
الحصة

القاعةالمقياساألستاذالفوجالقاعةالمقياساألستاذالفوجالقاعةالمقياساألستاذالفوجالقاعةالمقياساألستاذالفوجالقاعةالمقياساألستاذالفوجالقاعةالمقياساألستاذالفوجاليوم

I06مالية دوليةمحادي. أ1فE03أسواق ماليةقدوش. أ1ف

I07أسواق ماليةقدوش. أ2فE04مالية دوليةمحادي. أ2ف

E09أسواق ماليةقدوش. أ3فE14تحليل ماليقش ي. د3ف

E10مالية دوليةمحادي. أ4فE16تحليل ماليقش ي. د4فE09أسواق ماليةقدوش. أ4ف

E14تحليل ماليقش ي. د5فE10مالية دوليةمحادي. أ5ف

E07محاسبة البنوكلقليطي. أد1ف

E08اقتصاد بنكيقدوري. د2ف

E13اقتصاد بنكيحدباوي. د1فE07تحليل ماليقش ي. د1ف

E10تحليل ماليقش ي. د2فE08محاسبة البنوكلقليطي. أد2ف

E17محاسبة البنوكلقليطي. أد3فE12مالية دوليةمحادي. أ3فE13اقتصاد بنكيقدوري. د3ف

E10اقتصاد بنكيناجم. د4فE07محاسبة البنوكلقليطي. أد4ف

E08محاسبة البنوكغفص ي. د5فE04اقتصاد بنكيحدباوي. د5فE11أسواق ماليةناجم. د5ف

E12 لغة أجنبية

مالية دولية

الاثنين

محاضرة

الثالثاء

محاسبة 

البنوك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

لقليطي. أد

E12

محادي. أ

قانون النقد 

والقرض
E12 محاضرة

محاضرةE12أسواق ماليةقدوش. أمحاضرة

الخميس

ألاربعاء

11:00--09:30

جامعة محمد بوضياف املسيلة                                         كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

2023/2022: قسم العلوم الاقتصادية                                    السنة الجامعية

ليسانس اقتصاد نقدي وبنكي (03)استعمال الزمن للسداس ي الثالث للسنة الثالثة 

17:00--15:30 09:30--08:00

بنابي. د
بشيري . أ

حمزة
E13 A20قدوري. دمحاضرة اقتصاد بنكيمحاضرة

التحليل املاليقش ي. د

محاضرة

محاضرة

الاحد

12:30--11:00

A20

15:30--14:00

محاضرةمحاضرة

14:00--12:30

محاضرة



الحصة
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محاضرة

E09تحليل املعطياتبوعزيز. د1فحجيرة. د

E15 محاضرة E15

أعمال موجهة

E15
بن . د

يوسف

بحوث 

01العمليات 
زغبة. أد1ف

نظرية اتخاذ 

القرار

1ف
اقتصاد 

01قياس ي  الثالثاء

محاضرة

الاثنين

أعمال موجهةمحاضرة

1ف

اقتصاد قياس ي 

01
بن البار. د

أعمال موجهة
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محاضرة

E04محاضرة

1بحوث العمليات بن يوسف. د

E15سبر ألاراء

E15
نظرية اتخاذ 

القرار
زغبة. أد

محاضرة

محاضرة

1ف

محاضرة

حجيرة. د

أعمال موجهة

17:00--15:30 12:30--11:00

أعمال موجهة

محاضرة

E04E11

E12 تحليل معطيات

ليسانس اقتصاد كمي (03)استعمال الزمن للسداس ي الثالث للسنة الثالثة 

15:30--14:00

ألاحد

جامعة محمد بوضياف املسيلة                                         كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

بوعزيز. د محاضرة

1اق قياس ي بن البار. دبن البار. د

محاضرة

09:30--08:00

E04

14:00--12:30

جودي. أمحاضرة

حجيرة. د1ف
طرق مطبقة على 

الحاسوب
E15

أعمال موجهة

E15 سبر آلاراء

11:00--09:30

لغة أجنبية

محاضرة

الخميس

ألاربعاء



الحصة
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1ف

غادري. أ1ف

تقنيات املالية 

الدولية

أعمال موجهة

17:00--15:30

جامعة محمد بوضياف املسيلة                                         كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

محاضرة

محاضرة

تقنيات املالية 

الدولية
E05 عايد. د

أعمال موجهة

E17ألاسواق املالية الدوليةمحاضرة

أعمال موجهةمحاضرة

ألاسواق املالية 

الدولية
لعميد. أ

اقتصاديات 

النقل الدولي

نظريات التجارة 

الدولية
E03

E09E12

نظريات التجارة 

الدولية

قانون 

الاستثمار

1ف
بن عبد . أ

الرحمان
E09 لغة أجنبية ريغي. أ

محاضرة

E05عايد. د

الاثنين

الثالثاء

بن عبد . أ

الرحمان

محاضرة

يحياوي. د
إدارة ألاعمال 

الدولية
E18 محاضرةمحاضرةمحاضرة

E05 عايد. د عماري. أ محاضرة

محاضرة

محاضرةمحاضرةلعميد. أ
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ليسانس اقتصاد دولي (03)استعمال الزمن للسداس ي الثالث للسنة الثالثة 

09:30--08:0011:00--09:3012:30--11:0014:00--12:3015:30--14:00

1ف

E03

أعمال موجهة

محاضرة

E10إدارة ألاعمال الدولية

الخميس

ألاربعاء

ألاحد




