
 

 

 جــــــــــامعــة أدرار  

 كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري 

   2020/2021  –رزنامة امتحانات السداسي الجاني 

 10:15:    الي 9:15: الحوقيث هي/  الثالثة ليساًس جويع الحخصصات     + الثاًية ليساًس جويع الشعب – الدفعة األولي 
 

 : هالحظات هاهة 

  حسب البرًاهج الوعلي .11:40 الي 10:40الحوقيث الثاًي هي جبرهج اهححاًات الديوى لطلبة السٌة الثاًية والثالثة واسحدراكي الثاًية هاسحر في - 

يحن اإلعالى عي حصة جقيين هقياس االعالم االلي للسٌة الثاًية علي هسحوى االقسام - 

 التاريخ/ اليوم  التوقيت

 الجالجة ليسانس الجانية ليسانس

 ادارة مالية  اقتصاد نقدي وبهكي  حماسبة ومالية  علوم التسيري علوم حماسبية ومالية علوم اقتصادية
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السبت 

 24 / 04 /2021 
الموازنات التقديرية تقنيات أعمال البنوك  2محاسبة مالية معمقة المالية العامة اقتصاد المؤسسة  2اقتصاد كمي 

األحد 

  25 / 04 /2021 
اإلستراتيجية والتخطيط المالي الصيرفة اإلسالمية التدقيق المالي والمحاسبي  2اقتصاد كميالمالية العامة اقتصاد المؤسسة 

االثهني  

26 / 04 /2021 
تقييم المشاريع النظام المصرفي الجزائري تقييم  المشاريع اقتصاد المؤسسة  2اقتصاد كميتاريخ الفكر االقتصادي 

الجالثاء 

27 / 04 /2021 
التدقيق المالي اقتصاد نقدي معمق السياسة المالية لممؤسسة الرياضيات المالية الرياضيات المالية الرياضيات المالية 

األربعاء 

28 / 04 /2021 
معايير المحاسبة المالية العامة 

الدولية 
اإلفالس والتسوية القضائية اإلفالس والتسوية القضائية نظم المعمومات المحاسبية تسويق 

اخلميس 

29 / 04 /2021 
اخالقيات العمل أخالقيات العمل أخالقيات العمل 

انجميزية األسواق المالية 
 

انجميزية 
انجميزية  



 

 

كمية العموم االقتصادية، والتجارية وعموم التسيير  
   2020/2021  – (السنة الثانية)والسداسي الرابع (السنة األوىل)رزنامة امتحانات الديون السداسي الثاني

 11:40:    الى 10:40: التوقيت من/  الثالثة ليسانس جميع التخصصات     + الثانية ليسانس جميع الشعب 
 

 التاريخ/ اليوم  التوقيت

 ديون طلبة الجالجة ليسانس ديون طلبة الجانية ليسانس

 ادارة يانٍت يحاسبت ويانٍت اقخصاد َقذي وبُكً ػهىو انخسٍٍز ػهىو يحاسبٍت ويانٍت ػهىو اقخصادٌت 
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السبت 

 24 / 04 /2021 
 2يحاسبت ػايت  2يحاسبت ػايت  (21)2يحاسبت ػايت 

حارٌخ انفكز 

 (3)االقخصادي
المالية العامة المالية العامة 

األحد 

  25 / 04 /2021 
 2اقتصاد كمي 2اقتصاد كمي (5) 2اقخصاد كهً  يذخم إلدارة األػًال يذخم إلدارة األػًال (7)يذخم إلدارة األػًال

االثهني  

26 / 04 /2021 
اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة  (3)اقخصاد انًؤسست 2اقخصاد جزئً  2اقخصاد جزئً  (25)2اقخصاد جزئً 

الجالثاء 

27 / 04 /2021 
الرياضيات المالية الرياضيات المالية  (3)رٌاضٍاث يانٍت 2رٌاضٍاث  2رٌاضٍاث  (28)2رٌاضٍاث 

األربعاء 

28 / 04 /2021 
  2إحصاء  2إحصاء  (18)2إحصاء 

معايير المحاسبة 
تسويق الدولية 

اخلنيس 

29 / 04 /2021 

 1إػالو إنً  1إػالو إنً  (4)1إػالو إنً 
 3اإلػالو اَنً  3اإلػالو اَنً  (3)3اإلػالو اَنً 

