
الجهورية الجشائزية الديمقزاطية الشعبية 

وسارة التعليم العالي والبحث العلمي 

أدرار – حامعة أحمد دراية 

كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التطيير 

مصلحة الجذع املشترك 

  والثاوي  وو ين للطداس ي(الاضتدراكية)الثاهية بزهامج امتحاهات الدورة 

 الطىة  ولى ليطاوظ حذع مشترك

مكان الامتحان املقياص التوقيت   يام 

ل 
و
أل
ي ا

س
سدا

ال

  حد

 2022 حوان 05

10:00 – 11:00  1 إحصاء 

 فواج 

01+02+03+04+05+06+07 

 -أ - في املدرج 

 

 

 

 فواج 

08+09+10+11+12+13+14 

 -ب - في املدرج 

11:15 – 12:15 مذخل لالقتصاد  

 الاثىين

 2022 حوان 06

10:00 – 11:00  اقتصاد جزئي 

11:15 – 12:15  1محاسبة عامة  

 الثالثاء

 2022 حوان 07

10:00 – 11:00  1 رياضيات 

11:15 – 12:15 مذخل للقاهون +  1 اهجليزية 

  ربعاء

 2022 حوان 08

10:00 – 11:00 ثاريخ الوقائع الاقتصادية  

11:15 – 12:15 مذخل لعلم الاجتماع + منهجية البحث 

ي
ي الثان

س
سدا

ال
 

 الخميظ

 2022 حوان 09

10:00 – 11:00  2رياضيات  

11:15 – 12:15  إلدارة ألاعمالمذخل  

  حد

 2022 حوان 12

10:00 – 11:00  2 اقتصاد جزئي 

11:15 – 12:15  2 محاسبة عامة 

 الاثىين

 2022 حوان 13

10:00 – 11:00  2إحصاء  

11:15 – 12:15  القاهون التجارر  

 الثالثاء

 2022 حوان 14

10:00 – 11:00  ؤلاعالم آلالي 

11:15 – 12:15  2اهجليزية + علم اجتماع اإلانظمات  

 



 

 جــــــــــامعــة أدرار  

 كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري 

   2021/2022    -  االستدراكي–الدورة الثانية رزنامة امتحانات 

انثانٍت نٍطانص جًٍع انشعب  
 

 

 

 التوقيت التاريخ/ اليوم السداسي 

 الثانية ليسانس

 علوم التسيري علوم حماسبية ومالية علوم اقتصادية

ث 
ان
نث

 ا
ً

ض
ذا

ط
ان

3 

 األحد
05 /06 /2022 

تسيير المؤسسة مالية المؤسسة تسيير المؤسسة  10:00-11:00

رياضيات المؤسسة  1االقتصاد الكمي 1االقتصاد الكمي 11:15-12:15

 االثنين
06 / 06 /2022 

 1االقتصاد الكميتسيير المؤسسة  3إحصاء  10:00-11:00

 محاسبة تحميمية تحميمية محاسبة االقتصاد الجزائري 11:15-12:15

 الثالثاء
07 / 06 /2022 

 اقتصاد نقدي 2منهجية البحث االقتصاد النقدي  10:00-11:00

 3إحصاء  3إحصاء  رياضيات المؤسسة 11:15-12:15

 األربعاء
08 / 06 /2022 

 2منهجية البحث  االقتصاد النقدي 2منهجية البحث  10:00-11:00

 2اعالم الي  2اعالم الي  2اعالم الي  11:15-11:45

 3انجميزية  3انجميزية  3انجميزية  11:45-12:15
ع 

رب
ان
 ً

ض
ذا

ط
ان
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 الخميس
09 / 06 /2022 

المالية العامة اقتصاد المؤسسة  2اقتصاد كمي  10:00-11:00

 2اقتصاد كميالمالية العامة اقتصاد المؤسسة  11:15-12:15

 األحد
12 / 06 /2022 

اقتصاد المؤسسة  2اقتصاد كميتاريخ الفكر االقتصادي  10:00-11:00

الرياضيات المالية الرياضيات المالية الرياضيات المالية  11:15-12:15

االثنين 
13/06/2022 

تسويق معايير المحاسبة الدولية المالية العامة  10:00-11:00

اخالقيات العمل أخالقيات العمل أخالقيات العمل  11:15-11:45

اإلعالم اآللي اإلعالم اآللي اإلعالم اآللي  11:45-12:15



 

 جــــــــــامعــة أدرار  

 كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري 

   2021/2022    -  االستدراكي–الدورة الثانية رزنامة امتحانات 

  انتخصصاث نٍطانص جًٍع انثانثت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت التاريخ/ اليوم السداسي 

 الثالثة ليسانس

 علوم التسيري علوم حماسبية ومالية علوم اقتصادية

ص
اي

خ
ان
 ً

ض
ذا

ط
ان

 5
 

 

 األحد
05 /06 /2022 

 نذوة انًانٍت 1يحاضبت يانٍت يعًقت  اقتصاد بنكً 10:00-11:00

إدارة انًخاطر انًانٍت  انتحهٍم انًانً يحاضبت انبنوك 11:15-12:15

 االثنين
06 / 06 /2022 

جباٌت انًؤضطت  يراقبت انتطٍٍر انتحهٍم انًانً 10:00-11:00

انتحهٍم انًانً يحاضبت انشركاث  األضواق انًانٍت 11:15-12:15

 الثالثاء
07 / 06 /2022 

 جباٌت انًؤضطت يانٍت دونٍت 10:00-11:00
انًؤضطت واألضواق 

انًانٍت 

 قانوٌ اننقذ وانقرض 11:15-11:45
اإلفالش وانتطوٌت 

 انقضائٍت
 االنجهٍسٌت

= االنجهٍسٌت االنجهٍسٌت  12:15- 11:45

ش 
اد

ط
ان
 ً

ض
ذا

ط
ان
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 األربعاء
08 / 06 /2022 

