
الحصة

اليوم

االحد

االثنين

27/12/2020 و20/12/2020

28/12/2020 و21/12/2020

استشراف االقتصاد الدولي

محاضرة

د عايد لمين

B01

استشراف االقتصاد الدولي

د عايد لمين

استشراف االقتصاد الدولي

B01

22/12/2020 و15/12/2020

23/12/2020 و16/12/2020

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

التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية                                                                       المسيلة بوضياف محمد جامعة             

2021/2020: الجامعية السنة                                                      االقتصادية العلوم قسم
دولي اقتصاد ماستر الثانية للسنة الثالث للسداسي الزمن استعمال

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

أعمال موجهة

االربعاء

B01

منظمات ومؤشرات التصنيف 

الدولي

د بوخرص عبد الحفيظ

الخميس

B01

الثالثاء

د عجالن العياشي

B01محاضرة

التجارة الدولية االلكترونية

منظمات ومؤشرات التصنيف 

الدولي

B01محاضرة

B01

2قانون الجمارك 

منظمات ومؤشرات التصنيف 

الدولي

د بوخرص عبد الحفيظ

محاضرة

د يحياوي عمر

أعمال موجهة محاضرة

لغة أجنبيةاالتصال والتحرير اإلداري

غانم هاجرةأد سنوسي عليد بوخرص عبد الحفيظ

محاضرة

التجارة الدولية االلكترونية

B01محاضرةB01

د يحياوي عمر

التحكيم التجاري الدوليالتحكيم التجاري الدوليالتحكيم التجاري الدولي

B01أعمال موجهةB01أعمال موجهة

د عيشاوي عليد عايد لمين

B01محاضرة

B01 أعمال موجهةB01محاضرةB01محاضرة

االتصال والتحرير اإلداري



الحصة

اليوم
التاريخ

22/12/2020 و15/12/2020

23/12/2020 و16/12/2020

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

E05محاضرة

محاضرة

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05أعمال موجهة

E05

تحليل المدخالت والمخرجات

E05

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

E05أعمال موجهة

E05

االثنين

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

محاضرة

د بن لخضر السعيد

E05

محاضرة

نماذج التوازن العام

E05

الخميس

االحد

24/12/2020 و17/12/2020

27/12/2020 و20/12/2020

28/12/2020 و21/12/2020

االربعاء

التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية                                                                       المسيلة بوضياف محمد جامعة             

2021/2020: الجامعية السنة                                                      االقتصادية العلوم قسم
كمي اقتصاد ماستر الثانية للسنة الثالث للسداسي الزمن استعمال

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

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير أد عماري زهير

االتصال والتحرير اإلداري

أد سنوسي علي

تحليل المدخالت والمخرجات

E05 E05محاضرة

أد عماري زهيرالثالثاء

E05

تحليل المدخالت والمخرجات

أد عماري زهير

E05أعمال موجهة

لغة أجنبية

E05

قانون حماية المستهلك

E05

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

E05

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

E05 E05

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

E05محاضرة

نماذج التوازن العام

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

نمذجة الظواهر االقتصادية

د بن دقفل كمال

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

E05محاضرة E05محاضرة

د بن لخضر السعيد

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

E05أعمال موجهة

األساليب الكمية في التسويق

د زغبة طالل

E05أعمال موجهة

االتصال والتحرير اإلداري

د عيشاوي علي

E05

نماذج التوازن العام

د بن لخضر السعيد

E05أعمال موجهة



الحصة

اليوم

28/12/2020 و21/12/2020

االربعاء

الخميس

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20أعمال موجهة

االثنين

االحد

التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية                                                                       المسيلة بوضياف محمد جامعة             

2021/2020: الجامعية السنة                                                      االقتصادية العلوم قسم
التأمينات اقتصاد ماستر الثانية للسنة الثالث للسداسي الزمن استعمال

