
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 قسم العلوم الاقتصادية -كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير  

 الرابعالسداس ي  – شعبة علوم اقتصادية الثانيةاستعمال الزمن للسنة 
-02:30 2:301- 00:00 00:00-0:30 0:30 -0:00 فوج ألايام

00:00 

00:00- 

03:30 

03:30- 

00:00 

 مالية عامة 00 ألاحد

 هاللي احمد. د

 00ق

 تاريخ الفكر الاقتصادي

 بريش ي عبد الكريم. د

 00ق

 اخالقيات العمل

 عن بعد

 00ق

   

 اخالقيات العمل 02

 عن بعد

 02ق

 مالية عامة

 احمد هاللي. د

 02ق

 تاريخ الفكر الاقتصادي

 بريش ي عبد الكريم. د

 02ق

 تاريخ الفكر الاقتصادي 03

 بريش ي عبد الكريم. د

 03ق

 اخالقيات العمل

 عن بعد

 03ق

 مالية عامة

 هاللي احمد. د

 03ق

 اقتصاد املؤسسة  الاثنين

 تجارة+ اقتصاد 

 قويدري . د

 "و " املدرج 

 رياضيات املالية 

 تجارة+ اقتصاد 

 الحاج قويدر. د

 "و " املدرج 

 تاريخ الفكرالاقتصادي

 بريش ي عبد الكريم. د

 "و " املدرج 

 

   

 2اقتصاد كلي  00 الثالثاء

 بوكار. د 

 00ق

 اقتصاد املؤسسة

 00ق

 بوحسون . د

 رياضيات مالية

 عبد الرحمان. د

 00ق

   

 رياضيات مالية 02

 عبد الرحمان. د

 02ق

 2اقتصاد كلي 

 بوكار. د

 02ق

 اقتصاد املؤسسة

 بوحسون . د

 02ق

 اقتصاد املؤسسة 03

 بوحسون . د

 03ق

 رياضيات مالية

 عبد الرحمان. د

 03ق

 2اقتصاد كلي 

 بوكار. د

 03ق

 ألاربعاء

 

 2 اقتصاد كلي

 بوكار. د

 "ح " املدرج 

 2 اقتصاد كلي

 بوكار. د

 "ح " املدرج 

 

   

 الخميس

 

 مالية عامة

  هاللي احمد. د

 مكتبة الكلية 00القاعة 

 اعالم آلي

 اقتصاد 

 بلبالي عبد السالم. د

 مكتبة الكلية 00القاعة 
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 السادسالسداس ي  – تخصص اقتصاد نقدي وبنكي الثالثةاستعمال الزمن للسنة 
 -00:00 00:00-02:30 02:30- 00:00 00:00-0:30 0:30 -0:00 فوج ألايام

03:30 

03:30- 

00:00 

النظام املصرفي  0 ألاحد

 الجزائري 

 بالل. د

 00ق

 مكتبة الكلية

 النظام املصرفي الجزائري 

 بالل. د

 مكتبة الكلية 02ق

 اقتصاد نقدي معمق

 احمد صديقي. د

 مكتبة الكلية 02ق

تقنيات وأعمال 

 البنوك

 اقاسم حسنة. د

 00ق

 مكتبة الكلية

  

 اقتصاد نقدي معمق 2

 احمد صديقي. د

 مكتبة الكلية 03ق

 الصيرفة الاسالمية

 ناصر املهدي. د

 مكتبة الكلية 03ق

 الصيرفة الاسالمية 3

 ناصر املهدي. د

 مكتبة الكلية 00ق

 تقنيات وأعمال البنوك

 اقاسم حسنة. د

 مكتبة الكلية 00ق

اقتصاد نقدي  0 الاثنين

 معمق

 احمد صديقي. د

 0ق

 مكتبة الكلية

 تقنيات وأعمال البنوك

 اقاسم حسنة. د

 مكتبة الكلية 02ق

 الصيرفة الاسالمية

 ناصر املهدي. د

 مكتبة الكلية 02ق

 الصيرفة الاسالمية

 ناصر املهدي. د

 00ق

 مكتبة الكلية

  

