
 

 

 1609202014:39:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 السداسي السادس – ابملراجعةاخلاص  استعمال الزمن

      اقتصاد وتسيري املؤسساتاملستوى: السنة الثالثة ختصص:  

                          2و املدرج    1املدرج  

 
    00سا08

 00سا09  

     00سا09

 00سا10

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

   00سا14

 00سا 15

 السبت

19/09/2020 

 مالية املؤسسة  
 مواعي أ/ 

 مناذج التنبؤ   
 أ/ بوقروة مري   

 تقييم املشاريع   
 أ/ بن حراث حياة  

 إجنليزية 

 أ/ معارفية 

 
 

 
 

 

 األحد

20/09/2020 
    

 جباية املؤسسات  
 العكرمي محو أ/   

 مراقبة التسيري  
 أ/ منديل ص   

    تسيري االنتاج والعمليات
 قبايلي ح أ/ 

 الثالثاء 

22/09/2020 

 جباية املؤسسات  
 العكرمي محو أ/   

 مراقبة التسيري  
 أ/ منديل ص   

    تسيري االنتاج والعمليات
 قبايلي ح أ/ 

 إجنليزية 

 أ/ معارفية 
   

 األربعاء 

23/09/2020     
 مالية املؤسسة  

 مواعي أ/ 
 مناذج التنبؤ   

 أ/ بوقروة مري   
 تقييم املشاريع   

 أ/ بن حراث حياة  

 السبت 

26/09/2020 

 مناذج التنبؤ   
 أ/ بوقروة مري   

 تقييم املشاريع   
 أ/ بن حراث حياة  

 مالية املؤسسة  
 مواعي أ/ 

 جباية املؤسسات  
 العكرمي محو أ/   

   

 األحد 

27/09/2020     
 مراقبة التسيري  

 أ/ منديل ص   
    تسيري االنتاج والعمليات

 قبايلي ح أ/ 
 إجنليزية 

 أ/ معارفية 
 

  رئيس القسم                                           



 

 

 1609202014:39:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 السداسي السادس – ابملراجعةاخلاص  استعمال الزمن

    نقدي  وبنكياملستوى: السنة الثالثة ختصص: اقتصاد  

                            3مدرج 
 

 
    00سا08

 00سا09  
 00سا10     00سا09

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

   00سا14

 00سا 15

 السبت

19/09/2020 

 وأعمال البنوك تقنيات 
 ودان أ/ 

 اقتصاد نقدي معمق 
 ودان   أ/ 

 النظام املصريف اجلزائري 
 وهران أ/ 

 إجنليزية 
 أ/ دقيش 

   

 األحد

20/09/2020 
 تطبيقات على برانمج     

 بن محودة  أ/ 
 االقتصاد القياسي املطبق 

 أ/عدالة
 تسيري بنكي 

 خمفي  أ/ 

 الثالثاء 

22/09/2020 

 تطبيقات على برانمج 
 بن محودة  أ/ 

 االقتصاد القياسي املطبق 
 أ/عدالة

 تسيري بنكي 
 خمفي  أ/ 

 إجنليزية 
 أ/ دقيش 

   

 األربعاء 

23/09/2020 
 اقتصاد نقدي معمق     

 ودان   أ/ 
 تقنيات وأعمال البنوك 

 ودان أ/ 
 النظام املصريف اجلزائري 

 وهران أ/ 
 السبت 

26/09/2020 

 النظام املصريف اجلزائري 
 وهران أ/ 

 إجنليزية 
 أ/ دقيش 

 تقنيات وأعمال البنوك 
 ودان أ/ 

 اقتصاد نقدي معمق 
 ودان   أ/ 

   

 األحد 

27/09/2020 
 االقتصاد القياسي املطبق     

 أ/عدالة
 تسيري بنكي 

 خمفي  أ/ 
 تطبيقات على برانمج 

 بن محودة  أ/ 
 

 رئيس القسم                                      



 

 

 1609202014:39:   يوم20192020 السنة اجلامعية:

 السداسي السادس – ابملراجعةاخلاص  استعمال الزمن

                               الكمي املستوى: السنة الثالثة ختصص: االقتصاد   
 58و    53القاعتني  

 

 رئيس القسم                                      
 

    00سا08 

 00سا09  
 00سا10     00سا09

      00سا10

 00سا 11

      00سا11

 00سا 12

      00سا12

 00سا 13

    00سا13

 00سا 14  

 السبت

19/09/2020 

    2اقتصاد قياسي 
 زرواط أ/   

         2 حبوث العمليات
 خيلف عبد للا أ/ 

 تقييم املشاريع 
 أ/  بن عامر

 إجنليزية 
 أ/ بن موسى

  

 األحد

20/09/2020 
    

    إعالم آيل
 أ/  نورين   

      االقتصاد الكليمناذج 
 كبدان أ/

 الثالثاء 

22/09/2020 

 إجنليزية 
 أ/ بن موسى

      مناذج االقتصاد الكلي
 كبدان أ/

    إعالم آيل
 أ/  نورين   

    2اقتصاد قياسي 
 زرواط أ/   

  

 األربعاء 

23/09/2020 
    

أ/          2 حبوث العمليات
 خيلف عبد للا 

 تقييم املشاريع 
 أ/  بن عامر

 السبت 

26/09/2020 

أ/          2 حبوث العمليات
 خيلف عبد للا 

      مناذج االقتصاد الكلي
 كبدان أ/

    إعالم آيل
 أ/  نورين   

 تقييم املشاريع 
 أ/  بن عامر

  

 األحد 

27/09/2020     
    2اقتصاد قياسي 

 زرواط أ/   
 إجنليزية 

 أ/ بن موسى