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

لغة أجنبية

الثالثاء

23/12/2020 و16/12/2020

آليات التأمين الدولي وإعادة 

التأمين

د حدباوي أسماء

محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

24/12/2020 و17/12/2020

A20 محاضرة

27/12/2020 و20/12/2020

A20محاضرة

آليات التأمين الدولي 

وإعادة التأمين

د حدباوي أسماء

محاضرة

A20أعمال موجهة

د عجالن العياشي

A20

17:00--16:00

االتصال والتحرير اإلداريالتأمين التكافليمحاسبة التأمينات

16:00--15:00

التأمين التكافلي

د غفصي توفيق

أد سنوسي عليد غفصي توفيقد عجالن العياشي

محاضرةA20أعمال موجهةA20أعمال موجهة أعمال موجهةA20محاضرة

د غفصي توفيقد غفصي توفيق

التأمين التكافليالتأمين التكافلي

A20أعمال موجهةA20محاضرة

االتصال والتحرير اإلداري

د عيشاوي عليد حدباوي أسماء

االتصال والتحرير اإلداري

د عيشاوي علي

A20 محاضرة

A20

قانون التأميناتأسواق ماليةأسواق مالية

A20أعمال موجهة

أسواق مالية

أعمال موجهةA20أعمال موجهة A20 أعمال موجهة

أسواق مالية

A20

A20محاضرةA20محاضرةA20محاضرة

د عيشاوي علي

أعمال موجهة

22/12/2020 و15/12/2020

التاريخ

د عيشاوي علي

A20أعمال موجهة

أ لعميد نور الهدىد عيشاوي عليد عيشاوي علي

آليات التأمين الدولي 

وإعادة التأمين

A20

14:00--13:0015:00--14:00

آليات التأمين الدولي وإعادة 

التأمين

د حدباوي أسماء

محاسبة التأميناتمحاسبة التأمينات محاسبة التأمينات

د عجالن العياشي

A20محاضرة

A20

د عجالن العياشي



الحصة

اليوم

E10عجالنالعمليات جبايةE101عريوةالبنكي التدقيق1

E11عريوةالبنكي التدقيقE112عجالنالعمليات جباية2

E12عريوةالبنكي التدقيقE123كزارالمحافظ تسييرE123كزارالمحافظ تسييرE113عجالنالعمليات جباية3

E12بوخرصمتغيرات اقتصادية1

E17كزارتسير المحافظE171كزارتسير المحافظ1

E12كزارتسير المحافظE122كزارتسير المحافظE182بوخرصمتغيرات اقتصادية2

E18بوخرصمتغيرات اقتصادية3

المالية المحافظ تسييرالمالية المحافظ تسيير

رمضان كزار درمضان كزار د

BBQمحاضرةBBQمحاضرة

BBQمحاضرةBBQمحاضرةBBQ محاضرةBBQمحاضرةBBQمحاضرة

علي سنوسي أدعلي سنوسي أدالعياشي عجالن دالعياشي عجالن د

العمومية الصفقات قانوناإلداري والتحرير االتصالالمصرفية العمليات جبايةالمصرفية العمليات جبايةأجنبية لغة

BBQمحاضرة BBQمحاضرة

د بوخرص عبد الحفيظ

المتغيرات االقتصادية الكلية

د بوخرص عبد الحفيظ

المتغيرات االقتصادية الكلية

البنكي التدقيق

محاد عريوة د

BBQمحاضرة

17:00--16:00 16:00--15:00 14:00--13:0015:00--14:00

التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية                                                                       المسيلة بوضياف محمد جامعة             

2021/2020: الجامعية السنة                                                      االقتصادية العلوم قسم

وبنكي نقدي  اقتصاد ماستر الثانية للسنة الثالث للسداسي الزمن استعمال

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

الثالثاء

23/12/2020 و16/12/2020

22/12/2020 و15/12/2020

24/12/2020 و17/12/2020

البنكي التدقيق

محاد عريوة د

BBQمحاضرة

28/12/2020 و21/12/2020

االربعاء

الخميس

االثنين

27/12/2020 و20/12/2020االحد


