
 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:
 

 3LMD- المستوى: السنة الثالثة تخصص: إقتصاد وتسيير المؤسسات

 60+58القاعة: 

 
        00سا08

 00سا09

        00سا09

 00سا10

 00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا 13

 14    00سا 13

 00سا

 15    00سا 14

 00سا

 السبت
 إستراتيجية المؤسسة     

 أ/ بن حراث  

 إستراتيجية المؤسسة     

 أ/ بن حراث  

 نظرية اتخاذ القرار   

 أ/ دردور        
   

 

     األحد
 إحصاء تطبيقي 

 أ/ بوقروة        

 إحصاء تطبيقي 

 أ/ بوقروة        

تسيير الموارد 

 البشرية    

 أ/ مقدم     

 االثنين
 نظرية اتخاذ القرار   

 أ/ دردور        

 نظرية اتخاذ القرار   

 أ/ دردور        

 نظرية المنظمة    

 أ/بن موسى          
   

 

     الثالثاء

تسيير الموارد 

 البشرية    

 أ/ مقدم     

 تسيير الموارد البشرية    

 أ/ مقدم     

 بحوث العمليات  

 أ/ بن حليمة خ      

 األربعاء
 إستراتيجية المؤسسة     

 أ/ بن حراث  

 نظرية المنظمة     

 أ/بن موسى          

 نظرية المنظمة    

 أ/بن موسى          
  

  

     الخميس
 بحوث العمليات   

 أ/ بن حليمة خ      

 بحوث العمليات   

 أ/ بن حليمة خ      

 إحصاء تطبيقي 

 أ/ بوقروة        

  القسمرئيس 



 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:
 3LMD- المستوى: السنة الثالثة : إقتصاد نقدي وبنكي

 62+ 53القاعة:

 
   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

11 

 00سا

12 

 00سا

    00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

 15   00سا 14

 00سا

     السبت

التحليل االقتصادي 

 الكلي المعمق

 أ/ بن عامر       

 التحليل االقتصادي الكلي المعمق

 أ/ بن عامر       

 االقتصاد القياسي

 أ/عدالة        

 األحد
 أسواق مالية  

 أ/ رمضاني      

 أسواق مالية  

 أ/ رمضاني      

 تحليل مالي   

 أ/ بلهادف     
   

 

     االثنين
 االقتصاد القياسي

 أ/عدالة        

 القياسياالقتصاد 

 أ/عدالة        

 مالية دولية    

 أ/     

 الثالثاء

اقتصد بنكي   

 محاضرة

أ/ ودان        قاعة: 

71 

 تحليل مالي   

 أ/ بلهادف     

 تحليل مالي   

 أ/ بلهادف     
   

 

     األربعاء
 مالية دولية    

 أ/     

 مالية دولية    

 أ/      

التحليل االقتصادي 

 المعمقالكلي 

 أ/ بن عامر       

 الخميس
 اقتصد بنكي   

 أ/ ودان        

 اقتصد بنكي  

 أ/ ودان        

 أسواق مالية   

 أ/ رمضاني      
  

  

  رئيس القسم



 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية، 

 قسم العلوم االقتصادية                                   2020/2021السنة الجامعية:
 3LMD- االقتصاد الكميالمستوى: السنة الثالثة : 

 63القاعة:
 

   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

    00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

    00سا 14

 00سا 15 

 السبت
 اقتصاد قياسي     

 أ/ زرواط        

 بحوث العمليات       

 ن عامر م    بأ/

 بحوث العمليات       

 ن عامر م    بأ/
   

 

     األحد
 رياضيات تكميلية   
 أ/ شهيدة         

رياضيات 

 تكميلية   

 أ/ شهيدة         

 

 االثنين
 بحوث العمليات       

 ن عامر م    بأ/

 اقتصاد قياسي     

 أ/ زرواط        

 اقتصاد قياسي     

 أ/ زرواط        
   

 

     الثالثاء
 تطبيقي       إحصاء

 أ/ زرواط        

 تطبيقي       إحصاء

 أ/ زرواط        

 

 األربعاء
 تطبيقي       إحصاء

 أ/ زرواط        
 تحليل المعطيات      

 أ/ يخلف ع     

تحليل 

 المعطيات      

 أ/ يخلف ع     

  

  

     الخميس
 رياضيات تكميلية   

 أ/ شهيدة         

 تحليل المعطيات      

 أ/ يخلف ع

 

  رئيس القسم