 النظام املصرفي الجزائري  2

 بالل. د

 مكتبة الكلية 03ق

 تقنيات وأعمال البنوك

 اقاسم حسنة. د

 مكتبة الكلية 03ق

 اقتصاد نقدي معمق 3

 احمد صديقي. د

 مكتبة الكلية 00ق

 النظام املصرفي الجزائري 

 بالل. د

 مكتبة الكلية 00ق

الافالس  1 الثالثاء

والتسوية 

 القضائية

 خدير. د

 04ق

 مكتبة الكلية

 الانجليزية عن بعد 

 (مصطفاوي .د)

 مكتبة الكلية 04ق

    

الانجليزية عن بعد   2

 (مصطفاوي .د)

 مكتبة الكلية 04ق

 

الانجليزية عن بعد    3

 (مصطفاوي .د)

 مكتبة الكلية 04ق

        ألاربعاء

        الخميس

 

 (مكتبة كلية الاقتصاد )  00و  03 و 02 و 00 القاعات :مالحظة
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 السداس ي الثاني –ماستر تخصص اقتصاد نقدي وبنكي  ألاولىاستعمال الزمن للسنة 
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        ألاحد
الانجليزية عن بعد    0 الاثنين

 (ملطوش.د)

 00ق

التقييم املالي 

 للمشاريع

 املومن. د

 00ق

العمليات 

البنكية وتمويل 

 املؤسسات

 خيرجة حمزة. د

 00ق

 

 التقييم املالي للمشاريع   2

 املومن. د

 02ق

الانجليزية عن بعد 

 (ملطوش.د)

 02ق

السياسات 

 النقدية واملالية

 بلوافي دمحم. د

 02ق

 

 املاليةالهندسة     3

 يوسفات علي. د

 03ق

الانجليزية عن 

 (ملطوش.د)بعد 

 03ق

 العمليات البنكية 

 خيرجة حمزة. د

 03ق

السياسات     0

 النقدية واملالية

 بلوافي دمحم. د

 00ق

 املاليةالهندسة 

 يوسفات علي. د

 00ق

الانجليزية عن بعد 

 (ملطوش.د)

 00ق

 الثالثاء

 

الاستراتيجية 

 والاستشراف

 حدادي عبد الغاني. د

 مكتبة الاقتصاد 00ق

 الاتصال والتحرير الاداري 

 خدير. د

 مكتبة الاقتصاد 00ق

العمليات البنكية وتمويل 

 املؤسسات

 خيرجة حمزة. د

 مكتبة الاقتصاد 00ق

   

 ألاربعاء
0 

 املاليةالهندسة  

 يوسفات علي. د

 00ق

 السياسات النقدية واملالية

 بلوافي دمحم. د

 00ق

   

2 

 املاليةالهندسة 

 يوسفات علي. د

 02ق

 العمليات البنكية  

 خيرجة حمزة. د

 02ق

   

3 

 التقييم املالي للمشاريع 

 عزيزي . د

 03ق

السياسات  

 النقدية واملالية

 بلوافي دمحم. د

 03ق

  

0 
 العمليات البنكية  

 خيرجة حمزة. د

 00ق

 التقييم املالي للمشاريع

 عزيزي .د

 00ق

   

السياسات النقدية   الخميس

 واملالية

 بلوافي دمحم. د

 "و "املدرج 

 الهندسة املالية

 يوسفات علي. د

 "و "املدرج 

 التقييم املالي للمشاريع

 عزيزي . د

 "و "املدرج 

   

 (قسم آلاداب سابقا  )واحد الجناح رقم  تقع بالطابق ألارض ي  00، 03، 02 ،00 القاعات  :مالحظة


