جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الثالث

المستوى:
80سا88

80سا08

منهجية -2
أ/قبايلي مدرج2 :
)(TD

)(TD

)(TD

فقه املعامالت املالية -

االقتصاد اجلزائري -

اقتصاد كلي

االثنـين

األربعاء

11سا88

 11سا08

اقتصاد نقدي وأسواق رأس املال
أ /ودان ب مدرج2 :

األحد

الثـالثاء

80سا08

11سا88

السنة الثانية علوم اقتصادية تجارية وتسيير-

أ/وهراين

مدرج3 :
)(TD

د /قدال

مدرج3 :

)(TD

د /بكريت

مدرج3 :

)(TD

 11سا08

2LMD

 11سا88

إحصاء -3
أ /برواين مدرج2 :

 11سا88

 11سا08

 11سا08

تسيري املؤسسة -
د /مقيدش ف ز مدرج3 :
)(TD

)(TD

إعالم آيل -
أ /حاج معمر مدرج3 :
)(TD

)(TD

الخميــس

رئيس مصلحة البرمجة

 11سا80

رئيس القسم

)(TD

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن السداسي الخامس

المستوى :السنة الثالثة تخصص :إقتصاد وتسيير
80سا88

80سا08

نظرية املنظمة
أ /بن موسى فوج -2قاعة01 :

األحد

حبوث العمليات
أ /بن حليمة خ فوج -1قاعة02 :

80سا08

11سا88

حبوث العمليات
أ /بن حليمة خ فوج -2قاعة10 :
نظرية املنظمة
أ /بن موسى فوج -1قاعة02 :

11سا88

 11سا08

المؤسسات 3LMD-

 11سا08

 11سا88

إسرتاتيجية املؤسسة
أ /نعيمي ح فوج -2قاعة10 :
تسيري املوارد البشرية
أ /مقدم فوج -1قاعة -02 :قاعة:

إسرتاتيجية املؤسسة
أ /نعيمي ح فوج -1قاعة02 :

 11سا88

 11سا08

 15سا30

 17سا80

قانون األعمال حماضرة
أ /عمر سيت مدرج 01

االثنـين

الثـالثاء

نظرية اختاذ القرار حماضرة
أ /دردور القاعة 58

األربعاء

إسرتاتيجية املؤسسة حماضرة
أ /بن حراث مدرج 2

الخميــس

تسيري املوارد البشرية
أ /مقدم فوج-2قاعة50 :

نظرية اختاذ القرار
أ /دردور فوج 1قاعة55 :
إحصاء تطبيقي
أ/بوقروة فوج -2قاعة22 :

إحصاء تطبيقي
أ /بوقروة فوج -1قاعة55 :
نظرية اختاذ القرار
– أ/دردور فوج 2قاعة22 :

إسرتاتيجية املؤسسة حماضرة
أ /بن حراث مدرج 2
فرنسية
أ /بطاهر فؤاد فوج -3قاعة88 :

رئيس مصلحة البرمجة

إحصاء تطبيقي حماضرة
أ /بوقروة مدرج 0

حبوث العمليات حماضرة
أ/بن حليمة خ مدرج 1

نظرية املنظمة حماضرة
أ /بن موسى املدرج 1

نظرية املنظمة حماضرة
املدرج 3
أ /بن موسى
تسيري املوارد البشرية حماضرة
أ /مقدم مدرج 04

فرنسية
فرنسية
أ /حييا باي آمال فوج -1قاعة 92 :أ /حييا باي آمال فوج -2قاعة01 :

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن السداسي الخامس

المستوى :السنة الثالثة  :إقتصاد نقدي
80سا88

80سا08

األحد

االقتصاد القياسي حماضرة
أ /حراث  -قاعة64:

االثنـين

التحليل االقتصادي الكلي املعمق حماضرة
 قاعة71:أ /عريس

80سا08

11سا88

االقتصاد القياسي TD
 قاعة64 :أ /حراث

11سا88

 11سا08

املالية الدولية حماضرة
 قاعة64 :أ /دقيش

أسواق مالية
التحليل االقتصادي الكلي املعمق TD
أ /بن محو عصمت
 قاعة71:أ /عريس

حماضرة
 -قاعة73:

وبنكي 3LMD-
 11سا08

 11سا88

املالية الدولية TD
أ /دقيش  -قاعة64 :

 11سا88

 11سا08

إجنليزية
أ /بوخوصة

TD
 -قاعة64:

