
 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:

 وبنكينقدي اقتصاد  تخصص: -ماستر  الثانيةاملستوى: السنة 

 78القاعة:

 
   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

    00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

    00سا 14

 00سا 15

 السبت
 منهجية البحث العلمي

 أ/ بن عامر م     

 جباية العمليات البنكية واملالية

 أ/  مندلي  

البنكية جباية العمليات 

 واملالية

 أ/  مندلي  

    

     األحد
 التدقيق البنكي 

 أ/ عمراني م     

 التدقيق البنكي 

 أ/ عمراني م     
 

 االثنين
 مبادئ املحاسبة البنكية

 أ/ قوديح 

  -منهجية البحث العلمي

 أ/ بن عامر م     

 منهجية البحث العلمي

 أ/ بن عامر م    
    

     الثالثاء
 املحفظة املاليةتسيير 

 أ/ شريف الطويل  

 تسيير املحفظة املالية

 أ/ شريف الطويل  
 

 األربعاء
 التدقيق البنكي 

 أ/ عمراني م     

 جباية العمليات البنكية واملالية

 أ/  مندلي  

  -تسيير املحفظة املالية

 أ/ شريف الطويل  
    

     الخميس
 مبادئ املحاسبة البنكية

 أ/ قوديح 

 املحاسبة البنكيةمبادئ 

 أ/ قوديح 
 

 
 

 رئيس القسم
 

 



 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:
 2MASTER  -تخصص: اقتصاد وتسيير املؤسسة  -املستوى: السنة الثانية ماستر 

 58+ 53القاعة:

 
   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

    00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

    00سا 14

 00سا 15

 السبت
 حوكمة املؤسسة 

 د/ ولد محمد

 حوكمة املؤسسة

 د/ ولد محمد    

 إدارة الكفاءات  

 أ/ خالدي         
  

  

     األحد

يقظة إستراتيجية 

 املؤسسة    

 أ/ بلعياش ي   

إعالم آلي وتقنيات االتصال 

 على شبكات االنترنيت 

 د/ بن حليمة خ     

 

 االثنين
 منهجية البحث العلمي

 أ/قبايلي حورية    

 إدارة الكفاءات  

 أ/ خالدي          

 إدارة الكفاءات  

 أ/ خالدي          
   

 

     الثالثاء

إعالم آلي وتقنيات 

االتصال على شبكات 

 االنترنيت 

 د/ بن حليمة خ     

إعالم آلي وتقنيات االتصال 

 على شبكات االنترنيت 

 د/ بن حليمة خ     

 

 األربعاء
 يقظة إستراتيجية املؤسسة    

 أ/ بلعياش ي   

يقظة إستراتيجية 

 املؤسسة    

 أ/ بلعياش ي   

 حوكمة املؤسسة

 د/ ولد محمد    
   

 

     الخميس
 منهجية البحث العلمي

 أ/قبايلي حورية    

 منهجية البحث العلمي

 أ/قبايلي حورية    

 

  رئيس القسم



 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:
 2MASTER-االقتصاد الكميتخصص:  -املستوى: السنة الثانية ماستر 

 65القاعة:

 
 00سا08

 00سا09

 00سا09

 00سا10

 00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

 00سا 14

 00سا 15

 السبت
 واملخرجات تحليل املدخالت  

 أ/ ولد محمد  

 

 نمذجة الظواهر االقتصادية

 د/  نورين 

 نمذجة الظواهر االقتصادية

 د/  نورين 
   

 

     األحد
 نظرية اتخاذ القرار 

 د/ زرواط 

 نماذج التوازن العام

 قدال أ/

 

 االثنين
 واملخرجات تحليل املدخالت  

 أ/ ولد محمد  

 واملخرجات تحليل املدخالت  

 أ/ ولد محمد  

 نماذج التوازن العام

 قدال أ/
   

 

     الثالثاء
 منهجية البحث العلمي

 أ/نورين

 منهجية البحث العلمي

 أ/نورين

 

 األربعاء
 نماذج التوازن العام 

 قدال أ/

 نمذجة الظواهر االقتصادية

 د/  نورين 

 منهجية البحث العلمي

 أ/نورين
   

 

     الخميس
 نظرية اتخاذ القرار 

 د/ زرواط 

 نظرية اتخاذ القرار 

 د/ زرواط 

 

  رئيس القسم



 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:
 

 2MASTERواالستشراف قتصاديالتحليل اال تخصص: -ماستر  الثانيةاملستوى: السنة 

 66القاعة:

 
   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

    00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

    00سا 14

 00سا 15

 السبت

األزمات االقتصادية واملالية 

 الدولية  

 هني أ/

 األزمات االقتصادية واملالية الدولية  

 هني أ/

 تحليل املناخ  

 بلقاسم  د/ 
   

 

     األحد
 منهجية البحث العلمي

 أ/  جلولي  

 منهجية البحث العلمي

 أ/  جلولي  

 

 االثنين

التحوالت االقتصادية في الجزائر 

 والعالم 

 أ/ قدال     

 التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم 

 أ/ قدال     

األزمات االقتصادية 

 واملالية الدولية  

 هني أ/

   

 

     الثالثاء
 منهجية البحث العلمي

 أ/  جلولي  

 االقتصاد الريعي  

 أ/ دقيش  

 

 األربعاء
 تحليل املناخ  

 بلقاسم  د/ 

 تحليل املناخ  

 بلقاسم  د/ 

التحوالت االقتصادية  

 في الجزائر والعالم 

 أ/ قدال     

   

 

     الخميس
 االقتصاد الريعي  

 أ/ دقيش  

 االقتصاد الريعي  

 أ/ دقيش  

 

 
 مرئيس القس


