
الحصة

الیوم

E18

E18أعمال موجهة

تقنيات االستقصاء

د بن البار امحمد

E18

تحليل السالسل الزمنية

لغة أجنبية

جاب اهللا اكرام الثالثاء

تقنيات االستقصاء

د بن البار امحمد

محاضرة

تحليل السالسل الزمنية

د جاب اهللا مصطفى

E18محاضرة

E18

 � االثن��

تحليل السالسل الزمنية

د جاب اهللا مصطفى

E18محاضرة
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استعمال الزمن للسداسي الثالث للسنة األولى 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

اقتصاد جزئي معمق

د بن لخضر السعيد

اقتصاد جزئي معمق

د بن لخضر السعيد د بن لخضر السعيد

اقتصاد جزئي معمق

د بن لخضر السعيد

أعمال موجهة

د جاب اهللا مصطفى

اقتصاد جزئي معمقاقتصاد جزئي معمق

E18محاضرة E18محاضرة

د بن لخضر السعيداألحد

E18أعمال موجهة

قانون ممارسة األنشطة

د دخان أمال

تحليل السالسل الزمنية

د جاب اهللا مصطفى

E18محاضرة

المقاوالتية

مجناح أمال

E18أعمال موجهة

تحليل السالسل الزمنية

د جاب اهللا مصطفى

أعمال موجهة

تقنيات االستقصاء

د بن البار امحمد

تقنيات االستقصاء

د بن البار امحمد

تقنيات االستقصاء

د بن البار امحمد

E18أعمال موجهة

الخميس

محضرة

د قريد مصطفى

E18

محاضرة

نظرية اتخاذ القرار

E18

األربعاء

E18محاضرةE18محاضرة

د واضح فواز

BBQمحاضرة

نظرية اتخاذ القرار

د قريد مصطفى

E18أعمال موجهة

نظرية اتخاذ القرارنظرية اتخاذ القرار

د قريد مصطفى

E18أعمال موجهة E18محضرة

د قريد مصطفى

المقاوالتية

E18محاضرة E18محاضرة

المقاوالتية

د واضح فواز

BBQمحاضرة

E18أعمال موجهة



الحصة

الیوم

اقتصاد التأميناتاقتصاد التأميناتالمقاوالتية

E052كزارإدارة المخاطر
إدارة 

المخاطر
2

تحليل 

مالي

بن 

حميدوش
E052بن حميدوشتحليل ماليE052

1
تحليل 

مالي
B011سحنونتحليل ماليB011سحنون

E05برومقاوالتية2

اقتصاد التأمينات

1
تقييم 

المشاريع
B01برومقاوالتيةB011نجاعي

1
إدارة 

المخاطر
كزار

A11محاضرة A11محاضرةA11محاضرة A11

د غفصي توفيق

محاضرة

15:00--14:0017:00--16:00 16:00--15:00

2
تقييم 

المشاريع
شتراوي

A11محاضرة

1
تقييم 

المشاريع
B01نجاعي إدارة المخاطر المالية إدارة المخاطر الماليةإدارة المخاطر المالية

د كزار رمضان

إقتصاد 

التأمين
B011حدباوي

إقتصاد 

التأمين
B01حدباوي

14:00--13:00

B01

E052
تقييم 

المشاريع
E05شتراوي

E05كزار

B01كزارإدارة المخاطر1

2
إقتصاد 

التأمين
E052حدباوي

إقتصاد 

التأمين
E05حدباوي
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استعمال الزمن للسداسي األول السنة األولى ماستر اقتصاد التأمینات