 15سا30

 17سا80

أسواق مالية TD
أ /رمضاين  -قاعة64:

الثـالثاء
األربعاء

حتليل مايل حماضرة
 قاعة71:أ /هين

حتليل مايل حماضرة
 قاعة71:أ /هين

اقتصد بنكي حماضرة
 قاعة67 :أ /ودان

اقتصد بنكي TD
 قاعة64:أ /ودان

تطبيقات على برنامج حماضرة
 قاعة00:أ /ويرت

الخميــس

رئيس مصلحة البرمجة

رئيس القسم

تطبيقات على برنامج TD
أ /ويرت  -قاعة00:

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن السداسي الخامس

المستوى :السنة الثالثة  :االقتصاد
80سا88

80سا08

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

األحد

اقتصاد قياسي حماضرة
 قاعة08:أ /زرواط ف

اقتصاد قياسي حماضرة
 قاعة08:أ /زرواط ف

اقتصاد قياسي TD
 قاعة08:أ /زرواط ف

االثنـين

حتليل املعطيات حماضرة
 قاعة95:أ /خيلف

حتليل املعطيات حماضرة
 قاعة95:أ /خيلف

إجنليزية TD
 قاعة95:أ/

الثـالثاء

حماضرة
حبوث العمليات
 قاعة60:أ/

حبوث العمليات TD
 قاعة60:أ/

 11سا08

 11سا88

 11سا88

 11سا08

احصاء تطبيقي حماضرة
 قاعة58:أ /زرواط
حماضرة
رياضيات تكميلية
قاعة60:
أ/

إعالم آيل حماضرة
 قاعة08:أ /نورين

األربعاء

الكمي 3LMD-

TD
رياضيات تكميلية
قاعة60:
أ/

إعالم آيل TP
 قاعة09:أ /نورين

الخميــس

رئيس مصلحة البرمجة

رئيس القسم

 15سا30

 17سا80

احصاء تطبيقي TD
 قاعة58:أ /زرواط

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي األول

المستوى :السنة األولى ماستر  -تخصص :اقتصاد وتسيير المؤسسات -
80سا08

80سا88

11سا88

80سا08

مقاالوتية حماضرة
قاعة58 :
أ /خمفي

األحد

11سا88

 11سا08

تقنيات االتصال اجلديدة حماضرة
قاعة58 :
أ /حلمر

 11سا08

 11سا88

1MASTER
 11سا88

 11سا08

 11سا08

 11سا80

تشخيص املؤسسة

تشخيص املؤسسة
فوج -1قاعة52 :
أ /مادور

تقنيات االتصال اجلديدة
أ /حلمر فوج -1قاعة52 :

تقنيات االتصال اجلديدة
فوج -3قاعة55 :
أ /حلمر

تشخيص املؤسسة
فوج -2قاعة59 :
أ /مادور

االقتصاد البنكي
أ /بشليلي فوج -1قاعة52 :

االقتصاد البنكي
أ /بشليلي فوج -2قاعة58 :

االقتصاد البنكي
أ /بشليلي فوج -3قاعة55 :

تقنيات االتصال اجلديدة
أ /حلمر فوج -2قاعة59 :

أ /مادور

فوج 3قاعة55 :

االثنـين

الثـالثاء

التقييم املايل للمشايع
أ /منصور فوج -1قاعة50 :

التقييم املايل للمشايع
أ /منصور فوج -2قاعة52:

التقييم املايل للمشايع
أ /منصور فوج 5قاعة50 :

فرنسية

فرنسية

فرنسية

أ /راجح فوج -3قاعة50:

األربعاء

فوج -1قاعة50:

أ /راجح

أ /راجح

مقاوالتية
مقاوالتية
د /خمفي فوج -2قاعة 55 :د /خمفي فوج -1قاعة52 :

د /خمفي

مالية املؤسسة
مالية املؤسسة
أ /مواعي فوج -3قاعة 52 :أ/مواعي  -فوج -2قاعة55 :

رئيس مصلحة البرمجة

التقييم املايل للمشايع حماضرة
قاعة58 :
أ /بوشيخي

االقتصاد البنكي حماضرة
أ /شريف طويل قاعة58 :

فوج -2قاعة52:
مقاوالتية
فوج -3قاعة55 :

مالية املؤسسة
أ /مواعي – فوج -1قاعة52 :

مالية املؤسسة حماضرة
قاعة 58 :
أ /مواعي

تشخيص املؤسسة -حماضرة
د /كبداين قاعة58 :

