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 �حد

التدقيق البن�ي  

/ عمرا�ي م  أعمال د

 1 ف81القاعة موجهة

التدقيق البن�ي  

/ عمرا�ي م  أعمال د

 2 ف84القاعة موجهة

    مبادئ ا�حاسبة البنكية

/ قوديحأعمال د

 1 ف81موجهةالقاعة 

 

 مبادئ ا�حاسبة البنكية

/ قوديحأعمال د

 2 ف84موجهةالقاعة 

 

 �سي�� ا�حفظة املالية

شر�ف الطو�ألعمال د أ

 2 ف84موجهةالقاعة 

 �سي�� ا�حفظة املالية

شر�ف الطو�ألعمال د أ

 1 ف81موجهةالقاعة 

 من�جية البحث العل�ي

/ بن عامر م  أعمال د

 2 ف84القاعة موجهة

 

 من�جية البحث العل�ي

/ بن عامر م  أعمال د

 1 ف81القاعة موجهة

 

  الثالثاء

التدقيق البن�ي  

 / عمرا�ي م  د

 86القاعة محاضرة

التدقيق البن�ي  

 / عمرا�ي م  د

 86القاعة محاضرة

   

�ر�عاء 

القانون البن�ي 

  عدنانأعمال موجهةد.

 1 ف71القاعة  

القانون البن�ي 

  عدنانأعمال موجهةد.

 2 ف72القاعة  

 جباية العمليات البنكية 

 مند��  أعمال  د. واملالية

 1 ف71موجهةالقاعة 

 

 جباية العمليات البنكية 

 مند��  أعمال  د. واملالية

 2 ف72موجهةالقاعة 

 

انجل��ية 

القاعة  أعمال موجهة  د/

  2 ف72

انجل��ية 

القاعة  أعمال موجهةد/

 1 ف71

    

 ا�خميس

 �سي�� ا�حفظة املالية

شر�ف د أ

 85الطو�لمحاضرةالقاعة 

 من�جية البحث العل�ي

/ بن عامر م  محاضرة د

 85القاعة 

جباية العمليات البنكية 

 ص  مند�� د.واملالية

 58محاضرة القاعة 

 

 مبادئ ا�حاسبة البنكية

  جقوديحد. 

 85محاضرة القاعة 

القانون البن�ي 

 عدنان د.

 85القاعة  محاضرة
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 السبت

من�جية البحث العل�ي 

    محاضرة  حقباي��. د

 2محاضرة املدرج 

إدارة الكفاءات   

 عخالدي  .د

 2محاضرة املدرج 

  قانون السوق 

بوشرف جيال��  .  د

 2محاضرة املدرج 

 

 يقظة إس��اتيجية املؤسسة    

    محاضرة  ببلعيا��ي. د

 2املدرج 

 يقظة إس��اتيجية املؤسسة    

    محاضرة  ببلعيا��ي. د

 2املدرج 

�حد 

من�جية البحث العل�ي 

    أعمال موجهة   حقباي��. د

 1   ف64القاعة  

من�جية البحث العل�ي 

    أعمال موجهة   حقباي��. د

 2   ف65القاعة  

إدارة الكفاءات   

 جلو��     أعمال   موجهة .د

 1 ف64القاعة 

 

إدارة الكفاءات   

جلو��     أعمال   موجهة . د

 2 ف65القاعة 

 

  قانون السوق 

بوشرف جيال�� أعمال . د

 2   ف65موجهة   القاعة  

  قانون السوق 

بوشرف جيال�� أعمال . د

 1   ف64موجهة   القاعة  

انجل��ية  

أعمال موجهة    .د

 2   ف65القاعة  

 

انجل��ية  

أعمال موجهة    .د

 1   ف64القاعة  

 

     �ثن�ن

حوكمة املؤسسة 

ولد دمحم أ. د.  