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

د واضح فواز

د كزار رمضان

A11محاضرة

د كزار رمضان

A11 محاضرة

األحد

 � االثن��

الثالثاء

د غفصي توفيقد غفصي توفيقأد بلعجوز حسين
األربعاء

A11محاضرة

أد بلعجوز حسين

A11محاضرة

د واضح فواز

محاضرة

تقييم المشاريع

A11

المقاوالتيةتقييم المشاريع

د قشي حبيبة

A11محاضرةA11محاضرةA11محاضرة

لغة أجنبية

جودي أمال

A11محاضرة

A11محاضرة A11محاضرةA11محاضرة A11

تحليل مالي معمق

محاضرة

الخميس

A11محاضرةA11محاضرة محاضرة

تحليل مالي معمقتحليل مالي معمق

د قشي حبيبةد قشي حبيبة

A11

قانون تجاري

د دخان أمال

A11محاضرة



الحصة

الیوم

األربعاء

د قدوري نور الدين

BBQمحاضرة

BBQمحاضرة

مالية دولية

د يحياوي عمر

اقتصاديات الطاقة اقتصاديات الطاقة

د بن محاد سمير

BBQأعمال موجهة

اقتصاد كلي دولي

د قدوري نور الدين

د يحياوي عمر

BBQ

مالية دولية

د يحياوي عمر

BBQ أعمال موجهة

مالية دولية

أعمال موجهة

BBQ

د بن محاد سمير

12:00--11:00 11:00--10:00 10:00--09:00 09:00--08:00
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14:00--13:0015:00--14:0016:00--15:00

 � االثن��

الثالثاء

األحد

د بن محاد سمير

BBQمحاضرة

اقتصاد كلي دولي

اقتصاديات الطاقة

محاضرة

BBQ

اقتصاديات الطاقة

د بن محاد سمير

محاضرة محاضرة

اقتصاد كلي دوليلغة أجنبية

د واضح فوازد واضح فواز

اقتصاديات الطاقة

د بن محاد سمير

BBQمحاضرة

اقتصاد كلي دولياقتصاد كلي دولي

المقاوالتيةالمقاوالتية

د قدوري نور الديند قدوري نور الديند قدوري نور الدينأ عوامر محمد

BBQمحاضرةBBQأعمال موجهةBBQأعمال موجهةBBQ

BBQ

د يحياوي عمر

قانون االعمال

BBQمحاضرة

مالية دولية

دخان أمال

محاضرةBBQمحاضرةBBQمحاضرةBBQأعمال موجهة

BBQمحاضرة

الخميس

BBQمحاضرة

د بن عبد الرحمان إلياسدخان حسينة

BBQ أعمال موجهة

جغرافيا اقتصاديةجغرافيا اقتصاديةجغرافيا اقتصاديةجغرافيا اقتصادية

BBQ BBQمحاضرة

د بن عبد الرحمان إلياسد بن عبد الرحمان إلياسد بن عبد الرحمان إلياس

المقاوالتية

محاضرة

محاضرةBBQمحاضرةBBQمحاضرةBBQأعمال موجهة

BBQمحاضرةBBQأعمال موجهةBBQ

جغرافيا اقتصادية

د بن عبد الرحمان إلياس

BBQأعمال موجهة BBQأعمال موجهة



الحصة
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استعمال الزمن للسداسي األول السنة األولى ماستر اقتصاد نقدي وبنكي

09:00-08:0010:00-09:0011:00-10:0012:00-11:0014:00-13:0015:00-14:0016:00-15:0017:00-16:00

