
   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
13:00N10-12:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N10-13:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائريمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N10-09:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائريمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N10-10:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N10-11:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N10-09:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N10-12:00شعبان محمد لغة أجنبية 05محاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N10-13:00شعبان محمد لغة أجنبية 05محاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N10-10:00بن زروق رمزي مرادمقررات لجنة بازلمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N10-11:00بن زروق رمزي مرادمقررات لجنة بازلمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N7/2-12:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N7/2-13:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N7/2-08:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N7/2-09:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N7/2-10:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N7/2-11:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00N7/2-12:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N7/2-13:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N7/2-10:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N7/2-11:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7/2-08:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N7/2-09:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
15:00N7/2-14:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
16:00N7/2-15:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
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ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
13:00N10-12:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N10-13:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائريمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N10-09:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائريمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N10-10:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N10-11:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N10-09:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N10-12:00شعبان محمد لغة أجنبية 05محاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N10-13:00شعبان محمد لغة أجنبية 05محاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N10-10:00بن زروق رمزي مرادمقررات لجنة بازلمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N10-11:00بن زروق رمزي مرادمقررات لجنة بازلمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00N8/2-08:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N8/2-09:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N8/2-10:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N8/2-11:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00N8/2-12:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N8/2-13:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N8/2-08:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N8/2-09:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N8/2-10:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N8/2-11:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N8/2-12:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N8/2-13:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N8/2-08:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N8/2-09:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
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ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
13:00N10-12:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N10-13:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائريمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N10-09:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائريمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N10-10:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N10-11:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N10-09:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N10-12:00شعبان محمد لغة أجنبية 05محاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N10-13:00شعبان محمد لغة أجنبية 05محاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N10-10:00بن زروق رمزي مرادمقررات لجنة بازلمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N10-11:00بن زروق رمزي مرادمقررات لجنة بازلمحاضرة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N10-10:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N10-11:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00N10-12:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N10-13:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N10-08:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N10-09:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N10-10:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N10-11:00ريا ل زوينة اقتصاد نقدي معمقاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N10-12:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N10-13:00بن عمر خالدالنظام المصرفي الجزائرياع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N10-09:00بودربالة فايزة تقنيات وأعمال البنوكاع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N7/2-10:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N7/2-11:00بن زروق رمزي مرادالصيرفة االسالميةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
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3____

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
11:00N10-10:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
12:00N10-11:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
09:00N10-08:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائرمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
10:00N10-09:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائرمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
13:00N10-12:00لكاص خالدمنتجات التأمينمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
14:00N10-13:00لكاص خالدمنتجات التأمينمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد

11:00N10-10:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
12:00N10-11:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
09:00N10-08:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
10:00N10-09:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
13:00N10-12:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
14:00N10-13:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء

11:00N10-10:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
12:00N10-11:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
09:00N10-08:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
10:00N10-09:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
13:00N10-12:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
14:00N10-13:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 

09:00N10-08:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
10:00N10-09:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
13:00N10-12:00مقدمي أحمدجباية شركات التأمينمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
14:00N10-13:00مقدمي أحمدجباية شركات التأمينمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00N10-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
12:00N10-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00N10-10:00مقدمي أحمدجباية شركات التأميناع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N10-11:00مقدمي أحمدجباية شركات التأميناع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
09:00N10-08:00تواتي كريمةقانون المنازعات اإلداريةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N10-09:00تواتي كريمةقانون المنازعات اإلداريةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
11:00N10-10:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
12:00N10-11:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
09:00N10-08:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائرمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
10:00N10-09:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائرمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
13:00N10-12:00لكاص خالدمنتجات التأمينمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
14:00N10-13:00لكاص خالدمنتجات التأمينمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد

11:00N10-10:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
12:00N10-11:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
09:00N10-08:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
10:00N10-09:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
13:00N10-12:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
14:00N10-13:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء

11:00N10-10:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
12:00N10-11:00العربي شريف هجيرةالتقنيات االكتواريةاع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
09:00N10-08:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
10:00N10-09:00درار عياشأنظمة التأمين في الجزائراع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
13:00N10-12:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
14:00N10-13:00لكاص خالدمنتجات التأميناع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 

