
   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي12,30N7-11,00االربعاءمحاضرة
09,30N7#N/A-08,00االربعاءمحاضرة
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ11,00N7-09,30االثنينمحاضرة
بن بوثلجة محمد حمزة 11,00N7-09,30االربعاءمحاضرة
سعدي فيصل11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:35 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 1

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي12,30N7-11,00االربعاءمحاضرة
09,30N7#N/A-08,00االربعاءمحاضرة
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ11,00N7-09,30االثنينمحاضرة
بن بوثلجة محمد حمزة 11,00N7-09,30االربعاءمحاضرة
سعدي فيصل11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:35 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 2

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي12,30N7-11,00االربعاءمحاضرة
09,30N7#N/A-08,00االربعاءمحاضرة
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ11,00N7-09,30االثنينمحاضرة
بن بوثلجة محمد حمزة 11,00N7-09,30االربعاءمحاضرة
سعدي فيصل11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:35 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 3

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي12,30N7-11,00االربعاءمحاضرة
09,30N7#N/A-08,00االربعاءمحاضرة
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ11,00N7-09,30االثنينمحاضرة
بن بوثلجة محمد حمزة 11,00N7-09,30االربعاءمحاضرة
سعدي فيصل11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:36 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 4

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
11,00N7#N/A-09,30الخميسمحاضرة
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
سلمان حسين09,30N10-08,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
دبيش أحمد14,30N7-13,00االربعاءمحاضرة
بودلة يوسف 14,30N7-13,00الخميسمحاضرة
12,30N7#N/A-11,00الخميسمحاضرة
سعدي فيصل12,30N10-11,00االثنينمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:36 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 1

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
11,00N7#N/A-09,30الخميسمحاضرة
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
سلمان حسين09,30N10-08,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
دبيش أحمد14,30N7-13,00االربعاءمحاضرة
بودلة يوسف 14,30N7-13,00الخميسمحاضرة
12,30N7#N/A-11,00الخميسمحاضرة
سعدي فيصل12,30N10-11,00االثنينمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:36 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 2

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
11,00N7#N/A-09,30الخميسمحاضرة
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
سلمان حسين09,30N10-08,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
دبيش أحمد14,30N7-13,00االربعاءمحاضرة
بودلة يوسف 14,30N7-13,00الخميسمحاضرة
12,30N7#N/A-11,00الخميسمحاضرة
سعدي فيصل12,30N10-11,00االثنينمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:36 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 3

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
حمودي علي09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
11,00N7#N/A-09,30الخميسمحاضرة
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
سلمان حسين09,30N10-08,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
دبيش أحمد14,30N7-13,00االربعاءمحاضرة
بودلة يوسف 14,30N7-13,00الخميسمحاضرة
12,30N7#N/A-11,00الخميسمحاضرة
سعدي فيصل12,30N10-11,00االثنينمحاضرة

اقتصاد كلي 1

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:36 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

اقتصاد كلي 1
اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال

تسيير المؤسسات
رياضيات المؤسسة

منهجية 2
Total général

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 4

المقیاس
إحصاء 3

إعالم آلي 2
اقتصاد جزائري





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
قميري حجيلة 09,30N9-08,00االحدمحاضرة
لكاص خالد14,30N7-13,00السبتمحاضرة
درار عياش09,30N7-08,00السبتمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00الثالثاءمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الثالثاءمحاضرة

تحليل مالي معمق

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:31 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون محاربة الفساد
مقاوالتية

Total général

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 1

المقیاس
إدارة المخاطر

اقتصاد التأمين
اقتصاد التأمين االجتماعي





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
قميري حجيلة 09,30N9-08,00االحدمحاضرة
لكاص خالد14,30N7-13,00السبتمحاضرة
درار عياش09,30N7-08,00السبتمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00الثالثاءمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الثالثاءمحاضرة

تحليل مالي معمق

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:31 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون محاربة الفساد
مقاوالتية

Total général

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 2

المقیاس
إدارة المخاطر

اقتصاد التأمين
اقتصاد التأمين االجتماعي





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
قميري حجيلة 09,30N9-08,00االحدمحاضرة
لكاص خالد14,30N7-13,00السبتمحاضرة
درار عياش09,30N7-08,00السبتمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00الثالثاءمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الثالثاءمحاضرة

تحليل مالي معمق

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:32 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون محاربة الفساد
مقاوالتية

Total général

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 3

المقیاس
إدارة المخاطر

اقتصاد التأمين
اقتصاد التأمين االجتماعي





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
قميري حجيلة 09,30N9-08,00االحدمحاضرة
لكاص خالد14,30N7-13,00السبتمحاضرة
درار عياش09,30N7-08,00السبتمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00الثالثاءمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الثالثاءمحاضرة

تحليل مالي معمق

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:32 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون محاربة الفساد
مقاوالتية

