
 –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 

 (S2استعمال الزمن السداسي السادس )

 60+58القاعة: 

 
        00سا09 

 00سا10

        00سا10

 00سا11

  

 12 -00سا11

 00سا

  

 سا 12-00سا11
 13- 00سا 12

 00سا

 14    00سا 13

 00سا
  

 السبت

  
                        

  

 األحد

  

 مالية المؤسسة

         مواعيأ/ 

 مالية المؤسسة

            مواعيأ/ 

 تقييم المشاريع

 أ/ بن حراث  

تسيير       

 االنتاج

          أ/ قبايلي

    نماذج التنبؤ 

             أ/بوقروة

 جباية المؤسسة 

            أ/ عكرمي
   

 االثنين

   
  

 مالية المؤسسة

                   مواعيأ/ 

 مراقبة التسيير  

         أ/مندلي 
 مراقبة التسيير

 أ/مندلي 

 تسيير االنتاج

 أ/ قبايلي

 تسيير االنتاج      

   أ/ قبايلي

  

 الثالثاء

   

 تقييم المشاريع

 أ/ بن حراث  

 تقييم المشاريع

  أ/ بن حراث  

    نماذج التنبؤ 

      أ/بوقروة

    نماذج التنبؤ 

          أ/بوقروة

 مراقبة التسيير

 أ/مندل 
 انجليزية

 أ/معارفية  
  

 األربعاء

  
               

      

 الخميس
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   رئيس القسم



 –مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية، 

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

 (S2استعمال الزمن السداسي السادس )

 61 القاعة:
 

   سا08

 سا9:00

 00سا09

 00سا9

 11  00سا10

 00سا

 0012سا 11

 00سا
 00سا 13  00سا 12

                  سا 13

  سا 0014

 15   00سا 14

 00سا

              ت السب

 األحد
 تسيير بنكي

 أ/ مخفي

 تسيير بنكي

  أ/ مخفي 

 االقتصاد

 القياسي

 أ/عدالة        

 االقتصاد القياسي

 أ/عدالة        

 النظام المصرفي جزائري

          أ /وهراني
 

 

 االثنين
 تسيير بنكي

  أ/ مخفي 
تقنيات واعمال 

 أ/ودان البنوك

تقنيات واعمال 

 أ/ودان البنوك

تطبيقات على 

 برنامج

 أ/بن حمودة

 تطبيقات على برنامج

 أ/بن حمودة
  

 الثالثاء

تطبيقات على 

 برنامج

 أ/بن حمودة

نقدي اقتصاد 

 معمق

 أ/ ودان

اقتصاد نقدي 

 معمق

 أ/ ودان

النظام المصرفي 

 جزائري

          أ /وهراني

 النظام المصرفي جزائري

          أ /وهراني
  

 األربعاء
تقنيات واعمال 

 البنوك أ/ودان

اقتصاد نقدي 

 معمق

  أ/ ودان

االقتصاد 

 لقياسي

 أ/عدالة        

 انجليزية

 أ/ دقيش

 انجليزية

 أ/ دقيش 
   

      الخميس
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  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:( S2استعمال الزمن السداسي السادس )

 
   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

    00سا 12

 00سا 13

 00سا 13

 00سا    14

    00سا 14

 00سا 15 

 السبت

  
      

 

 األحد

  

 اقتصاد قياسي     

 أ/ زرواط        

 اقتصاد قياسي     

 أ/ زرواط        

 بحوث العمليات

 أ/ يخلف ع

 بحوث العمليات

 أ/ يخلف ع

 المشاريعتقييم 

 أ/بن عامر

 تقييم المشاريع

 أ/بن عامر

 

 االثنين

  

نماذج االقتصاد 

 الكلي

 أ/كبداني

نماذج االقتصاد 

 الكلي

 أ/كبداني

بحوث  

 العمليات

 أ/ يخلف ع        

 اقتصاد قياسي     

 أ/ زرواط        

 تقييم المشاريع

 أ/بن عامر

 اعالم الي

 أ/نورين 

 

 الثالثاء

  

 اعالم الي

 أ/نورين

 اعالم الي

 أ/نورين

نماذج  

االقتصاد الكلي 

 أ/كبداني

  انجليزيةأ/دقيش انجليزيةأ/دقيش

 

 األربعاء

  
     

  

 الخميس
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