
   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
صبوعة عبد الحفيظ14,30N7-13,00محاضرةتسيير المؤسساتاالحد
12,30N7#N/A-11,00محاضرةمنهجية 2االحد

سلمان حسين12,30N7-11,00محاضرةاقتصاد كلي 1االثنين
سلمان حسين14,30N7-13,00محاضرةاقتصاد كلي 1االثنين
دبيش أحمد16,00N7-14,30محاضرةاقتصاد نقدي وأسواق رأس المالاالثنين
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00محاضرةاقتصاد جزائريالثالثاء
حمودي علي12,30N7-11,00محاضرةإحصاء 3االربعاء
بن بوثلجة محمد حمزة 11,00N7-09,30محاضرةرياضيات المؤسسةاالربعاء

عبادة عبد الحميد09,30N8-08,00محاضرةإعالم آلي 2الخميس

26/09/2019 12:55

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثانية  _ ليسانس _ علوم اقتصادية _ مج01

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
بداش بوبكر11,00N7-09,30محاضرةاقتصاد جزائرياالحد
اوكيل نسيمة 16,00N7-14,30محاضرةاقتصاد نقدي وأسواق رأس المالاالحد
12,30N7#N/A-11,00محاضرةمنهجية 2االحد

سي يوسف نادية09,30N7-08,00محاضرةاقتصاد كلي 1االثنين
سي يوسف نادية11,00N7-09,30محاضرةاقتصاد كلي 1االثنين
بودلة يوسف 16,00N7-14,30محاضرةتسيير المؤسساتالثالثاء

حمودي علي09,30N7-08,00محاضرةإحصاء 3الخميس
عبادة عبد الحميد11,00N7-09,30محاضرةإعالم آلي 2الخميس
بن بوثلجة محمد حمزة 12,30N7-11,00محاضرةرياضيات المؤسسةالخميس

26/09/2019 12:53

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثانية  _ ليسانس _ علوم اقتصادية _ مج02

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
بوشارب خالد12,30G1-11,00محاضرةنظرية اتخاذ القرار االحد

بوزيدة حميد 12,30G1-11,00محاضرةجباية المؤسسة االثنين
لعراجي مراد11,00G1-09,30محاضرةنظرية المنظمات الخميس
لعراجي مراد12,30G1-11,00محاضرةنظرية المنظمات الخميس

عليوات رفيق09,30N7-08,00محاضرةاستراتجية المؤسسة السبت
عليوات رفيق11,00N7-09,30محاضرةاستراتجية المؤسسة السبت
مقدمي أحمد16,00N7-14,30محاضرةمحاسبة وطنية السبت

26/09/2019 12:56

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثالثة  _ ليسانس _ اقتصاد و تسيير المؤسسات 

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
بوتياح وليد09,30G2-08,00محاضرةتحليل المعطياتاالثنين
شرعي الحسين 11,00G1-09,30محاضرةاقتصاد قياسي 01الثالثاء
شرعي الحسين 12,30G1-11,00محاضرةاقتصاد قياسي 01الثالثاء
بوتياح وليد09,30N7-08,00محاضرةنظرية إتخاذ القرار االربعاء
مقران يزيد14,30G1-13,00محاضرةبحوث العمليات 01السبت

26/09/2019 12:57

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثالثة  _ ليسانس _ اقتصاد كمي

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
شرفاوي عمر09,30N7-08,00محاضرةتحليل ماليالثالثاء
بن عيسى عبد الرحمان14,30N7-13,00محاضرةمحاسبة البنوك الثالثاء
بوكساني رشيد09,30LG-08,00محاضرةأسواق ماليةاالربعاء
بن عمر خالد09,30G2-08,00محاضرةاقتصاد بنكيالسبت
شعباني مجيد12,30G2-11,00محاضرةمالية دولية السبت

26/09/2019 12:57

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثالثة  _ ليسانس _ اقتصاد نقدي و بنكي

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
درار عياش09,30G9-08,00محاضرةآليات التأمين الدولي و اعادة التأميناالثنين
درار عياش11,00G9-09,30محاضرةآليات التأمين الدولي و اعادة التأميناالثنين
بداش بوبكر12,30G9-11,00محاضرةمنهجية البحث العلميالثالثاء

بن زروق رمزي مراد11,00G2-09,30محاضرةتأمين تكافليالخميس
لمجد بوزيدي09,30G10-08,00محاضرةتسويق الخدمات التأمينيةالخميس