تشخيص املؤسسة حماضرة
قاعة58 :
أ /كبداين

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

استعمال الزمن– السداسي األول

المستوى :السنة األولى ماستر  -تخصص:
80سا88

األحد

80سا08

إعالم آيل  -حماضرة
د /خيلف عبد اهلل

centre de calcule

00:65:72 7402-40-40

11سا88

80سا08

إعالم آيل TP -
د /خيلف عبد اهلل

centre de calcule

11سا88

االقتصاد الكمي -

 11سا08

مقاالوتية  -حماضرة
أ /دواح

قاعة59 :

 11سا08

1MASTER
 11سا88

مقاوالتية TD -
أ /دواح

قاعة59 :

 11سا88

 11سا08

اقتصاد جزئي معمق -حماضرة
د /بابا ع

قاعة82 :

االثنـين
إجنليزية اقتصادية -حماضرة

الثـالثاء

أ /بوخوصة

قاعة 09

األربعاء
الخميــس

حتليل السالسل الزمنية حماضرة
أ /حيمور م

قاعة71 :

حتليل السالسل الزمنية TD
أ /حيمور م

رئيس مصلحة البرمجة

قاعة71 :

حتليل السالسل الزمنية حماضرة
أ /حيمور

قاعة09 :

اقتصاد جزئي معمق TD
أ /بابا ع

قاعة76 :

تقنيات االستقصاء حماضرة

تقنيات االستقصاء TD

أ/بلعياشي املدرج 2 :

أ /بلعياشي املدرج 3 :

حبوث العمليات - Iحماضرة

حبوث العمليات I

أ /بن حليمة خ قاعة71 :

أ /بن حليمو م

TD
قاعة71 :

رئيس القسم

 11سا08

 11سا80

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي الثالث

المستوى :السنة الثانية ماستر  -تخصص :إدارة واقتصاد المؤسسة -
80سا88

األحد

80سا08

القانون واملنافسة حماضرة
أ /بوشرف قاعة 05

االثنـين

التسويق اإلسرتاتيجي
أ /بلعياشي
– فوج -1قاعة 81

الثـالثاء

اإلسرتاتيجيات والدينامكيات
املقاوالتية – أ /قوبع
فوج 1قاعة93 :
اإلعالم اآليل وتقنيات االتصال–
أ /أبصار الفوج  2قاعة 88

األربعاء

80سا08

11سا88

التسويق اإلسرتاتيجي
حماضرة
أ /خالدي قاعة 05

تسيري مشاريع إنشاء املؤسسات-
قاعة58:
أ /بلعياشي

اإلسرتاتيجيات والدينامكيات
املقاوالتية– د/قوبع
فوج 2ق93:

تسيري مشاريع إنشاء املؤسسات

تسيري مشاريع إنشاء املؤسسات

أ /بلعياشي فوج -1قاعة 92

فوج  2ق 93

اقتصاد وتسيري اإلبداع-
د/بوبكر فوج -2ق93:

أ /بلعياشي

اقتصاد وتسيري اإلبداع –
د /بوبكر – فوج  1ق 92

رئيس مصلحة البرمجة

11سا88

 11سا08

التقييم املايل للمؤسسات
حماضرة
مدرج3:
أ /عمراين
احلساب االقتصادي املطبق يف
املؤسسة -حماضرة
أ /قبايلي احلاجة قاعة 05

 11سا08

2MASTER

 11سا88

 11سا88

 11سا08

القانون واملنافسة –
أ /بوشرف فوج -2قاعة95 :

القانون واملنافسة –
أ /بوشرف فوج -1قاعة94 :

– التقييم املايل للمؤسسات
أ /عمراين فوج -1قاعة94 :

التقييم املايل للمؤسسات
أ /عمراين فوج -2قاعة95 :

التسويق اإلسرتاتيجي
G2/S88
أ /بلعياشي
احلساب االقتصادي املطبق يف املؤسسة احلساب االقتصادي املطبق يف املؤسس
أ /نسمن فطيمة -فوج -1قاعة 89 :أ /نسمن فطيمة  -فوج-2قاعة81 :

اإلسرتاتيجيات والدينامكيات
املقاوالتية  -حماضرة
قاعة85 :
أ /قوبع

فرنسية
أ /بشيخ فوج  0قاعة 87

اقتصاد وتسيري اإلبداع
حماضرة –
د /بوبكر مدرج 0

حوكمة املؤسسة حماضرة
د/ولد حممد مدرج0 :

