
 

   جــــــــــامعــة أدرار

  كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيير 

   2021/2022   الثاني  رزنامة امتحانات السداسي

  الثانية ليسانس جميع الشعب  -ليسانس  األولى – الثانيةالدفعة 

 11:30: الى   10:30 :من األول التوقيت
  

   

  

  

  

  ريخالتا/ اليوم   التوقيت
   ليسانس األولىالسنة 

  جذع مشترك

  الثانية ليسانس

  علوم اقتصادية
علوم محاسبية 

  ومالية
  علوم التسيير

10
:3

0
 – 

11
:3

0
  

  األحد
  08  /05 /2022  

  المالية العامة  اقتصاد المؤسسة  2اقتصاد كلي   2الرياضيات 

  االثنين
  09  /05 /2022  

  2لياد كصاقت  المالية العامة  اقتصاد المؤسسة  مدخل إلدارة األعمال

  الثالثاء
  اقتصاد المؤسسة  2اقتصاد كلي  تاريخ الفكر االقتصادي  2االقتصاد الجزئي   2022/ 05/  10  

  االربعاء
  11  /05 /2022  //  //  //  //  

  الخميس
  الرياضيات المالية  الرياضيات المالية  الرياضيات المالية  2المحاسبة العامة   2022/ 05/  12  

  السبت
معايير المحاسبة   المالية العامة  2حصاء اإل  2022 /05/  14  

  تسويق  الدولية

  األحد
  15  /05 /2022  

  ون التجاريالقان  
  أخالقيات العمل

  م اآلليإلعالا 

  أخالقيات العمل

  م اآلليإلعالا 

  اخالقيات العمل

  م اآلليإلعالا 

  االثنين
  16  /05 /2022  

  //  //  //  م اآلليإلعالا

  الثالثاء
  17  /05 /2022  

  علم اجتماع المنظمات

//  //  //  
  اإلنجليزية



   جــــــــــامعــة أدرار

  كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيير 

   2021/2022   الثاني  رزنامة امتحانات السداسي

   العلوم االقتصادية+ علوم التسيير  - ماستر  األولى – الثانيةالدفعة 

  نقدي وبنكياقتصاد  –اعمال  إدارة:   صاتصتخلا

  11:30: الى   10:30 :من األول التوقيت

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ريخالتا/ اليوم   التوقيت

  علوم اقتصادية
اقتصاد نقدي  - 1ماستر (

  )وبنكي

 علوم التسيير
  )إدارة األعمال - 1ماستر (

10
:3

0
 – 

11
:3

0
  

  ةإدارة األعمال الدولي  ماليةلھندسة الا  2022/ 05/  08       األحد

  التحرير اإلداري  لتحرير اإلداريا  2022/ 05/  09       نيناالث

  2022/ 05/  10       الثالثاء
وتمويل  لعمليات البنكيةا

  المؤسسات
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد 

  البشرية 

  //  //  2022/ 05/  11      األربعاء

  االستراتيجية خياراتوال نافسيةالت  والمالية سات النقديةلسياا  2022/ 05/  12       الخميس

  مراقبة التسيير  الي المشاريعم  الملتقييا  2022/ 05/  14       السبت

  2022/ 05/  15      األحد

   التحليل اإلحصائي   إلستراتيجية واالستشرافا

  االنجليزية  النجليزيةا



   أدرارجــــــــــامعــة 

  قتصادية، والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم اال 

   2021/2022   الثاني  رزنامة امتحانات السداسي

  مالية ومحاسبةعلوم   ماستر  األولى – الثانيةالدفعة 

  تسييرومراقبة التدقيق  –مالية المؤسسة :   صاتالتخص

 12:45: الى   11:45 :منالثاني  التوقيت

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  يخرالتا/ اليوم   التوقيت
  ماستر  أولى

  ؤسسةمالية الم

  ماستر  أولى

  تسييرومراقبة التدقيق 

 :من
11

:4
5

   
ى
ال

 :
12

:4
5

  

