
   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
بوتياح وليد09,30G1-08,00الثالثاءمحاضرة
شعباني مجيد12,30G1-11,00االحدمحاضرة
لعراجي مراد12,30LG-11,00الثالثاءمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G1-08,00االحدمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الخميسمحاضرة

30-01-2018 16:38

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون المنافسة
Total général

الثالثة _ليسانس_اقتصاد و تسيير المؤسسات_مج_01_الفوج 1

المقیاس
تقييم المشاريع
مالية المؤسسة
مراقبة التسيير

نماذج التنبؤ

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
بوتياح وليد09,30G1-08,00الثالثاءمحاضرة
شعباني مجيد12,30G1-11,00االحدمحاضرة
لعراجي مراد12,30LG-11,00الثالثاءمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G1-08,00االحدمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الخميسمحاضرة

30-01-2018 16:39

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون المنافسة
Total général

الثالثة _ليسانس_اقتصاد و تسيير المؤسسات_مج_01_الفوج 2

المقیاس
تقييم المشاريع
مالية المؤسسة
مراقبة التسيير

نماذج التنبؤ

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
بوتياح وليد09,30G1-08,00الثالثاءمحاضرة
شعباني مجيد12,30G1-11,00االحدمحاضرة
لعراجي مراد12,30LG-11,00الثالثاءمحاضرة
مقراني عبد العزيز09,30G1-08,00االحدمحاضرة
لمجد بوزيدي12,30G1-11,00الخميسمحاضرة

30-01-2018 16:39

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون المنافسة
Total général

الثالثة _ليسانس_اقتصاد و تسيير المؤسسات_مج_01_الفوج 3

المقیاس
تقييم المشاريع
مالية المؤسسة
مراقبة التسيير

نماذج التنبؤ

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
شرعي الحسين 12,30G1-11,00الثالثاءمحاضرة
شرعي الحسين 14,30G1-13,00الثالثاءمحاضرة
مقران يزيد11,00G1-09,30السبتمحاضرة
عليوات رفيق09,30G1-08,00السبتمحاضرة
مقدمي أحمد11,00G1-09,30الثالثاءمحاضرة
عليوات رفيق09,30G1-08,00الخميسمحاضرة

Total général

30-01-2018 16:35

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

محاسبة وطنية 
نظام المعلومات 

الثالثة _ليسانس_اقتصاد كمي _مج_01_الفوج 1

المقیاس
اقتصاد قياسي 02
اقتصاد قياسي 02
بحوث العمليات 02

تقييم المشاريع

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
شرعي الحسين 12,30G1-11,00الثالثاءمحاضرة
شرعي الحسين 14,30G1-13,00الثالثاءمحاضرة
مقران يزيد11,00G1-09,30السبتمحاضرة
عليوات رفيق09,30G1-08,00السبتمحاضرة
مقدمي أحمد11,00G1-09,30الثالثاءمحاضرة
عليوات رفيق09,30G1-08,00الخميسمحاضرة

Total général

30-01-2018 16:36

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

محاسبة وطنية 
نظام المعلومات 

الثالثة _ليسانس_اقتصاد كمي _مج_01_الفوج 2

المقیاس
اقتصاد قياسي 02
اقتصاد قياسي 02
بحوث العمليات 02

تقييم المشاريع

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الخميسمحاضرة
بودربالة فايزة 09,30N7-08,00االثنينمحاضرة
بن زروق رمزي مراد09,30N7-08,00االربعاءمحاضرة
بن زروق رمزي مراد14,30G1-13,00االحدمحاضرة

30-01-2018 16:36

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

Total général

الثالثة _ليسانس_اقتصاد نقدي وبنكي_مج_01_الفوج 1

المقیاس
اقتصاد نقدي معمق

تقنيات وأعمال البنوك
الصيرفة االسالمية

مقررات لجنة بازل

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الخميسمحاضرة
بودربالة فايزة 09,30N7-08,00االثنينمحاضرة
بن زروق رمزي مراد09,30N7-08,00االربعاءمحاضرة
بن زروق رمزي مراد14,30G1-13,00االحدمحاضرة