 11سا08

 11سا80

اإلعالم اآليل وتقنيات االتصال
أ /أبصار ع حماضرة القاعة 85

اإلعالم اآليل وتقنيات االتصال –
أ /أبصار الفوج  1قاعة 88
فرنسية
أ /بشيخ فوج  2قاعة 87

حوكمة املؤسسة –
د/ولد حممد فوج -2قاعة59 :

حوكمة املؤسسة –
د /ولد حممد فوج -1قاعة59 :

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي األول

المستوى :السنة األولى ماستر  -تخصص :التحليل االقتصادي واالستشراف
80سا88

األحد

80سا08

80سا08

11سا88

االتصال والتحرير اإلداري حماضرة

11سا88

 11سا08

االستشراف االقتصادي حماضرة
أ/مرسلي ح قاعة78 :

د /بلقاسم أ قاعة08 :

 11سا08

 11سا88

االستشراف االقتصادي TD
أ/مرسلي ح قاعة78 :

1MASTER
 11سا88

 11سا08

 11سا08

االتصال والتحرير اإلداري TD
د /بلقاسم أ قاعة78 :

االثنـين
الثـالثاء
األربعاء

الخميــس

قانون محاية املستهلك حماضرة

قانون محاية املستهلك TD

اللغة الفرنسية االقتصادية -حماضرة

اللغة الفرنسية االقتصاديةTD -

احلساب االقتصاديTD -

حتليل السالسل الزمنية حماضرة

حتليل السالسل الزمنية TD

احلساب االقتصادي -حماضرة

أ /عيساين قاعة08 :

أ /قامسي ع قاعة85 :

أ /عيساين  -قاعة75 :

أ/عامر عامر

 -قاعة58 :

نظرية املؤشرات االقتصادية حماضرة نظرية املؤشرات االقتصادية حماضرة
د /ولد حممد ع -قاعة83 :

د /ولد حممد ع قاعة83 :

رئيس مصلحة البرمجة

أ /زاير ب قاعة08 :

أ /عامر عامر  -قاعة58 :

أ /زاير ب قاعة08 :
أ /قامسي ع قاعة85 :

نظرية املؤشرات االقتصادية TD
د /ولد حممد ع قاعة83 :

رئيس القسم

 11سا80

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي الثالث

المستوى :السنة الثانية ماستر  -تخصص :تقنيات كمية مطبقة
80سا88

األحد

80سا08

نظرية اختاذ القرار  -حماضرة
د /قامسي

قاعة91

80سا08

11سا88

نظرية اختاذ القرار – TD

د /قامسي

األربعاء

إعالم آيل -IIIحماضرة

أ /نورين

قاعة08 :

 11سا88

حبوث العمليات-IIحماضرة

 11سا88

 11سا08

حبوث العملياتTD -II

أ/خيلف عبد اهلل قاعة75 :

أ/خيلف عبد اهلل قاعة76 :

إجنليزية اقتصادية-حماضرة
أ /بن موسى ح قاعة83 :

املراقبة املثلى-حماضرة
بودية قاعة93 :

املراقبة املثلىTD-
بودية قاعة63 :

اقتصاد قياسي - IIIحماضرة
قاعة90 :
أ /نورين

اقتصاد قياسي TD - III
أ /نورين ق90 :

احلساب االقتصادي حماضرة
د /حراث القاعة90 :

احلساب االقتصادي TD
أ /حراث قاعة90 :

إعالم آيل TP -III

إجنليزية اقتصاديةTD-
أ /بن موسى ح قاعة00 :

قاعة91 :

االثنـين
الثـالثاء

11سا88

 11سا08

 11سا08

-

2MASTER

أ / /نورين

قاعة08 :

الخميــس

رئيس مصلحة البرمجة

رئيس القسم

 11سا08

 11سا88

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي الثالث

المستوى :السنة الثانية ماستر  -تخصص :التحليل االقتصادي واالستشراف
80سا88

األحد

80سا08

80سا08

11سا88

القانون االقتصادي  3حماضرة

القانون االقتصادي TD 3

أ /بلقاسم م قاعة 22

أ /بلقاسم م قاعة 22

11سا88

 11سا08

االقتصاد الريعي حماضرة
أ/دقيش قاعة22 :

إعالم آيل للنمذجة حماضرة

االثنـين

الثـالثاء
األربعاء

الخميــس

االقتصاد الكلي حماضرة

أ /منصور ش قاعة28 :

