
 مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية والعلوم االقتصادية، كلية 

 االقتصاديةقسم العلوم 

 2020                                 /2021السنة الجامعية:                                  
 

 السداسي الثاني –للمحاضرات  استعمال الزمن

 اقتصاد وتسيير المؤسسة تخصص:  -المستوى: السنة األولى ماستر 

 03المدرج 

 00سا 12     00سا 11 00سا 11     00سا10 00سا10       00سا09 
 13     00سا 12

 00سا

 14    00سا 13
 00سا

 15    00سا 14
 00سا

    السبت 
التحرير اإلداري 

 واإلتصال

 عمر ستي أ/

التحرير اإلداري 

 واإلتصال

 عمر ستي أ/

 

 األحد
 أنظمة الجودة والمطابقة

 بومدين بلعياشي أ/
 أنظمة الجودة والمطابقة

 بلعياشي بومدين أ/

تسيير و التدقيق لبجبائي 

 المؤسسة

 أ/مندلي صالح الدين

   

      االثنـين
 اإلحصاء

 عامر عامر أ/
 اإلحصاء

 أ/ عامر عامر
 لغةأجنبية

 مختار أ/دقيش

 الثالثاء

و التدقيق لبجبائي تسيير 

 المؤسسة

 أ/مندلي صالح الدين

تسيير و التدقيق لبجبائي 

 المؤسسة

 أ/مندلي صالح الدين

 أنظمة الجودة والمطابقة

 عائشةدواح أ/ 
 

  

    األربعاء
 قانون المنافسة

 جياللي بوشرف أ/

 قانونالمنافسة
 جياللي بوشرفأ/

 لغةأجنبية
مختار أ/دقيش  

 الخميس
 تقنيات التصدير واإلستراد

 أ/ محمد عيسى
 تقنيات التصدير واإلستراد

 أ/محمد عيسى

 تقنيات التصدير واإلستراد

 أ/ بلهادف رحمة

 

 

  

 

 رئيس القسم

  



 مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية والعلوم االقتصادية، كلية 

 االقتصاديةقسم العلوم 

 2020                                 /2021السنة الجامعية:                                  

 

 

 ثانيالسداسي ال –للمحاضرات  الزمن استعمال

 –كمي االقتصاد التخصص:  -المستوى: السنة األولى ماستر 

 60القاعة 

 00سا 14    00سا 13 00سا 13     00سا 12 00سا 12     00سا 11 00سا 11     00سا10 00سا10       00سا09 
 15    00سا 14

 00سا

    السبت 
 تحليل المعطيات 

هللابد أ/يخلف ع  

 تحليل المعطيات  

عبد هللا أ/يخلف  
 

 األحد
 تحليل السالسل الزمنية 

 نصر الدين عشوي /أ

تحليل السالسل 

 الزمنية 

 نصر الدين عشوي/أ

 اقتصاد كلي معمق

 سيد أحمد كبداني /أ
   

    االثنـين

التحرير اإلداري 

 واالتصال 

 سهام جلوليأ/ 

التحرير اإلداري 

 واالتصال 

سهام جلوليأ/   

إنجليزية 

 اقتصادية

مختارأ/ دقيش     

 الثالثاء
 تحليل ديمغرافي

فاطمةزرواط   /أ  

 تحليل ديمغرافي 

فاطمةزرواط   /أ  

 تحليل السالسل الزمنية 

 نصر الدين عشوي/أ
   

    األربعاء
 إعالم آلي

 مولود أ/نورين
 إعالم آلي

مولود أ/نورين   

إنجليزية 

 اقتصادية

مختارأ/ دقيش    

 الخميس
 اقتصاد كلي معمق

 سيد أحمد كبداني /أ
 اقتصاد كلي معمق

 سيد أحمد كبداني /أ
 تحليل ديمغرافي 

 فاطمةزرواط   /أ
   

 

 رئيس القسم
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 السداسي الثاني –للمحاضرات  استعمال الزمن

 -وبنكي نقدياقتصاد  تخصص: -المستوى: السنة األولى ماستر 

 53القاعة 

 00سا 14    00سا 13 00سا 13     00سا 12 00سا 12     00سا 11 00سا 11     00سا10 00سا10       00سا09 
 15    00سا 14

 00سا

    السبت 
 قانون القرض والصرف

 محمد أ/ رمضاني

قانون القرض 

 والصرف

 محمد أ/ رمضاني

 

 األحد

 هندسة مالية      

نور أ/ شريف الطويل 

 الدين

 هندسة مالية

نور أ/ شريف الطويل 

 الدين

 العمليات البنكية 

 أمينةأ/ هني 
   

    االثنـين
 االقتصاد القياسي للمالية 

 مولود أ/ نورين

 االقتصادالقياسي
 للمالية

 مولود أ/ نورين

 اإلنجليزية 

 دقيشأ/ 

 الثالثاء

العمليات البنكية 

 والمالية

 أمينةأ/ هني 

 العمليات البنكية 

 أمينةأ/ هني 

 التقييم المالي 

بحرية مواعي /أ  
   

    األربعاء

التحرير اإلداري 

 واالتصال

هامأ/ جلولي س  

التحرير اإلداري 

 واالتصال

هامأ/ جلولي س  

 اإلنجليزية 

دقيشأ/   

 الخميس
 التقييم المالي للمشاريع  

 بحرية مواعي /أ

 التقييم المالي 

 بحرية مواعي /أ

 هندسة مالية

نور أ/ شريف الطويل 

 الدين

   

 

 القسمرئيس 

  



 مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية والعلوم االقتصادية، كلية 
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 السداسي الثاني –للمحاضرات  استعمال الزمن

 واالستشراف قتصاديالتحليل اال تخصص: -المستوى: السنة األولى ماستر 

 61القاعة 

 00سا 12     00سا 11 00سا 11     00سا10 00سا10       00سا09 
 13     00سا 12

 00سا
 00سا 14    00سا 13

 15    00سا 14
 00سا

    السبت 
 المقاوالتية

 ايفيبن زيان ص /أ

 المقاوالتية

 ايفيبن زيان ص/أ
 

 األحد
 تحليل سوق العمل    

 امحمدبلقاسم /أ

 تحليل سوق العمل    

 امحمد بلقاسم أ/

نمذجة الظواهر 

 االقتصادية  

 مريمأ/ بوقروة  

 

 

 

    االثنـين
 تصاد جزئي معمق اق

 ين الدينأ/قدال ز

 تصاد جزئي معمق اق

 ين الدينأ/قدال ز

 إنجليزية

 أ/دقيش ممختار

 الثالثاء
 الجغرافيا االقتصادية 

 مختارأ/ دقيش  

 الجغرافيا االقتصادية 

 مختارأ/ دقيش  

 تحليل سوق العمل    

 امحمد بلقاسم أ/
   

    األربعاء
 قانون المنافسة

 عبد هللاشهيدة  /أ

 قانون المنافسة

 عبد هللاشهيدة  /أ

 إنجليزية

 أ/دقيش ممختار

 الخميس

نمذجة الظواهر 

 االقتصادية  

 مريم أ/ بوقرو

 نمذجة الظواهر االقتصادية  

 مريم أ/ بوقروة
 الجغرافيا االقتصادية 

 مختارأ/ دقيش  
   

 

 رئيس القسم

 

 