09:00N10-08:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
10:00N10-09:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
13:00N10-12:00مقدمي أحمدجباية شركات التأمينمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
14:00N10-13:00مقدمي أحمدجباية شركات التأمينمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00N10-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
12:00N10-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00N10-10:00مقدمي أحمدجباية شركات التأميناع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N10-11:00مقدمي أحمدجباية شركات التأميناع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
09:00N10-08:00تواتي كريمةقانون المنازعات اإلداريةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N10-09:00تواتي كريمةقانون المنازعات اإلداريةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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09:00G2-08:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00G2-09:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00G2-12:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00G2-13:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00G2-10:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيرادمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00G2-11:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيرادمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00G2-08:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00G2-09:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00G2-12:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00G2-13:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00G2-10:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00G2-11:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00G2-08:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00G2-09:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00G2-12:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00G2-13:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00G2-10:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00G2-11:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00G2-10:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية محاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00G2-11:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية محاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00G2-08:00تواتي كريمةقانون محاربة الفسادمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00G2-09:00تواتي كريمةقانون محاربة الفسادمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
10:00N10-09:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00N10-10:00رحموني سميرانجليزيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
12:00N10-11:00رحموني سميرانجليزيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
13:00G2-12:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية اع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
14:00G2-13:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية اع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
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13:00G1-12:00بن زغيوة محمداالنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسياتمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00G1-13:00بن زغيوة محمداالنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسياتمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00G1-10:00قلي محمداالندماج االقتصادي الدوليمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00G1-11:00قلي محمداالندماج االقتصادي الدوليمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00G1-08:00بوكساني رشيدمؤسسات العولمة االقتصاديةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00G1-09:00بوكساني رشيدمؤسسات العولمة االقتصاديةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00G1-12:00بن زغيوة محمداالنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسياتاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00G1-13:00بن زغيوة محمداالنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسياتاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00G1-10:00قلي محمداالندماج االقتصادي الدولياع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00G1-11:00قلي محمداالندماج االقتصادي الدولياع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00G1-08:00بوكساني رشيدمؤسسات العولمة االقتصاديةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00G1-09:00بوكساني رشيدمؤسسات العولمة االقتصاديةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00G1-12:00بن زغيوة محمداالنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسياتاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00G1-13:00بن زغيوة محمداالنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسياتاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00G1-10:00قلي محمداالندماج االقتصادي الدولياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00G1-11:00قلي محمداالندماج االقتصادي الدولياع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00G1-08:00بوكساني رشيدمؤسسات العولمة االقتصاديةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00G1-09:00بوكساني رشيدمؤسسات العولمة االقتصاديةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00G1-08:00اوكيل نسيمة األزمات الماليةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00G1-09:00اوكيل نسيمة األزمات الماليةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
11:00G1-10:00بودربالة فايزة قانون النقد والقرضمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00G1-11:00بودربالة فايزة قانون النقد والقرضمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00G1-08:00اوكيل نسيمة األزمات الماليةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00G1-09:00اوكيل نسيمة األزمات الماليةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N7-10:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N7-11:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N7-12:00شعبان محمد لغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N7-13:00شعبان محمد لغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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11:00N9-10:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
12:00N9-11:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
09:00N9-08:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
10:00N9-09:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
13:00N9-12:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافيمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
14:00N9-13:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافيمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد

11:00N9-10:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
12:00N9-11:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
09:00N9-08:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
10:00N9-09:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
13:00N9-12:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
14:00N9-13:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء

11:00N9-10:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
12:00N9-11:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
09:00N9-08:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
10:00N9-09:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
13:00N9-12:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
14:00N9-13:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 

09:00G1-08:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
10:00G1-09:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00G1-10:00تواتي كريمةقانون الصفقات العموميةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
12:00G1-11:00تواتي كريمةقانون الصفقات العموميةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
09:00N7-08:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N7-09:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N7-10:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N7-11:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N7-12:00شعبان محمد لغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N7-13:00شعبان محمد لغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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11:00N9-10:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
12:00N9-11:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
09:00N9-08:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
10:00N9-09:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02محاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
13:00N9-12:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافيمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
14:00N9-13:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافيمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد

11:00N9-10:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
12:00N9-11:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
09:00N9-08:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
10:00N9-09:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
13:00N9-12:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
14:00N9-13:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء

11:00N9-10:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
12:00N9-11:00جنان احمداقتصاد كلي معمق 2اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
09:00N9-08:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
10:00N9-09:00بوشه محمد تحليل السالسل الزمنية 02اع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
13:00N9-12:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 
14:00N9-13:00جمعاسي براهيم تحليل ديمغرافياع موجهة24_سبتمبر_2020_الخميس 

09:00G1-08:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
10:00G1-09:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00G1-10:00تواتي كريمةقانون الصفقات العموميةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
12:00G1-11:00تواتي كريمةقانون الصفقات العموميةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
09:00N7-08:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N7-09:00سعيج عبد الحكيمطرق األمثليةاع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N7-10:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N7-11:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N7-12:00شعبان محمد لغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N7-13:00شعبان محمد لغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N9-10:00لمجد بوزيديقانون المنافسةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N9-11:00لمجد بوزيديقانون المنافسةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00لعراجي مرادمراقبة التسييرمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N9-09:00لعراجي مرادمراقبة التسييرمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00لعراجي مرادمراقبة التسييراع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N9-09:00لعراجي مرادمراقبة التسييراع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N9-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N9-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين

Total général

16/09/2020 16:23



1____

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N9-10:00لمجد بوزيديقانون المنافسةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N9-11:00لمجد بوزيديقانون المنافسةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00لعراجي مرادمراقبة التسييرمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N9-09:00لعراجي مرادمراقبة التسييرمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00لعراجي مرادمراقبة التسييراع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N9-09:00لعراجي مرادمراقبة التسييراع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N9-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N9-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00N9-12:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N9-13:00بوتياح وليدتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N9-10:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N9-11:00شعباني مجيدمالية المؤسسةاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N9-08:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N9-09:00مقراني عبد العزيزنماذج التنبؤاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N9-10:00لمجد بوزيديقانون المنافسةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N9-11:00لمجد بوزيديقانون المنافسةمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00لعراجي مرادمراقبة التسييرمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N9-09:00لعراجي مرادمراقبة التسييرمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N9-08:00لعراجي مرادمراقبة التسييراع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
10:00N9-09:00لعراجي مرادمراقبة التسييراع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
11:00N9-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
12:00N9-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة28_سبتمبر_2020_االثنين
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ق ع ٕا / 2019_2020 
السداسي الثاني

2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
09:00G2-08:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00G2-09:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00G2-12:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00G2-13:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
11:00G2-10:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيرادمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00G2-11:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيرادمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00G2-08:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
10:00G2-09:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
13:00G2-12:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
14:00G2-13:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
11:00G2-10:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
12:00G2-11:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة21_سبتمبر_2020_االثنين
09:00G2-08:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00G2-09:00بن عيسى عبد الرحمانالتسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00G2-12:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00G2-13:00لمجد بوزيديأنظمة الجودة و التقييس اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00G2-10:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00G2-11:00بوقزاطة سليم تقنيات التصدير و االستيراداع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00G2-10:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية محاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00G2-11:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية محاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00G2-08:00تواتي كريمةقانون محاربة الفسادمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00G2-09:00تواتي كريمةقانون محاربة الفسادمحاضرة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N10-08:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
10:00N10-09:00صبوع عبد الحفيظاالتصال والتحرير اإلداريمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
11:00N10-10:00رحموني سميرانجليزيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
12:00N10-11:00رحموني سميرانجليزيةمحاضرة27_سبتمبر_2020_االحد
13:00G2-12:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية اع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
14:00G2-13:00مقدمي أحمدالمحاسبة الوطنية اع موجهة28_سبتمبر_2020_االثنين
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2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
11:00N7-10:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N7-11:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N7-12:00مقران يزيدبحوث العمليات 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N7-13:00مقران يزيدبحوث العمليات 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7-08:00عليوات رفيقتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N7-09:00عليوات رفيقتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7-08:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة20_سبتمبر_2020_االحد
10:00N7-09:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة20_سبتمبر_2020_االحد
11:00N7-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
12:00N7-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد

13:00N7-12:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
14:00N7-13:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
09:00N7-08:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
10:00N7-09:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
11:00N7-10:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية محاضرة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
12:00N7-11:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية محاضرة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
11:00N7-10:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N7-11:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N7-08:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N7-09:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00N7-12:00بودلة يوسف نظام المعلومات محاضرة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N7-13:00بودلة يوسف نظام المعلومات محاضرة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N7-10:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N7-11:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7-08:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N7-09:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
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2019-2020

القاعة الساعة األستاذالمقیاسطبیعة الحصة الیوم 
11:00N7-10:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N7-11:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
13:00N7-12:00مقران يزيدبحوث العمليات 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
14:00N7-13:00مقران يزيدبحوث العمليات 02محاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7-08:00عليوات رفيقتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N7-09:00عليوات رفيقتقييم المشاريعمحاضرة19_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7-08:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة20_سبتمبر_2020_االحد
10:00N7-09:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة20_سبتمبر_2020_االحد
11:00N7-10:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد
12:00N7-11:00رحموني سميرلغة أجنبيةمحاضرة20_سبتمبر_2020_االحد

13:00N7-12:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
14:00N7-13:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
09:00N7-08:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
10:00N7-09:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
11:00N7-10:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية محاضرة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
12:00N7-11:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية محاضرة22_سبتمبر_2020_الثالثاء
11:00N7-10:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
12:00N7-11:00شرعي الحسين اقتصاد قياسي 02اع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
09:00N7-08:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
10:00N7-09:00عليوات رفيقتقييم المشاريعاع موجهة23_سبتمبر_2020_االربعاء
13:00N7-12:00بودلة يوسف نظام المعلومات محاضرة23_سبتمبر_2020_االربعاء
14:00N7-13:00بودلة يوسف نظام المعلومات محاضرة23_سبتمبر_2020_االربعاء
11:00N7-10:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
12:00N7-11:00مقران يزيدبحوث العمليات 02اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
09:00N7-08:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
10:00N7-09:00مقدمي أحمدمحاسبة وطنية اع موجهة26_سبتمبر_2020_السبت 
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ادارة القسم 
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