
 

 

 1510202021:56:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 حتليل إقتصادي وإستشراف : أوىل ماسرتالسنة   – ابملراجعة اخلاص   تعمال الزمناس

 

 04املدرج 

 

 
    00سا08

 00سا09  

     00سا09

 00سا10 

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

 السبت 
31-10-2020 

   الجنليزية  ا    
 موسى بن أ/ 

 منذجة الظواهر االقتصادية   
     بوقروةأ/ 

 
       

 الثالاثء
03-11-2020 

 منذجة الظواهر االقتصادية   
     بوقروةأ/ 

 حتليل سوق العمل     
 بلقاسم/أ

   اجلغرافيا االقتصادية 
 دقيش              أ/ 

  املقاوالتية
    بن زاين   /أ

  

 األربعاء 
04-11-2020 

      املنافسةقانون      
     شهيدة /أ

   الجنليزية  ا
 بن موسى أ/ 

       

 السبت 
07-11-2020 

   قانون املنافسة 
     شهيدة /أ

 معمق     اقتصاد جزئي
 أ/قدال

 حتليل سوق العمل     
 بلقاسم/أ

  

 األحد 
08-11-2020 

 معمق     اقتصاد جزئي    
 أ/قدال

   اجلغرافيا االقتصادية 
 دقيش              أ/ 

 

 رئيس القسم                                           



 

 

 1510202022:08:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 إقتصاد وتسيري املؤسسة : أوىل ماسرتالسنة   – ابملراجعة اخلاص   تعمال الزمناس

 

    2و  1املدرجين 

 

 
    00سا08

 00سا09  

     00سا09

 00سا10 

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

 00سا14

 00سا 15

 السبت 
31-10-2020 

 أنظمة اجلودة واملطابقة     
 أ/عباس حلمر

 تقنيات التصدير واالسترياد 
 أ/ ولد حممد

 قانون املنافسة 
 أ/بوشرف 

 
        

 الثالاثء
03-11-2020 

 إجنليزية 
 أ/ معارفية 

 التسيري والتدقيق اجلبائي للمؤسسة 
 د/ مندل 

 التحرير اإلداري واالتصال 
 أ/عمر سيت

 إحصاء 
 عامر أ/ عامر 

   

 األربعاء 
04-11-2020 

 أنظمة اجلودة واملطابقة     
 أ/عباس حلمر

 تقنيات التصدير واالسترياد 
 أ/ ولد حممد

 قانون املنافسة 
 أ/بوشرف 

        

 السبت 
07-11-2020 

 أنظمة اجلودة واملطابقة 
 أ/عباس حلمر

 تقنيات التصدير واالسترياد 
 أ/ ولد حممد

 قانون املنافسة 
 أ/بوشرف 

 إجنليزية 
 أ/ معارفية 

   

 األحد 
08-11-2020 

 التسيري والتدقيق اجلبائي للمؤسسة     
 د/ مندل 

 التحرير اإلداري واالتصال 
 أ/عمر سيت

 إحصاء 
 أ/ عامر عامر 

 

 رئيس القسم                                           



 

 

 1810202012:22:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 نقدي وبنكيإقتصاد : أوىل ماسرتالسنة   – ابملراجعة اخلاص   تعمال الزمناس

 

 03 املدرج

 

 
    00سا08

 00سا09  

     00سا09

 00سا10 

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

 00سا14

 00سا 15

 السبت 
31-10-2020 

 اإلجنليزية      
       أ/ بن موسى

   قانون القرض والصرف
        رمضاينأ/ 

  

 
        

 الثالاثء
03-11-2020 

 التقييم املايل للمشاريع     
    مواعي /ا

 هندسة مالية    
       شريف الطويل  /ا

      واملالية العمليات البنكية
   هينأ/ 

   

 األربعاء 
04-11-2020 

 االقتصاد القياسي للمالية     
      نورين أ/

   التحرير اإلداري واالتصال
 ل جلو  /أ

 

        

 السبت 
07-11-2020 

    اإلجنليزية 
       أ/ بن موسى

   قانون القرض والصرف
        رمضاينأ/ 

      واملالية العمليات البنكية 
 ين هأ/ 

 التقييم املايل للمشاريع   
    مواعي /ا

    

 األحد 
08-11-2020 

   التحرير اإلداري واالتصال    
 جلواي  /أ

 هندسة مالية    
       شريف الطويل  /ا

 االقتصاد القياسي للمالية 
      نورين أ/

 

 رئيس القسم                                           



 

 

 1510202022:23:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 كمي إقتصاد  : أوىل ماسرتالسنة   – ابملراجعة اخلاص   تعمال الزمناس

 

 58القاعة 

 

 
    00سا08

 00سا09  

     00سا09

 00سا10 

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

 00سا14

 00سا 15

 السبت 
31-10-2020     

 حتليل املعطيات 
 أ/خيلف

 اقتصاد كلي معمق 

 كبدان /أ
 

 
        

 الثالاثء
03-11-2020 

 حتليل املعطيات 
 أ/خيلف

 حتليل السالسل الزمنية 
 عشويد/ 

 حتليل دميغراف 
 زرواطد/ 

 اإلجنليزية 
 

   

 األربعاء 
04-11-2020    

 
 

 التحرير اإلداري واالتصال 
 جلول  /أ

 إعالم آل 
 أ/نورين

 
        

 السبت 
07-11-2020 

 
 

 اإلجنليزية 
 حتليل السالسل الزمنية 

 عشويد/ 

 حتليل دميغراف 
 زرواطد/ 

   

 األحد 
08-11-2020     

 إعالم آل 
 أ/نورين

 التحرير اإلداري واالتصال 
 جلول  /أ

 اقتصاد كلي معمق 
 كبدان /أ

 

 رئيس القسم                                           