30-01-2018 16:38

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

Total général

الثالثة _ليسانس_اقتصاد نقدي وبنكي_مج_01_الفوج 2

المقیاس
اقتصاد نقدي معمق

تقنيات وأعمال البنوك
الصيرفة االسالمية

مقررات لجنة بازل

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
ريا ل زوينة 12,30N7-11,00الخميسمحاضرة
بن عمر خالد09,30N7-08,00االحدمحاضرة
بودربالة فايزة 09,30N7-08,00االثنينمحاضرة
بن زروق رمزي مراد09,30N7-08,00االربعاءمحاضرة
بن زروق رمزي مراد14,30G1-13,00االحدمحاضرة

30-01-2018 16:38

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

مقررات لجنة بازل
Total général

الثالثة _ليسانس_اقتصاد نقدي وبنكي_مج_01_الفوج 3

المقیاس
اقتصاد نقدي معمق

النظام المصرفي الجزائري
تقنيات وأعمال البنوك

الصيرفة االسالمية

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
سلمان حسين12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
بودلة يوسف 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:39

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 1

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
سلمان حسين12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
بودلة يوسف 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:40

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 2

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
سلمان حسين12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
بودلة يوسف 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:41

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 3

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد09,30N7-08,00الخميسمحاضرة
دبيش أحمد16,00N7-14,30االثنينمحاضرة
سلمان حسين12,30N7-11,00االثنينمحاضرة
سلمان حسين14,30N7-13,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
بودلة يوسف 12,30N7-11,00الثالثاءمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر11,00N7-09,30الثالثاءمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:41

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_01_الفوج 4

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد11,00N7-09,30الخميسمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N10-11,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
الجوزي فتيحة11,00N7-09,30االحدمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر09,30G2-08,00الخميسمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:41

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 5

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد11,00N7-09,30الخميسمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N10-11,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
الجوزي فتيحة11,00N7-09,30االحدمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر09,30G2-08,00الخميسمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:42

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 6

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد11,00N7-09,30الخميسمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N10-11,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
الجوزي فتيحة11,00N7-09,30االحدمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر09,30G2-08,00الخميسمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:42

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 7

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
عبادة عبد الحميد11,00N7-09,30الخميسمحاضرة
صابة مختار09,30N7-08,00الثالثاءمحاضرة
سي يوسف نادية11,00N10-09,30االثنينمحاضرة
سي يوسف نادية12,30N10-11,00االثنينمحاضرة
16,00N10#N/A-14,30االحدمحاضرة
الجوزي فتيحة11,00N7-09,30االحدمحاضرة
بداش بوبكر14,30N10-13,00االحدمحاضرة
شرفاوي عمر09,30G2-08,00الخميسمحاضرة

تاريخ الفكر االقتصادي
رياضيات مالية
Total général

30-01-2018 16:42

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

الفساد وأخالقيات العمل
المالية العامة

الثانية_ليسانس_علوم اقتصادية_مج_02_الفوج 8

المقیاس
إعالم آلي 3

اقتصاد المؤسسة
اقتصاد كلي 2
اقتصاد كلي 2

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
جنان احمد12,30LG-11,00االحدمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ11,00G1-09,30االحدمحاضرة
بوشه محمد 09,30LG-08,00السبتمحاضرة
بوشه محمد 11,00LG-09,30السبتمحاضرة
جمعاسي براهيم 14,30G10-13,00االحدمحاضرة
شاللي فارس11,00G1-09,30الخميسمحاضرة
تواتي كريمة09,30G10-08,00الخميسمحاضرة قانون الصفقات العمومية

Total général

30-01-2018 16:32

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

تحليل ديمغرافي
طرق األمثلية

االولى _ماستر_اقتصاد كمي _مج_01_الفوج 2

المقیاس
اقتصاد كلي معمق 2

االتصال والتحرير اإلداري
تحليل السالسل الزمنية 02
تحليل السالسل الزمنية 02

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
جنان احمد12,30LG-11,00االحدمحاضرة
صبوعة عبد الحفيظ11,00G1-09,30االحدمحاضرة
بوشه محمد 09,30LG-08,00السبتمحاضرة
بوشه محمد 11,00LG-09,30السبتمحاضرة
جمعاسي براهيم 14,30G10-13,00االحدمحاضرة
شاللي فارس11,00G1-09,30الخميسمحاضرة
تواتي كريمة09,30G10-08,00الخميسمحاضرة قانون الصفقات العمومية