 ػهى اجخًاع انًُظًاث ػهى اجخًاع انًُظًاث (20)ػهى اجخًاع انًُظًاث 

 نغت أجُبٍت نغت أجُبٍت (11)نغت أجُبٍت
اخالقيات العمل أخالقيات العمل  أخالقيات العمل

 قاَىٌ حجاري قاَىٌ حجاري (11)قاَىٌ حجاري

 11انقاػت  10انقاػت  09انقاػت  11انقاػت  10انقاػت  09انقاػت املكان 



 

 

 جــــــــــايؼــت أدرار  

كهٍت انؼهىو االقخصادٌت، وانخجارٌت وػهىو انخسٍٍز  

   2020/2021  – (السداسي الجالح) االستدراكيةرزنامة االمتحانات 

 11:40:    انى 10:40: انخىقٍج يٍ/  انثاٍَت ياسخز جًٍغ انخخصصاث     
 

 

 
 التاريخ/ اليوم  التوقيت

انثاٍَت ياسخز جًٍغ انشؼب 

 مالية املؤسسة تدقيق ومراقبة التسيري إدارة األعنال اقتصاد نقدي وبهكي
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انسبج 

 24 / 04 /2021 
حسٍٍز وإسخزاحٍجٍت انًانٍت  حذقٍق داخهًإدارة انًؼزفت  حذقٍق بُكً

األحذ 

  25 / 04 /2021 
انخذقٍق انًانً  انًزاجؼت وانخذقٍق انجبائً جباٌت انًؤسست اقخصاد انخأيٍُاث

االثٍٍُ  

26 / 04 /2021 
 إدارة االبخكار حسٍٍز انًحافظ انًانٍت

يحافظ انحساباث فً انخشزٌغ 

 انجزائزي
َذوة انًانٍت وانحىكًت 

انثالثاء 

27 / 04 /2021 
 يُهجٍت انبحث يُهجٍت انبحث يُهجٍت انبحث يُهجٍت انبحث انؼهًً

األربؼاء 

28 / 04 /2021 
حسىٌق اسخزاحٍجً  انُظاو انُقذي وانًانً

 وإسخزاحٍجٍتيزاقبت  حسٍٍز 

 انًؤسست
 حسٍٍز انًخاطز انًانٍت

انخًٍس 

29 / 04 /2021 

 اإلَجهٍزٌت اإلَجهٍزٌت اإلَجهٍزٌت اإلَجهٍزٌت

    انًُذجت انًانٍت

 14انقاػت  13انقاػت  12انقاػت انًكاٌ 



 كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري

      2020/2021امتحانات السداسي الثاني  

     

 جدول توزيع األفواج 

 
 املدرجات

 
 -ب –املدرج  - هـ –املدرج   - د –املدرج   - و –املدرج   -أ –املدرج  

التوقيت 

     9:15: من

 10:15:  إلـى 

الثانية مالية ومحاسبة  

    02 + 01: الفوجين

الثانية مالية ومحاسبة 

 05 + 04 + 03: أفواج

 الثالثة محاسبة ومالية  

   05 + 04: الفوجين

الثالثة محاسبة ومالية  

    02 + 01: الفوجين

الثالثة محاسبة ومالية  

 06 + 03 :الفوجين

 C2 / 02القاعة    C1 /01 القاعة  -  ز–املدرج  -  ح–املدرج  - ج –املدرج  

الثانية تسيير 

 02 + 01:  األفواج

الثانية تسيير  

   05 + 04 + 03: األفواج

 تسيير  لثةالثا

    05 + 04 + 03: األفواج

 تسيير  لثةالثا

    01الفوج 

 تسيير  لثةالثا

    02الفوج 

 
 

 قاعات مكتبة كلية العلوم االقتصادية 

   05القاعة رقم    04القاعة رقم    03القاعة رقم     02القاعة رقم    01القاعة رقم   القاعات
القاعة المطالعة  

المكتبة  

التوقيت 

  9:15: من

 10:15 إلـى   

الثانية اقتصاد  
 01: الفوج 

الثانية اقتصاد  
 04 + 03: األفواج  

الثالثة نقدي وبهكي 
 02 + 01: األفواج 

الثالثة نقدي وبهكي 
 04 + 03: األفواج 

الثانية اقتصاد  
 05: الفوج 

الثانية اقتصاد  
 02: الفوج 

 