تواتي كريمة11,00G6-09,30محاضرةقانون التأمينات السبت
بن عيسى عبد الرحمان12,30N7-11,00محاضرةمحاسبة التأميناتالسبت

26/09/2019 13:02

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثانية  _ ماستر _ اقتصاد التأمينات

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
الجوزي فتيحة14,30G1-13,00محاضرةالقواعد االحترازية الدوليةاالحد

تومي عبد الرحمان12,30G9-11,00محاضرةمنهجية البحث العلمياالثنين
بوكزاطة سليم09,30G6-08,00محاضرةمنظمات و مؤشرات التصنيف االقتصادي الدولياالثنين

صالحي سلمى09,30G2-08,00محاضرةالتحكيم التجاري الدوليالخميس
عليوات رفيق11,00N8-09,30محاضرةقانون الجماركالخميس

#N/Aمحاضرةاستشراف االقتصاد الدولي#N/A(vide)#N/A

26/09/2019 13:03

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثانية  _ ماستر _ اقتصاد دولي

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
جمعاسي براهيم 16,00G2-14,30محاضرةتطبيقات على البرمجياتاالحد
بن زروق رمزي مراد14,30G2-13,00محاضرةمنهجية البحث العلمياالحد
مقراني عبد العزيز09,30LG-08,00محاضرةنمذجة الظواهر االقتصاديةاالحد

مغاري كريمة12,30LG-11,00محاضرةنماذج التوازن العاماالربعاء
مغاري كريمة14,30G1-13,00محاضرةنماذج التوازن العاماالربعاء
تواتي كريمة09,30G7-08,00محاضرةالقانون االساسي للوظيفة العموميةالسبت
قوري يحي عبد اهللا11,00G1-09,30محاضرةتحليل المدخالت و المخرجاتالسبت

26/09/2019 13:03

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

الثانية  _ ماستر _ اقتصاد كمي

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
جنان احمد09,30LG-08,00محاضرةاالقتصاد الكلي الدولياالثنين
دبيش أحمد14,30LG-13,00محاضرةقانون التجارة الدوليةاالثنين
قلي محمد11,00LG-09,30محاضرةاقتصاديات الطاقة الثالثاء
قلي محمد09,30LG-08,00محاضرةالقياس االقتصاديالثالثاء
بن زغيوة محمد14,30LG-13,00محاضرةالجغرافيا االقتصادية السبت
بن زغيوة محمد16,00LG-14,30محاضرةالجغرافيا االقتصادية السبت
بودلة يوسف 11,00LG-09,30محاضرةالمقاوالتيةالسبت

26/09/2019 13:00

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

اولى  _ ماستر _ اقتصاد دولي

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
قميري حجيلة 09,30G5-08,00محاضرةإدارة المخاطراالحد
16,00G1#N/A-14,30محاضرةقانون محاربة الفساداالحد

صابة مختار09,30G2-08,00محاضرةتحليل مالي معمقاالربعاء
نشنش سليمة11,00G1-09,30محاضرةمقاوالتيةاالربعاء

لكاص خالد09,30LG-08,00محاضرةاقتصاد التأمينالخميس
لكاص خالد11,00LG-09,30محاضرةاقتصاد التأمينالخميس

درار عياش09,30G1-08,00محاضرةاقتصاد التأمين االجتماعيالسبت

26/09/2019 12:59

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

اولى  _ ماستر _ اقتصادالتأمينات

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 



   _ 

ق ع ٕا / 2019_2020 


2020_2019

االستاذالقاعةالتوقیتمحا_اع موالمقیاس الیوم 
بوشارب خالد11,00G1-09,30محاضرةاقتصاد جزئي معمقاالحد
تواتي كريمة09,30G1-08,00محاضرةقانون حماية المستهلكاالحد

بوشه محمد 09,30G1-08,00محاضرةتحليل السالسل الزمنية 01االثنين
بوشه محمد 11,00G1-09,30محاضرةتحليل السالسل الزمنية 01االثنين
صبوعة عبد الحفيظ12,30G2-11,00محاضرةمقاوالتيةاالثنين

العربي شريف هجيرة09,30G8-08,00محاضرةتقنيات االستقصاءالخميس
#N/A محاضرةبحوث العمليات#N/A(vide)#N/A

26/09/2019 13:01

جدول التوقيت االسبوعي - احملاضرات

اولى  _ ماستر _ اقتصاد كمي

بالتوفــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــق

ادارة القسم 
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