أ /منصور ش قاعة28 :

االقتصاد العاملي -حماضرة

االقتصاد العامليTD -

أ/هين قاعة93 :

أ/هين قاعة93 :

رئيس مصلحة البرمجة

أ/دقيش قاعة22 :

إعالم آيل للنمذجة TD

أ /حيمور
Centre de calcul
االقتصاد اجلزئي  -حماضرة
اقتصاد املؤسسة حماضرة

اقتصاد املؤسسة TD

أ /جلويل قاعة28 :

 11سا88

 11سا08

 11سا08

االقتصاد الريعي TD

أ /حيمور
Centre de calcul
االقتصاد اجلزئي TD -

د /قدال قاعة23 :

االقتصاد الكلي TD

 11سا08

 11سا88

2MASTER

د /قدال قاعة23 :

أ /جلويل قاعة28 :

اللغة الفرنسية  -حماضرة

أ /زاير ب  -قاعة90 :

اللغة الفرنسية TD -

أ /زاير ب  -قاعة90 :

رئيس القسم

 11سا80

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي األول

المستوى :السنة األولى ماستر  -تخصص:
80سا88

األحد
االثنـين
الثـالثاء

األربعاء

80سا08

أسواق مالية دولية  -حماضرة
أ /شريف الطويل

قاعة90 :

80سا08

11سا88

أسواق مالية دولية TD -
أ /شريف الطويل

قاعة90 :

11سا88

اقتصاد مالي وبنكي -

 11سا08

إجنليزية جتارية لألعمال TD
أ /بوخوصة

قاعة90 :

التمويل الدويل حماضرة
أ /شريف الطويل قاعة77:

التمويل الدويل TD -
أ /شريف الطويل قاعة77 :

إحصاء واختاذ القرار حماضرة
أ /مادوري قاعة77 :

االقتصاد بنكي معمق  -حماضرة

االقتصاد البنكي املعمق حماضرة

االقتصاد البنكي املعمق TD

د /هين

قاعة77 :

تاريخ النظريات املالية و املالية يف
القرن العشرين حماضرة
قاعة92 :
أ /دمحان

د /هين

قاعة77 :

د /هين

 11سا08

1MASTER

 11سا88

مقاوالتية -حماضرة
د /خمفي أ

قاعة50:

 11سا88

 11سا08

مقاوالتيةTD -
د /خمفي قاعة50 :

إحصاء واختاذ القرار TD
أ /مادوري قاعة75 :

قاعة77 :

تاريخ النظريات املالية و املالية يف القرن
العشرين TD
قاعة92 :
أ /دمحان

الخميــس

رئيس مصلحة البرمجة

رئيس القسم

 11سا08

 11سا00

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

السنة الجامعية2017/2016 :

00:65:72 7402-40-40

استعمال الزمن– السداسي الثالث

المستوى :السنة الثانية ماستر  -تخصص:
80سا88

األحد

االثنـين

80سا08

القانون البنكي -حماضرة
أ /زريفي م  -القاعة 15

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

منهجية البحث -حماضرة
أ /بن عامر
املنامجنت وإسرتاتيجية املؤسسة
حماضرة

املنامجنت وإسرتاتيجية
املؤسسةTD -

أ /منديل -قاعة 58

أ /منديل -قاعة 58

 11سا88

 11سا08

املقاييس احملاسبية واجلبائية الدوليةTD -
أ /بادن  -قاعة 00

إجنليزية التجارة واألعمال  -3حماضرة
أ /بوروبة احلاج  -قاعة 75

الثـالثاء

األربعاء

 11سا08

 11سا88

املقاييس احملاسبية واجلبائية الدولية-
حماضرة
أ /بادن  -قاعة 00

القانون البنكيTD -
أ /زريفي م القاعة 15

رياضيات مالية وتسيري
رياضيات مالية وتسيري احملفظة-
احملفظةTD -
حماضرة
أ /ولد حممد عيسى قاعة  75أ /ولد حممد عيسى قاعة 75

اقتصاد مالي وبنكي -

2MASTER

تقنيات البورصة -حماضرة
أ /شريف طويل  -قاعة 83

 -قاعة 00

منهجية البحثTD -
أ /بن عامر  -قاعة 00

تقنيات البورصةTD -
أ /شريف طويل -قاعة 83

الخميس

رئيس مصلحة البرمجة

رئيس القسم

 11سا08

 11سا00