الفصیلة األولى

األسواق المالية الدوليةاألسواق المالية الدوليةاألسواق المالية الدولية

د قرين علي

الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولى

د قرين عليد قرين عليد بنابي فتيحةد بنابي فتيحة

A11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11

األحد

اقتصاد بنكي معمقاقتصاد بنكي معمقاقتصاد بنكي معمق

د بنابي فتيحة

E07أوصيفتمويل دوليE071بنابيبنكي معمقE071قرينأسواق مالية1

E08أوصيفتمويل دوليE082قرينأسواق ماليةE082بنابيبنكي معمق2

E09نذيرسياسات اقE093قرينأسواق مالية3

E10قرينأسواق ماليةE104نذيرسياسات اقE104مشتربنكي معمق4

E11دبيأسواق ماليةE115طيبيمقاوالتيةE115نذيرسياسات اقتE115مشتربنكي معمق5

E07طيوبسياسات اقE071بوضيافمقاوالتية1

E08بوضيافمقاوالتيةE082شاديسياسات اق2

E09أوصيفتمويل دوليE093صيفوربنكي معمقE093بلحسينمقاوالتية3

E10أوصيفتمويل دوليE104غانممقاوالتية4

E11أوصيفتمويل دولي5

A11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولى

 � االثن��

التمويل الدوليالتمويل الدوليالتمويل الدولي

A11

د أوصيف لخضرد أوصيف لخضرد أوصيف لخضر

A11الفصيلة األولىالفصيلة األولىA11الفصيلة األولى

الثالثاء

المقاوالتيةالمقاوالتية
السياسات االقتصادية 

الكلية

A11

لغة أجنبية

A11الفصيلة األولى

السياسات االقتصادية 

الكلية

د نذير عبد الرزاقد نذير عبد الرزاقد واضح فوازد واضح فواز

الفصيلة األولىA11الفصيلة األولىA11الفصيلة األولى

جودي أمال

A11الفصيلة األولى



الحصة

القاعةاألستاذالمقیاسالفوجالقاعةاألستاذالمقیاسالفوجالقاعةاألستاذالمقیاسالفوجالقاعةاألستاذالمقیاسالفوجالقاعةاألستاذالمقیاسالفوجالقاعةاألستاذالمقیاسالفوجالقاعةاألستاذالمقیاسالفوجالیوم

E12طيبيمقاوالتيةE126قربابيتمويل دوليE126ناجمأسواق مالية6

16:00-15:00

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

A12

اقتصاد بنكي معمقاقتصاد بنكي معمق

د بنابي فتيحةد قرين علي

اقتصاد بنكي معمقلغة أجنبيةاألسواق المالية الدوليةاألسواق المالية الدوليةاألسواق المالية الدولية

د بنابي فتيحةد بنابي فتيحةجاب اهللا إكرامد قرين عليد قرين علي

الفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانيةالفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانية

السياسات االقتصادية 

A12الفصيلة الثانية A12

السياسات االقتصادية 

استعمال الزمن للسداسي األول السنة األولى ماستر اقتصاد نقدي وبنكي
الفصیلة الثانیة

E12طيبيمقاوالتيةE126قربابيتمويل دوليE126ناجمأسواق مالية6

E13قربابيتمويل دوليE137ناجمأسواق ماليةE137برحومةسياسات اق7

E14مزراقمقاوالتيةE148ناجمأسواق ماليةE148حميديبنكي معمق8

E15ناجمأسواق ماليةE159حجيرةمقاوالتيةE159برحومةسياسات اقE159بن فرحاتتمويل دولي9

E16حجيرةمقاوالتيةE1610دبيأسواق ماليةE1610بن فرحاتتمويل دولي10

E12صيفوربنكي معمقE126طيوبسياسات اق6

E13غانممقاوالتيةE137عماريبنكي معمق7

E14شاديسياسات اقE148مختاريتمويل دولي8

E15موساويبنكي معمق9

E16موساويبنكي معمقE1210عوينةسياسات اق10

السياسات االقتصادية 

الكلية

د نذير عبد الرزاقد نذير عبد الرزاق

الثالثاء
د واضح فوازد واضح فواز

السياسات االقتصادية 

الكلية

 � اإلثن��

الفصيلة الثانية

التمويل الدوليالتمويل الدوليالمقاوالتية

الفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانيةA12الفصيلة الثانية

المقاوالتية

د أوصيف لخضرد أوصيف لخضرد أوصيف لخضر

التمويل الدولي

A12الفصيلة الثانيةA12

A12الفصيلة الثانيةA12