انًوازنت انتقذٌرٌت  2يحاضبت يانٍت يعًقتانصٍرفت اإلضاليٍت  10:00-11:00

انتذقٍق انًانً نظى انًعهوياث انًحاضبٍت تقنٍاث وأعًال انبنوك  11:15-12:15

 الخميس
09 / 06 /2022 

تقٍٍى انًشارٌع انطٍاضت انًانٍت نهًؤضطت اقتصاد نقذي يعًق  10:00-11:00

اننظاو انًصرفً  11:15-12:15

انجسائري 
انتذقٍق انًانً انًحاضبً 

االضتراتٍجٍت وانتخطٍظ 

انًانً 

 األحد
12 / 06 /2022 

اإلفالش وانتطوٌت  10:00-11:00

انقضائٍت 
تقٍٍى انًشارٌع 

االفالش وانتطوٌت 

انقضائٍت 

إنجهٍسٌت االضواق انًانٍت االنجهٍسٌت  11:15-11:45

 االنجهٍسٌت   11:45-12:15



 جــــــــــامعــة أدرار  

 كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري 

   2021/2022 -     االستدراكي–رزنامة امتحانات الدورة الثانية 

 انعهوو االقتصادٌت + عهوو انتطٍٍر - األونى ياضتر  

  اقتصاد نقذي وبنكً–إدارة اعًال  :  انتخصصاث

 

 

 التوقيت التاريخ/ اليوم السداسي 

علوم اقتصادية 

- 1ماسرت ) اقتصاد نقدي  

 (وبهكي

 علوم التسيري

 (إدارة األعنال- 1ماسرت )

ل 
و
ال
 ا
ً

ض
ذا

ط
ان

 2022/ 06 / 05األحد 
 إدارة التغيير التمويل الدولي 10:00-11:00

 المقاوالتية المقاوالتية 11:15-12:15

 2022/ 06 / 06االثنين 
 التقنيات الكمية األسواق المالية الدولية 10:00-11:00

 التسيير العمومي اقتصاد بنكي معمق 11:15-12:15

 2022/ 06 / 07الثالثاء 

 إدارة األزمات االقتصاد القياسي 10:00-11:00

 قانون المنافسة  قانون النقد والقرض 11:15-11:45

االنجميزية --  11:55-12:25

ً
ان

نث
 ا
ً

ض
ذا

ط
ان
 

 2022/ 06 / 08األربعاء  
 إدارة األعمال الدوليةالهندسة المالية  10:00-11:00

 التحرير اإلداري التحرير اإلداري 11:15-12:15

 2022/ 06 / 09الخميس  
العمميات البنكية وتمويل  10:00-11:00

 المؤسسات
 اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية 

 التنافسية والخيارات االستراتيجية السياسات النقدية والمالية 11:15-12:15

 2022/ 06 / 12األحد 

 مراقبة التسييرالتقييم المالي المشاريع  10:00-11:00

التحميل اإلحصائي  اإلستراتيجية واالستشراف  11:15-11:45
  

االنجميزية االنجميزية  11:55-12:25



 جــــــــــامعــة أدرار  

 كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري 

   2021/2022 -     االستدراكي–رزنامة امتحانات الدورة الثانية 

 األونى ياضتر   عهوو يانٍت ويحاضبت

  تذقٍق ويراقبت انتطٍٍر–يانٍت انًؤضطت  :  انتخصصاث

 

 أولى ماستر  التوقيتالتاريخ / اليوم السداسي 
مالية المؤسسة 

 أولى ماستر 

تدقيق ومراقبة التسيير 

ل 
و
ال
 ا
ً

ض
ذا

ط
ان

 2022/ 06 / 05األحد 
 معايير التدقيق النظرية المالية 10:00-11:00

 الرقابة عمى الموازنات التسيير المالي 11:15-12:15

 االثنين
 06 / 06 /2022 

 المقاوالتية المقاوالتية 10:00-11:00

 التدقيق المالي والمحاسبي االقتصاد القياسي 11:15-12:15

 الثالثاء
07 / 06 /2022 

 نظرية المحاسبة محاسبة التسيير 10:00-11:00

 قانون العقوبات  القانون الجبائي  11:15-11:45

انجميزية انجميزية  11:55-12:25

ً
ان

نث
 ا
ً

ض
ذا

ط
ان
 

 األربعاء
  08 / 06 /2022 

 تقييم المشاريع تقييم المؤسسة 10:00-11:00

 حوكمة الشركات الهندسة المالية 11:15-12:15

 الخميس
  09 / 06 /2022 

 التحميل المالي المعمق التسيير البنكي 10:00-11:00

 أدوات مراقبة التسيير نظم المعمومات 11:15-12:15

 األحد
 12 / 06 /2022 

 االتصال والتحرير اإلداري االتصال والتحرير اإلداري 10:00-11:00

 تحميل قاعدة البيانات  تحميل قاعدة البيانات  11:15-11:45

االنجميزية االنجميزية  11:55-12:25


