقتصاد دول 

 المقياس  التاريخ  اليوم 
عدد 
 الطلبة

 القاعة  التوقيت   أستاذ المقياس  

09:30---08:30 سنوسي علي  14 اتصال والتحرير اإلداري  2020سبتمبر   22 الثالثاء   

A24 
11:00---10:00 يحياوي عمر  4 التجارة االلكترونية الدولية  2020سبتمبر  22 الثالثاء   

09:30---08:30 بوخرص عبد الحفيظ  15 منظمات ومؤشرات التصنيف الدولي  2020سبتمبر  23 االربعاء   

11:00---10:00 بن الشيخ النوي  6 التحكيم التجاري الدولي  2020سبتمبر  23 االربعاء   

 
 رئيس القسم  هامة: تعليمات  

 والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان؛    اجبارية ارتداء الكمامة  -1

 خارج قاعة االمتحان؛  ممنوع التجمعات    -2

 عنيني باالحمتانات االستدراكية اىل قاعات االمتحان؛ الطلبة الغري م  دخول    عدم   -3

 احضار بطاقة الطالب اجباري ؛  -4
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 2020/ 2019 االستدراكية الدورة    الثالث برنامج امتحان السداسي  

 السنة الثانية ماسرت ختصص اقتصاد التأمينات 

 المقياس  التاريخ  اليوم 
عدد 
 الطلبة

 القاعة  التوقيت   أستاذ المقياس  

09:30---08:30 سنوسي علي  10 اتصال والتحرير اإلداري  2020سبتمبر   22 الثالثاء   A24 

11:00---10:00 حدباوي أسماء  10 آليات التأمين وإعادة التأمين  2020سبتمبر  22 الثالثاء   A24 

09:30---08:30 لعميد نور الهدى  10 قانون التأمينات  2020سبتمبر  23 االربعاء   A24 

11:00---10:00 غفصي توفيق  10 تأمين تكافلي  2020سبتمبر  23 االربعاء   A24 

03:09---03:08 غانم هاجر  10 انجليزية   2020سبتمبر  24 الخميس   E03 

 
 رئيس القسم  تعليمات هامة: 

 والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان؛    اجبارية ارتداء الكمامة  -1

 خارج قاعة االمتحان؛  ممنوع التجمعات    -2

 االمتحان؛ عنيني باالحمتانات االستدراكية اىل قاعات  الطلبة الغري م  دخول    عدم   -3

 احضار بطاقة الطالب اجباري ؛  -4
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 2020/ 2019 االستدراكية الدورة    الثالث برنامج امتحان السداسي  

 السنة الثانية ماسرت ختصص اقتصاد كمي 
 القاعة  التوقيت   أستاذ المقياس   عدد الطلبة  المقياس  التاريخ  اليوم 

09:30---08:30 سنوسي علي  15 اتصال والتحرير اإلداري  2020سبتمبر   22 الثالثاء   

A24 
11:00---10:00 بن دقفل كمال  11 نمذجة الظواهر االقتصادية  2020سبتمبر  22 الثالثاء   

09:30---08:30 بن لخضر السعيد  7 نماذج التوازن العام  2020سبتمبر  23 االربعاء   

11:00---10:00 عماري زهير  17 تحليل المدخالت والمخرجات  2020سبتمبر  23 االربعاء   

 

 رئيس القسم  تعليمات هامة: 
 والتعقيم عند دخول قاعة االمتحان؛    اجبارية ارتداء الكمامة  -1

 خارج قاعة االمتحان؛  ممنوع التجمعات    -2

 عنيني باالحمتانات االستدراكية اىل قاعات االمتحان؛ الطلبة الغري م  دخول    عدم   -3

 احضار بطاقة الطالب اجباري ؛  -4

 


