
الحصة

الیوم

E05

االتصال والتحرير اإلداري

أد سنوسي علي

E05

E05

نمذجة الظواهر االقتصادية

الخمیس

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05محاضرة

الثالثاء

األربعاء

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

E05محاضرة

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05محاضرة

محاضرة

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

E05

االثنین

             جامعة دمحم بوضیاف المسیلة                                                                       كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم العلوم االقتصادیة                                                      السنة الجامعیة: 2021/2020

استعمال الزمن للسداسي الثالث للسنة الثانیة ماستر اقتصاد كمي

09:00--08:0010:00--09:0011:00--10:0012:00--11:0014:00--13:0015:00--14:0016:00--15:00

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد د بن لخضر السعيد

د بن دقفل كمال

نماذج التوازن العامنماذج التوازن العام

E05محاضرة E05محاضرة

د بن لخضر السعيداألحد

E05محاضرة

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

E05

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

E05

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

E05أعمال موجهة

E05

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

E05أعمال موجهة E05أعمال موجهةE05محاضرة

تحليل المدخالت والمخرجات

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05أعمال موجهة

E05أعمال موجهة

E05أعمال موجهة

أد عماري زهير

قانون حماية المستهلك

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05

لغة أجنبية

E05

االتصال والتحرير اإلداري

د عيشاوي علي

E05



الحصة

الیوم

األربعاء

الخمیس

B01محاضرة

التجارة الدولية االلكترونية

د يحياوي عمر

B01أعمال موجهة

التجارة الدولية االلكترونية

محاضرة

B01

د بوخرص عبد الحفيظ

منظمات ومؤشرات التصنيف الدولي منظمات ومؤشرات التصنيف الدولي

د بوخرص عبد الحفيظ

B01محاضرة

منظمات ومؤشرات التصنيف الدولي

د بوخرص عبد الحفيظ

د يحياوي عمر

B01

قانون الجمارك 2

د عجالن العياشي

B01 أعمال موجهة

12:00--11:00 11:00--10:00 10:00--09:00 09:00--08:00

             جامعة دمحم بوضیاف المسیلة                                                                       كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم العلوم االقتصادیة                                                      السنة الجامعیة: 2021/2020

استعمال الزمن للسداسي الثالث للسنة الثانیة ماستر اقتصاد دولي

14:00--13:0015:00--14:0016:00--15:00

االثنین

الثالثاء

B01

األحد

B01محاضرة

التحكيم التجاري الدولي

محاضرة

استشراف االقتصاد الدولي

B01محاضرة

B01

التحكيم التجاري الدولي

استشراف االقتصاد الدولي

د عايد لمين

محاضرة

محاضرة

االتصال والتحرير اإلداري

د عيشاوي عليد عايد لمين

B01أعمال موجهة

استشراف االقتصاد الدولي

د عايد لمين

التحكيم التجاري الدولي

B01أعمال موجهة

B01أعمال موجهة

لغة أجنبيةاالتصال والتحرير اإلداري

غانم هاجرةأد سنوسي علي

B01 محاضرةB01محاضرة



الحصة
الیوم

E12بوخرصمتغیرات اقتصادیة

E17كزارتسیر المحافظE171كزارتسیر المحافظ1

E12كزارتسیر المحافظE122كزارتسیر المحافظE182بوخرصمتغیرات اقتصادیة2

E18بوخرصمتغیرات اقتصادیة3

E10عجالنجبایة العملیاتE101عریوةالتدقیق البنكي1

E11عریوةالتدقیق البنكيE112عجالنجبایة العملیات2

E12عریوةالتدقیق البنكيE123كزارتسییر المحافظE123كزارتسییر المحافظE113عجالنجبایة العملیات3
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قسم العلوم االقتصادیة                                                      السنة الجامعیة: 2021/2020

استعمال الزمن للسداسي الثالث للسنة  الثانیة ماستر اقتصاد نقدي وبنكي

التدقیق البنكي

االثنین

15:00--14:00 12:00--11:0014:00--13:00

المتغیرات االقتصادیة الكلیة

د بوخرص عبد الحفیظ

BBQمحاضرة

المتغیرات االقتصادیة الكلیة

BBQمحاضرة

د بوخرص عبد الحفیظاألحد

09:00--08:0010:00--09:0011:00--10:00

الخمیس

د كزار رمضاند كزار رمضاناألربعاء

د عریوة محادد عریوة محادالثالثاء

تسییر المحافظ المالیة

BBQمحاضرة

التدقیق البنكي

BBQمحاضرة

BBQمحاضرة

تسییر المحافظ المالیة

BBQمحاضرة

محاضرة

جبایة العملیات المصرفیة

BBQمحاضرةBBQمحاضرة

د عجالن العیاشيد عجالن العیاشي

جبایة العملیات المصرفیة لغة أجنبیة

BBQ

االتصال والتحریر اإلداري

BBQمحاضرة

أد سنوسي علي

17:00--16:00

قانون الصفقات العمومیة

أد سنوسي علي

BBQمحاضرة

16:00--15:00



الحصة

الیوم

الخمیس

األربعاء

A20أعمال موجهة

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20محاضرة

لغة أجنبية

أعمال موجهة

االثنین

الثالثاء

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20أعمال موجهة

آليات التأمين الدولي وإعادة 

التأمين

د حدباوي أسماء

A20 محاضرة

آليات التأمين الدولي وإعادة 

التأمين

د حدباوي أسماء

A20محاضرة

             جامعة دمحم بوضیاف المسیلة                                                                       كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم العلوم االقتصادیة                                                      السنة الجامعیة: 2021/2020

استعمال الزمن للسداسي الثالث للسنة الثانیة ماستر اقتصاد التأمینات

12:00--11:00 11:00--10:00 10:00--09:00 09:00--08:00

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20أعمال موجهة

أسواق مالية

د عيشاوي علي

A20محاضرة

أسواق مالية

د عيشاوي علي

A20 محاضرة

األحد

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20محاضرة

A20

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20محاضرة

14:00--13:0015:00--14:0017:00--16:00

آليات التأمين الدولي وإعادة 

التأمين

آليات التأمين الدولي وإعادة 

التأمين
االتصال والتحرير اإلداري

16:00--15:00

االتصال والتحرير اإلداري

قانون التأمينات

أ لعميد نور الهدى

A20محاضرة

د عيشاوي عليد حدباوي أسماءد حدباوي أسماء

A20أعمال موجهةA20أعمال موجهةA20أعمال موجهة

د عيشاوي علي

A20أعمال موجهة

أسواق ماليةأسواق مالية

د عيشاوي عليد عيشاوي علي

A20أعمال موجهةA20أعمال موجهة

التأمين التكافليالتأمين التكافلي

د غفصي توفيقد غفصي توفيق

التأمين التكافلي

د غفصي توفيق

أد سنوسي عليد غفصي توفيق

A20محاضرةA20أعمال موجهة

االتصال والتحرير اإلداريالتأمين التكافلي

A20أعمال موجهة A20محاضرةA20محاضرة
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