Total général

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 4

المقیاس
إدارة المخاطر

اقتصاد التأمين
اقتصاد التأمين االجتماعي





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
بوشارب خالد16,00G2-14,30االربعاءمحاضرة
شاللي فارس12,30G2-11,00السبتمحاضرة
بوشه محمد 09,30G1-08,00االحدمحاضرة
جمعاسي براهيم 11,00G2-09,30االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة09,30G2-08,00االربعاءمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ12,30G1-11,00االثنينمحاضرة

تقنيات االستقصاء

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:30 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون حماية المستهلك
مقاوالتية

Total général

االولى _ماستر_اقتصاد كمي _مج_01_الفوج 1

المقیاس
اقتصاد جزئي معمق

بحوث العمليات 
تحليل السالسل الزمنية 01





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
بوشارب خالد16,00G2-14,30االربعاءمحاضرة
شاللي فارس12,30G2-11,00السبتمحاضرة
بوشه محمد 09,30G1-08,00االحدمحاضرة
جمعاسي براهيم 11,00G2-09,30االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة09,30G2-08,00االربعاءمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ12,30G1-11,00االثنينمحاضرة

تقنيات االستقصاء

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:31 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون حماية المستهلك
مقاوالتية

Total général

االولى _ماستر_اقتصاد كمي _مج_01_الفوج 2

المقیاس
اقتصاد جزئي معمق

بحوث العمليات 
تحليل السالسل الزمنية 01





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة11,00G2-09,30االثنينمحاضرة
14,30G2#N/A-13,00الثالثاءمحاضرة
بن زغيوة محمد12,30G2-11,00االثنينمحاضرة

المنازعات التأمينية والتسوية القضائية

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:36 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

تأمين تكافلي
تأمين دولي

Total général

الثانية_ماستر_تأمينات اج و تج_مج_01_الفوج 1

المقیاس
اقتصاد التأمين االجتماعي

التأمين البنكي
التسويق التأميني





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
N/A#N/A(vide)#N/A#محاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة11,00G2-09,30االثنينمحاضرة
14,30G2#N/A-13,00الثالثاءمحاضرة
بن زغيوة محمد12,30G2-11,00االثنينمحاضرة

المنازعات التأمينية والتسوية القضائية

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:37 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

تأمين تكافلي
تأمين دولي

Total général

الثانية_ماستر_تأمينات اج و تج_مج_01_الفوج 2

المقیاس
اقتصاد التأمين االجتماعي

التأمين البنكي
التسويق التأميني





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
رحموني سمير09,30G2-08,00السبتمحاضرة
تواتي كريمة09,30G1-08,00االثنينمحاضرة
بن عيسى عبد الرحمان12,30G1-11,00الخميسمحاضرة
عليوات رفيق11,00G2-09,30السبتمحاضرة
سايج فايز14,30G2-13,00االثنينمحاضرة
سايج فايز16,00G2-14,30السبتمحاضرة

مراجعة أنظمة المعلومات

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:39 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

مراجعة محاسبية ومالية
ندوة المحاسبة والتدقيق

Total général

الثانية_ماستر_محاسبة وتدقيق_مج_01_الفوج 1

المقیاس
التقييم المالي للمؤسسات

قانون األعمال
محافظة الحسابات في الجزائر





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
رحموني سمير09,30G2-08,00السبتمحاضرة
تواتي كريمة09,30G1-08,00االثنينمحاضرة
بن عيسى عبد الرحمان12,30G1-11,00الخميسمحاضرة
عليوات رفيق11,00G2-09,30السبتمحاضرة
سايج فايز14,30G2-13,00االثنينمحاضرة
سايج فايز16,00G2-14,30السبتمحاضرة

مراجعة أنظمة المعلومات

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:39 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

مراجعة محاسبية ومالية
ندوة المحاسبة والتدقيق

Total général

الثانية_ماستر_محاسبة وتدقيق_مج_01_الفوج 2

المقیاس
التقييم المالي للمؤسسات

قانون األعمال
محافظة الحسابات في الجزائر





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
جنان احمد11,00G2-09,30الخميسمحاضرة
العربي شريف هجيرة14,30G1-13,00االثنينمحاضرة
شرعي الحسين 12,30G2-11,00الخميسمحاضرة
جمعاسي براهيم 09,30G2-08,00الخميسمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G2-08,00االثنينمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G2-08,00الثالثاءمحاضرة

ندوة التخصص

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:37 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

نظرية القياس االقتصادي 3
نمذجة قياسية
Total général

الثانية_ماستر_قياس اقتصادي_مج_01_الفوج 1

المقیاس
اقتصاد كلي معمق 2
عمل تحضيري للبحث

قياس اقتصادي تطبيقي كلي





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
جنان احمد11,00G2-09,30الخميسمحاضرة
العربي شريف هجيرة14,30G1-13,00االثنينمحاضرة
شرعي الحسين 12,30G2-11,00الخميسمحاضرة
جمعاسي براهيم 09,30G2-08,00الخميسمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G2-08,00االثنينمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G2-08,00الثالثاءمحاضرة