 78القاعة 

إعالم آ�� وتقنيات �تصال 

ع�� شب�ات �ن��نيت  

 78أ. .برحو حاج القاعة 

       الثالثاء

�ر�عاء 

حوكمة املؤسسة 

د/ ولد دمحم أعمال موجهة 

 1  ف93القاعة 

حوكمة املؤسسة 

د/ ولد دمحم أعمال موجهة 

 2  ف94القاعة 

يقظة إس��اتيجية املؤسسة     

أ/ بلعيا��ي    أعمال موجهة  

 1 ف93القاعة 

 

يقظة إس��اتيجية املؤسسة     

د/ بلعيا��ي    أعمال موجهة  

 2 ف94القاعة 

 

إعالم آ�� وتقنيات �تصال ع�� 

أعمال أ. برحوشب�ات �ن��نيت 

 2  ف94القاعة موجهة 

إعالم آ�� وتقنيات �تصال 

ع�� شب�ات �ن��نيت 

القاعة أعمال موجهة أ.برحو

 1  ف93
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       السبت

 �حد

 نماذج التوازن العام

  محاضرة قدال.د.أ

 76القاعة 

 نماذج التوازن العام

  محاضرة قدال.د.أ

 76القاعة 

 نماذج التوازن العام

 أعمال زقدال.د. أ

 76القاعة موجهة

 

تحليل املدخالت  

 وا�خرجات

  عي��ى دمحم.د.أ

 76محاضرة القاعة 

تحليل املدخالت  

 وا�خرجات

أعمال عي��ى  دمحم  .د.أ

 76موجهة القاعة 

       �ثن�ن

  الثالثاء

انجل��ية 

محاضرة .د

 84القاعة 

نمذجة الظواهر 

  نور�ن   .�قتصاديةد

 74القاعة محاضرة

 

نمذجة الظواهر 

  نور�ن .�قتصاديةد

 74أعمال موجهة القاعة 

 

�ر�عاء 

 نظر�ة اتخاذ القرار 

 حيمور .د

 76 محاضرة القاعة 

 نظر�ة اتخاذ القرار 

 أعمال حيمور .د

 76القاعة موجهة

قانون الوظيف 

    العموميد. بكر��ي

 محاضرة

 76القاعة 

 

 من�جية البحث العل�ي

 محاضرةنور�ن    د. 

 76القاعة 

 من�جية البحث العل�ي

نور�ن    أعمال د. 

 76القاعة موجهة

       ا�خميس
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 السبت

القانون التجاري  

 عدنان د/

 95محاضرة القاعة 

القانون التجاري  

 عدنانأعمال موجهة د/

 95القاعة 

التحوالت �قتصادية 

�� ا�جزائر والعالم  

 أعمال أ.د. قدال ز   

 95موجهة القاعة 

 

التحوالت �قتصادية 

�� ا�جزائر والعالم  

 أعمال أ.د. قدال ز   

 95موجهة القاعة 

التحوالت �قتصادية 

أ.د. �� ا�جزائر والعالم 

أعمال قدال ز   

 95موجهة القاعة 

 �حد

 �زمات �قتصادية 

واملالية الدولية   

 محاضرة   آ ه�يد.

 93القاعة 

 �زمات �قتصادية 

واملالية الدولية   

أعمال موجهة آ  ه�يد.

 93القاعة 

 تحليل املناخ   

 أ بلقاسم .دأ.

 93محاضرة القاعة 

 

تحليل املناخ   

 أ بلقاسم .دأ.

 93محاضرة القاعة 

تحليل املناخ   

أعمال أ  بلقاسم .دأ.

 93موجهة القاعة 

       �ثن�ن

  الثالثاء

 من�جية البحث العل�ي

/  جلو�� د

 93محاضرة القاعة 

 من�جية البحث العل�ي

لو��  أعمال /  جد

 93 القاعة موجهة

 

�قتصاد الري�� 

دقيش  محاضرة د. 

 93القاعة 

�قتصاد الري�� 

 دقيش  أعمال د. 

 93موجهة القاعة 

�ر�عاء 
انجل��ية 

 73القاعة محاضرة. د

انجل��ية 

. أعمال موجهةالقاعة د

73 

    

       ا�خميس

 مرئيس القس