Total général

30-01-2018 16:32

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

تحليل ديمغرافي
طرق األمثلية

االولى _ماستر_اقتصاد كمي _مج_01_الفوج 1

المقیاس
اقتصاد كلي معمق 2

االتصال والتحرير اإلداري
تحليل السالسل الزمنية 02
تحليل السالسل الزمنية 02

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
صبوعة عبد الحفيظ12,30G2-11,00االحدمحاضرة
قلي محمد14,30G2-13,00االحدمحاضرة
قلي محمد16,00G2-14,30االحدمحاضرة
بن زغيوة محمد12,30G2-11,00السبتمحاضرة
بوكساني رشيد09,30G2-08,00االربعاءمحاضرة
اوكيل نسيمة 16,00G2-14,30الثالثاءمحاضرة
بودربالة فايزة 09,30G11-08,00الثالثاءمحاضرة قانون النقد والقرض

Total général

30-01-2018 16:31

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

مؤسسات العولمة االقتصادية__
األزمات المالية_

االولى _ماستر_اقتصاد دولي_مج_01_الفوج 1

المقیاس
االتصال والتحرير اإلداري

االندماج االقتصادي الدولي
االندماج االقتصادي الدولي

االنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسيات

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
صبوعة عبد الحفيظ12,30G2-11,00االحدمحاضرة
قلي محمد14,30G2-13,00االحدمحاضرة
قلي محمد16,00G2-14,30االحدمحاضرة
بن زغيوة محمد12,30G2-11,00السبتمحاضرة
بوكساني رشيد09,30G2-08,00االربعاءمحاضرة
اوكيل نسيمة 16,00G2-14,30الثالثاءمحاضرة
بودربالة فايزة 09,30G11-08,00الثالثاءمحاضرة قانون النقد والقرض

Total général

30-01-2018 16:31

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

مؤسسات العولمة االقتصادية__
األزمات المالية_

االولى _ماستر_اقتصاد دولي_مج_01_الفوج 2

المقیاس
االتصال والتحرير اإلداري

االندماج االقتصادي الدولي
االندماج االقتصادي الدولي

االنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسيات

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
صبوعة عبد الحفيظ12,30G1-11,00االثنينمحاضرة
العربي شريف هجيرة11,00G1-09,30االثنينمحاضرة
درار عياش09,30G2-08,00االحدمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة09,30G1-08,00االربعاءمحاضرة
لكاص خالد11,00G1-09,30االربعاءمحاضرة
لكاص خالد12,30G1-11,00االربعاءمحاضرة منتجات التأمين

Total général

30-01-2018 16:33

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون المنازعات اإلدارية
منتجات التأمين

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 1

المقیاس
االتصال والتحرير اإلداري

التقنيات االكتوارية
أنظمة التأمين في الجزائر

جباية شركات التأمين

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
صبوعة عبد الحفيظ12,30G1-11,00االثنينمحاضرة
العربي شريف هجيرة11,00G1-09,30االثنينمحاضرة
درار عياش09,30G2-08,00االحدمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة09,30G1-08,00االربعاءمحاضرة
لكاص خالد11,00G1-09,30االربعاءمحاضرة
لكاص خالد12,30G1-11,00االربعاءمحاضرة منتجات التأمين

Total général

30-01-2018 16:34

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون المنازعات اإلدارية
منتجات التأمين

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 2

المقیاس
االتصال والتحرير اإلداري

التقنيات االكتوارية
أنظمة التأمين في الجزائر

جباية شركات التأمين

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 



   _ 

االستاذالقاعةالتوقیتالیوم مح _اع
صبوعة عبد الحفيظ12,30G1-11,00االثنينمحاضرة
العربي شريف هجيرة11,00G1-09,30االثنينمحاضرة
درار عياش09,30G2-08,00االحدمحاضرة
بوزيدة حميد 14,30G1-13,00االربعاءمحاضرة
تواتي كريمة09,30G1-08,00االربعاءمحاضرة
لكاص خالد11,00G1-09,30االربعاءمحاضرة
لكاص خالد12,30G1-11,00االربعاءمحاضرة منتجات التأمين

Total général

30-01-2018 16:35

جـــدول التــوقيـــت االسبـــــوعـــــــــــي

قانون المنازعات اإلدارية
منتجات التأمين

االولى _ماستر_اقتصاديات التأمين_مج_01_الفوج 3

المقیاس
االتصال والتحرير اإلداري

التقنيات االكتوارية
أنظمة التأمين في الجزائر

جباية شركات التأمين

السدايس الثاين   2017_2018

 بالتوفــــــــــــــــــــیق 
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