
  5102/5102جدول توقيت محاضرات السنة الثالثة تسويق للسنة الجامعية 

 القاعة التوقيت  اليوم األستاذ المقياس

- 14:30 األحد أونيس تسويق إستراتيجي  31 :00 E/19 

- 14:30 اإلثنين بن عنتر تسويق دولي  31 :00 E/19 

 E/19 31: 14:3000- اإلثنين مراد تسيير مالي

 E/19 09:3033-00: الثالثاء عليان المستهلك سلوك

 E/19 11:0031- 30: الثالثاء عليان تسويق الخدمات

- 14:30 الثالثاء كروش عقود تجارية متخصصة  31 :00 E/19 

 E/19 09:3033-00: األربعاء خليفي قانون األعمال

ربعاءاأل شين نماذج إحصائية  :30 -11:0031 E/19 

 

 

 

 

 



 5102/5102محاضرات السنة الثالثة مالية للسنة الجامعية جدول توقيت 

 15المجموعة 

 القاعة التوقيت اليوم األستاذ المقياس 

- 14:30 األحد دويدي مراقبة التسيير  31 :00 E/37 

 E/37 31: 14:3000- األحد يحياوي نظرية القرار

- 14:30 اإلثنين جاري تسيير الموازنات  31 :00 E/27 

 E/27 31: 14:3000- اإلثنين بن طالبي وطنية محاسبة

 E/27 00:00 -09:30 الثالثاء شيخي أسواق مالية و نقدية

 E/27 09:3033-00: الثالثاء مقدود تقنيات بنكية

 E/27 11:0031- 30: الثالثاء لوناس إختيار اإلستثمارات

 E/27 00:00 -09:30 األربعاء منصر النظرية المالية

 E/27 09:3033-00: األربعاء نمري النقديةالنظرية 

 

 

 

 



 5102/5102جدول توقيت محاضرات السنة الثالثة مالية للسنة الجامعية 

 10المجموعة 

 القاعة التوقيت اليوم األستاذ المقياس 

- 14:30 األحد يحياوي نظرية القرار  31 :00 E/27 

 E/27 31: 14:3000- األحد دويدي مراقبة التسيير

- 14:30 اإلثنين بن طالبي محاسبة وطنية  31 :00 E/37 

 E/37 31: 14:3000- اإلثنين جاري تسيير الموازنات

 E/37 00:00 -09:30 الثالثاء لوناس إختيار اإلستثمارات

 E/37 09:3033-00: الثالثاء شيخي أسواق مالية و نقدية

 E/37 11:0031- 30: الثالثاء مقدود تقنيات بنكية

 E/37 00:00 -09:30 األربعاء نمري النظرية النقدية

 E/37 09:3033-00: األربعاء منصر النظرية المالية

 

 

 

 



 5102/5102جدول توقيت محاضرات السنة األولى ماستر للسنة الجامعية 

 القاعة التوقيت اليوم األستاذ المقياس

 األحد شيخي تحليل األزمات المالية
09:30- 00:00 

N/05 

سياسات و إستراتيجيات 

 المؤسسات المالية

 األحد خوخي
:00-09:3033 

N/05 

 األحد خوخي إقتصاد جزائري
14:30 -  31 :00 

N 05 

 اإلثنين أوسرير مالية دولية
09:30- 00:00 

N 05 

 الثالثاء أبو دراز إقتصاد كلي معمق
:00-09:3033 

N 05 

 الخميس بوشنب إقتصاديات المالية العامة
09:30- 00:00 

N 05 

 الخميس موساوي التحليل النقدي المعمق
14:30 -  31 :00 

N 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5102/5102جدول محاضرات السنة الثانية ماستر للسنة الجامعية 

 القاعة التوقيت اليوم األستاذ المقياس
دراسة نقدية و 
مالية لإلقتصاد 

 الجزائري

 السبت بلقاضي
:00-09:3033 

N 05 

إقتصاديات 
 الصرف

 السبت أبو دراز
:30 -11:0031 

N 05 

إقتصاديات 
 التأمين

 السبت خوخي
14:30 -  31 :00 

N 07 

 اإلثنين بوطالب سياسات التنمية
:00-09:3033 

N 05 

 اإلثنين برنجي التحرير المالي
:30 -11:0031 

N 05 

منهجية البحث 
 العلمي

 الثالثاء بن حميدة
09:30- 00:00 

N 05 

التجارة 
 اإللكترونية

 الثالثاء بركاني
:00-09:3033 

N 07 

تنسيق السياسات 
 اإلقتصادية الكلية

 الثالثاء أبو دراز
:30 -11:0031 

N 07 

 

 

 

 

 

 

 



 5102/5102للسنة الجامعية  L.M.Dجدول محاضرات السنة الثانية 

 
 
 

 2015/2016 للسنة  لجامعية L.M.Dج  ل ت قي  محاض     لسنة  لثانية 
 

 

  لقاعة  لت قي   لي    ألستا   لمقيا 

 N05 08:00 -09:30  لسب  له      قتصا  كلي

13  - 14:30  لسب  جم    قتصا  نق   :00 N05 

-12:30  ألح   ل  ب      ع    لي  11 :00  N05 

 N05 08:00 -09:30  لثالثا  مش   محاسبة تحليلية 

 ياضيا  

  لم سسة

13  - 14:30  لثالثا  لع   :00 N05 

14  -16:00  لثالثا  ك    منهجية :30   N05 

 N05 08:00 -09:30  أل بعا  ب     3 حصا  

13  - 14:30  أل بعا  ب نعامة تسيي  م سسة :00 N05 

 

 

 

 

 

 


