8

2021/2020

1945

التوزيع الزمني للدراسة الحضورية السداسي األول للسنة اولى ماستر علوم اقتصادية

تخصص :اقتصاد نقدي وبنكي
الفوج 02

الفوج 01
09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00

القانون البنكي الجزائري (أ .نويري) A15

الثالثاء

السبت

اجنليزية( 2أ-سبيت)I.3.3

12:00-11:00
13:00-12:00

اجنليزية( 2أ -سبيت)I.3.3

14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00
09:00-08:00

التمويل الدولي (أ.د .بضياف) A15

10:00-09:00

األسواق المالية الدولية (د .شرياق) A15

االربعاء

األحد

الخميس

االثنين

11:00-10:00

األسواق املالية الدولية (د .شرياق) I,3,5

االقتصاد البنكي املعمق (د .كردوسي) I,3,3

12:00-11:00

االقتصاد البنكي املعمق (د .كردوسي) I,3,5

األسواق املالية الدولية (د .شرياق) I,3,3

13:00-12:00
14:00-13:00

االقتصاد البنكي المعمق (أ.د .غردة)A15

15:00-14:00

االقتصاد البنكي المعمق (أ.د .غردة)A15

16:00-15:00

التمويل الدولي (د .مرابطي) I:3:8
التمويل الدولي (د .مرابطي) I,3,3

17:00-16:00
09:00-08:00
10:00-09:00

مقاوالتية (د .حجاج) I,3,5
مقاوالتية (د .حجاج) I,3,3

11:00-10:00
12:00-11:00

مقاوالتية (د .حجاج)A15

13:00-12:00
14:00-13:00

اقتصاد أسعار الصرف (د .ساليمية)A15
اقتصاد أسعار الصرف (د .سالميية) I,3,3

15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00

اقتصاد أسعار الصرف (د .سالميية) I,3,3
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التوزيع الزمني للدراسة الحضورية السداسي األول للسنة أولى ماستر علوم اقتصادية

تخصص :اقتصاد وتسيير المؤسسات
الفوج 02

الفوج 01
09:00-08:00
10:00-09:00

اجنليزية( 2أ -سبيت)I.3.3
اجنليزية( 2أ -سبيت)I.3.3

11:00-10:00

الثالثاء

السبت

12:00-11:00

قانون المنافسة وحماية المستهلك (د .براحلية) A15

13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00
09:00-08:00

تقنيات االتصال احلديثة (أ -دغمان) I,3,6

10:00-09:00

تشخيص املؤسسة (د .كردوسي) I,3,6

تقنيات االتصال احلديثة (أ -دغمان) I,3,7

االربعاء

األحد

الخميس

االثنين

11:00-10:00

تقنيات االتصال الحديثة (أ -دغمان) A15

12:00-11:00

مقاوالتية (د .حجاج) A15

13:00-12:00

مقاوالتية (د .حجاج) I,3,6

14:00-13:00

مقاوالتية (د .حجاج) I,3,7

15:00-14:00

تشخيص املؤسسة (د .كردوسي) I,3,6

16:00-15:00
17:00-16:00
09:00-08:00

تشخيص المؤسسة (أ.د .معيزي) A15

10:00-09:00

تشخيص المؤسسة (أ.د .معيزي) A15

11:00-10:00

تمويل المؤسسة (د .خلف اهلل) A15
متويل املؤسسة (د .خلف اهلل) I,3,7

12:00-11:00
13:00-12:00

متويل املؤسسة (د .خلف اهلل) I,3,6
حتليل مناخ األعمال (د .براهمية) I,3,5

14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00

حتليل مناخ األعمال (د .براهمية) I,3,6
تخليل مناخ األعمال (د .براهمية) A15

