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التوزيع الزمني للدراسة الحضورية السداسي األول للسنة الثانية ماستر علوم اقتصادية

تخصص  :اقتصاد نقدي وبنكي
المقاييس

الحصة

القاعة

09:00-08:00
10:00-09:00

تقنيات الدراسة الميدانية (د .بن جلول)

محاضرة

H.3.8

11:00-10:00

الثالثاء

السبت

12:00-11:00

تقنيات الدراسة امليدانية (د .بن جلول)

أعمال موجهة

TP2

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

اجنليزية (أ -فتاتنية)

أعمال موجهة

H.3.8

15:00-14:00
16:00-15:00
17:00-16:00
09:00-08:00
10:00-09:00

االربعاء

األحد

الخميس

االثنين

11:00-10:00

منظمات ومؤشرات التصنيف االقتصادي الدولي (د ,باهي)

محاضرة

I,3,3

12:00-11:00

منظمات ومؤشرات التصنيف االقتصادي الدولي (د ,باهي)

أعمال موجهة

I,3,3

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

تسيير المحافظ المالية (د .بن يوب)

محاضرة

I,3,3

15:00-14:00

تسيري احملافظ املالية (د .بن يوب)

أعمال موجهة

I,3,3

16:00-15:00

منهجية البحث العلمي(أ -بشير)

محاضرة

I,3,3

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

التدقيق البنكي (أ.د .بوقموم)

محاضرة I

I,3,3

10:00-09:00

التدقيق البنكي (أ.د .بوقموم)

محاضرة II

I,3,3

11:00-10:00

التدقيق البنكي (د .جدي)

أعمال موجهة

I,3,3

12:00-11:00
13:00-12:00
14:00-13:00

جباية العمليات المصرفية (أ.د .صاولي)

محاضرة

I,3,3

15:00-14:00

جباية العمليات املصرفية (أ.د .صاولي)

أعمال موجهة

I,3,3

16:00-15:00
17:00-16:00
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التوزيع الزمني للدراسة الحضورية السداسي األول للسنة الثانية ماستر علوم اقتصادية

تخصص  :اقتصاد وتسيير المؤسسات
الفوج 01

الفوج 02

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00

تقنيات الدراسة الميدانية (د .بن جلول) (محاضرة) H.3.8
اجنليزية (أ -فتاتنية) H,3,8

الثالثاء

السبت

اجنليزية (أ -فتاتنية) H,3,8

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

تقنيات الدراسة امليدانية (د .بن جلول) TP2
تقنيات الدراسة امليدانية (د .بن جلول) TP2

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

منهجية البحث العلمي(أ -بشير) (محاضرة) A15

10:00-09:00

حوكمة الشركات (د .كردوسي) محاضرةA15

11:00-10:00

حوكمة الشركات (د .كردوسي) I,1,3
حوكمة الشركات (د .كردوسي) I,1,3

االربعاء

األحد

الخميس

االثنين

12:00-11:00
13:00-12:00
14:00-13:00

اليقظة االستراتيجية والمؤسسة (د ,ساليمية) محاضرة A15 I

15:00-14:00

اليقظة االستراتيجية والمؤسسة (د ,ساليمية) محاضرة A15 II
اليقظة االسرتاتيجية واملؤسسة (د ,سالميية) I,1,3

16:00-15:00

 17:00-16:00اليقظة االسرتاتيجية واملؤسسة (د ,سالميية) I,1,3
09:00-08:00
10:00-09:00

إدارة الكفاءات (د .مرابطي) محاضرة A15
إدارة الكفاءات (د .مرابطي) I,1,3

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

إدارة الكفاءات (د .مرابطي) I,1,3

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

اهلندسة املالية (د .شعابنية) I,3,7
اهلندسة املالية (د .شعابنية) I,3,7
الهندسة المالية (د .شعابنية) محاضرة A15