  تقييم المشاريع  تقييم المؤسسة  2022/ 05/  08       األحد

  حوكمة الشركات  الھندسة المالية  2022/ 05/  09       االثنين

  قمالي المعملالتحليل ا  التسيير البنكي  2022/ 05/  10       الثالثاء

  //  //  2022/ 05/  11      األربعاء

  راقبة التسييرمأدوات   تنظم المعلوما  2022/ 05/  12       الخميس

 التحرير اإلدارياالتصال و  التحرير اإلدارياالتصال و  2022/ 05/  14       السبت

  2022/ 05/  15      األحد      
  حليل قاعدة البيانات ت

  يةنجليزاال
  ل قاعدة البيانات حليت

  يزيةاالنجل



  كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيير

       2021/2022  الثانيامتحانات السداسي 
 )  ماستر األولى/ ليسانس االولى – الثانيةالدفعة (     

 )11:30 -10:30:  األولالتوقيت (  جدول توزيع األفواج 

  ليسانس األولىالسنة : جذع المشتركمصلحة ال

  -  ه –المدرج    - د –المدرج    -ج –المدرج    - و  –المدرج    -ز –المدرج    -ح –المدرج    المدرجات

  االفواج
جذع  األولىالسنة 
  ترك شم
  3+2+1: االفواج

رك شجذع م األولىالسنة 
  6+5+4: االفواج

جذع  األولىالسنة 
  ترك شم
  9+8+7: االفواج

جذع  األولىالسنة 
  ترك شم

  10: االفواج

جذع  األولىالسنة 
  ترك شم
  12+11: االفواج

جذع  األولىالسنة 
  ترك شم
  14+13: االفواج

  التسيير علوم  قسم

  المدرجات
  04بالجناح رقم  03رقم  قاعةال  عةمركزية للجامالمكتبة ال  -ب  -المدرج    -أ -  المدرج 

  سابقا ) 180( 
  03القاعة رقم   02القاعة رقم   01القاعة رقم 

  الثانية تسيير   االفواج
  02+01: ن يجالفو

  الثانية تسيير 
  04+03: الفوجين 

أعمال  إدارةماستر  األولى
  01الفوج 

أعمال  إدارةماستر  األولى
  02الفوج 

 إدارةماستر  األولى
  03أعمال الفوج 

أعمال الفوج  إدارةماستر  األولى
04+05  

  م االقتصاديةلوقسم الع

  قاعات مكتبة كلية العلوم االقتصادية

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

  اقتصاد نقدي  1ماستر  االفواج 
  01: ج وف

  اقتصاد نقدي  1ماستر
  03+  02: فوج 

 اقتصاد نقدي  1ماستر
  04: فوج 

   اقتصادالثانية 
  02+01: الفوجين 

  اقتصادالثانية 
03:  وجالف  

 
  اقتصادالثانية 
  04:  الفوج

  
  

 

 

 

 



  

  م المالية والمحاسبةالعلوقسم 
  

  )11:30-10:30(  األولالتوقيت 
  

  القاعات
   03  بالجناح  02القاعة رقم 

)  C1 سابقا(  

   03بالجناح  06القاعة رقم 

 )C2 سابقا(  

   03بالجناح  01القاعة رقم 

 )D1 سابقا(  

   03بالجناح  05القاعة رقم 

 )D2 ابقاس(  

   02بالجناح  01القاعة رقم 

 )F1 قسم الحقوق سابقا (  

  لثانية مالية وحاسبةا  االفواج
  01فوج 

  لثانية مالية وحاسبةا
  02فوج 

  لثانية مالية وحاسبةا
  03فوج 

  لثانية مالية وحاسبةا
  04فوج 

  لثانية مالية وحاسبةا
  05فوج 

    

  )12:45-11:45(  الثاني التوقيت 
  

  
  

  ية العلوم االقتصاديةقاعات مكتبة كل

 05القاعة رقم   04القاعة رقم  03القاعة رقم   02القاعة رقم  القاعات 

  تدقيق 1ماستر  االفواج
  02+01:  ينفوجال

  تدقيق 1ماستر
  03:   فوجال

  مالية مؤسسة 1ماستر
  02+  01:  ينفوجال

  مالية مؤسسة 1ماستر
  03: فوج 

  