ندوة التخصص

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:37 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

نظرية القياس االقتصادي 3
نمذجة قياسية
Total général

الثانية_ماستر_قياس اقتصادي_مج_01_الفوج 2

المقیاس
اقتصاد كلي معمق 2
عمل تحضيري للبحث

قياس اقتصادي تطبيقي كلي





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
الجوزي فتيحة14,30N7-13,00االحدمحاضرة
موساوي سليم 09,30N7-08,00االحدمحاضرة
شعباني مجيد11,00N7-09,30السبتمحاضرة
قلي محمد12,30N7-11,00السبتمحاضرة
بن عيسى عبد الرحمان14,30N7-13,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر16,00N7-14,30االحدمحاضرة
سليماني سميحة16,00N7-14,30الثالثاءمحاضرة

العمليات المصرفية والمالية االلكترونية

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:38 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

المعايير المحاسبية الدولية
دراسة الجدوى والتقييم المالي للمشاريع

نماذج التقييم المالي
Total général

الثانية_ماستر_مالية وبنوك _مج_01_الفوج 1

المقیاس
االستراتيجية المالية والحوكمة

االقتصاد النقدي المعمق
التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
الجوزي فتيحة14,30N7-13,00االحدمحاضرة
موساوي سليم 09,30N7-08,00االحدمحاضرة
شعباني مجيد11,00N7-09,30السبتمحاضرة
قلي محمد12,30N7-11,00السبتمحاضرة
بن عيسى عبد الرحمان14,30N7-13,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر16,00N7-14,30االحدمحاضرة
سليماني سميحة16,00N7-14,30الثالثاءمحاضرة

العمليات المصرفية والمالية االلكترونية

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:38 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

المعايير المحاسبية الدولية
دراسة الجدوى والتقييم المالي للمشاريع

نماذج التقييم المالي
Total général

الثانية_ماستر_مالية وبنوك _مج_01_الفوج 2

المقیاس
االستراتيجية المالية والحوكمة

االقتصاد النقدي المعمق
التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
الجوزي فتيحة14,30N7-13,00االحدمحاضرة
موساوي سليم 09,30N7-08,00االحدمحاضرة
شعباني مجيد11,00N7-09,30السبتمحاضرة
قلي محمد12,30N7-11,00السبتمحاضرة
بن عيسى عبد الرحمان14,30N7-13,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر16,00N7-14,30االحدمحاضرة
سليماني سميحة16,00N7-14,30الثالثاءمحاضرة

العمليات المصرفية والمالية االلكترونية

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:39 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

المعايير المحاسبية الدولية
دراسة الجدوى والتقييم المالي للمشاريع

نماذج التقييم المالي
Total général

الثانية_ماستر_مالية وبنوك _مج_01_الفوج 3

المقیاس
االستراتيجية المالية والحوكمة

االقتصاد النقدي المعمق
التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية





   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
الجوزي فتيحة14,30N7-13,00االحدمحاضرة
موساوي سليم 09,30N7-08,00االحدمحاضرة
شعباني مجيد11,00N7-09,30السبتمحاضرة
قلي محمد12,30N7-11,00السبتمحاضرة
بن عيسى عبد الرحمان14,30N7-13,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر16,00N7-14,30االحدمحاضرة
سليماني سميحة16,00N7-14,30الثالثاءمحاضرة

العمليات المصرفية والمالية االلكترونية

سنة جامـــعـــــــيـــــــة  موفـــــــــــــــــــــقة 

16:39 25/07/2016ق ع ٕا / 2016_2017 

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

المعايير المحاسبية الدولية
دراسة الجدوى والتقييم المالي للمشاريع

نماذج التقييم المالي
Total général

الثانية_ماستر_مالية وبنوك _مج_01_الفوج 4

المقیاس
االستراتيجية المالية والحوكمة

االقتصاد النقدي المعمق
التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية




	2SEA
	2   _     SEA   _       1
	2   _     SEA   _       2
	2   _     SEA   _       3 (1)
	2   _     SEA   _       4
	2   _     SEB   _       1
	2   _     SEB   _       2 (1)
	2   _     SEB   _       3
	2   _     SEB   _       4 (1)

	1MASS
	1   _     MASS_       1 (1)
	1   _     MASS_       2
	1   _     MASS_       3
	1   _     MASS_       4
	1   _ ME_       1
	1   _ ME_       2

	2MASS
	2   _     MASS_       1
	2   _     MASS_       2
	2   _ MCA_       1
	2   _ MCA_       2
	2   _ ME_       1
	2   _ ME_       2
	2   _ MFB_       1
	2   _ MFB_       2
	2   _ MFB_       3
	2   _ MFB_       4




