
 قسم العلوم الاقتصادًة

 

 

 برنامج الذروس التفاعلية للسنة الثانية شعبة علوم اقتصادًة

 

ذ املنهي ألاستار مسؤول املقياس املقياس الوحذة  وثوقيت الحصة ثاريخ لألستار البًر
التقنية 

 املستعملة

 أصاصية

 boukarahaziz@gmail.com بومار عبذ العسيس 2اقتصاد للي 
 00.00على الساعة  22/00/2020: 01حصة

 00.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة

Google meet 

 abd.messaoudi@univ-adrar.edu.dz مضعودي عبذ النريم مالية عامة
 00.00على الساعة  22/00/2020: 01حصة

 00.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة

Google meet 

 00.00على الساعة  31/00/2020: 01حصة Berichiak@univ-adrar.edu.dz بريش ي عبذ النريم الاقتصاديثاريخ الفنر 

 00.00على الساعة  00/00/2020: 02حصة

Google meet 

 منهجية

 a.latifbenzidi@gmail.com بن زيذي عبذ اللطيف رياضيات املؤصضة 
 00.00على الساعة  01/00/2020: 01حصة

 00.00على الساعة  00/00/2020: 02حصة
Google meet 

 00.00على الساعة  02/00/2020: 01حصة Hotiamar@univ-adrar.edu.dz حوثية عمر اقتصاد املؤصضة

 00.00على الساعة  10/00/2020: 02حصة
Google meet 

 Google meet 00.00الساعة على  03/00/2020: 02حصة foudou1982@univ-adrar.edu.dz فودو محمذ الفضاد وأخالقيات العمل أفقية
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 ثخصص اقتصاد نقذي وبنكي الثالثةبرنامج الذروس التفاعلية للسنة 

 

 املقياس الوحذة
ألاستار مسؤول 

 املقياس
ذ املنهي  وثوقيت الحصة ثاريخ لألستار البًر

التقنية 

 املستعملة

 أصاصية

 اقاصم حضنة ثقنيات واعمال البنوك
AKACEM.HASNA@univ-adrar.edu.dz 

 11.00على الساعة  22/00/2020: 01حصة

 11.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة

Google 

meet 

 بالل بوجمعة النظام املصرفي الجسائري 
Bou.bellal@univ-adrar.edu.dz 

 11.00على الساعة  22/00/2020: 01حصة

 11.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة

Google 

meet 

 صذيقي أحمذ هقذي معمق اقتصاد
Ahmed.seddiki@univ-adrar.edu.dz 

 11.00على الساعة  31/00/2020: 01حصة

 11.00على الساعة  00/00/2020: 02حصة

Google 

meet 

 عبذ الرحمان عبذ القادر الصيرفة الاصالمية  منهجية
Abdrh.aek@univ-adrar.dz 

 11.00على الساعة  01/00/2020: 01حصة

 11.00على الساعة  00/00/2020: 02حصة
Google 

meet 

 الاصتنشافية
 خذير أحمذ الافالش والتضوية القضائية

echighili@univ-adrar.edu.dz 11.00على الساعة  02/00/2020: 01حصة 
Google 

meet 

 ملطوش لطيفة لغة اجنبية أفقية
lemtaouchlatifa@univ-adrar.edu.dz 11.00على الساعة  03/00/2020: 02حصة 

Google 

meet 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اقتصاد نقذي وبنكي ألاولى ماستربرنامج الذروس التفاعلية للسنة 

 

 املقياس الوحذة
ألاستار مسؤول 

 املقياس
ذ املنهي  وثوقيت الحصة ثاريخ لألستار البًر

التقنية 

 املستعملة

 أصاصية

 لحضين عبذ القادر الهنذصة املالية
Lahciene.aek@univ-adrar.edu.dz 

 10.00الساعة على  22/00/2020: 01حصة

 10.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة

Google meet 

 عسيسي أحمذ عهاشة التقييم املالي للمشاريع
ahmedoukachaazizi@yahoo.fr 

 10.00على الساعة  22/00/2020: 01حصة

 10.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة

Google meet 

 عبذ الرحمان عبذ القادر العمليات البنكية وثمويل املؤسسات
Abdrh.aek@univ-adrar.edu.dz 

 10.00على الساعة  31/00/2020: 01حصة

 10.00على الساعة  00/00/2020: 02حصة

Google meet 

 منهجية
 mabelouafi@univ-adrar.edu.dz بلوافي  محمذ الضياصات النقذية واملالية

 10.00على الساعة  01/00/2020: 01حصة

 10.00على الساعة  00/00/2020: 02حصة
Google meet 

 الاثصال والتحرير إلاداري 
 خضير أحمذ

echighili@univ-adrar.edu.dz 
 10.00على الساعة  02/00/2020: 01حصة

 10.00على الساعة  10/00/2020: 02حصة
Google meet 

 Google meet 10.00على الساعة  03/00/2020: 02حصة Pr.yousfatali@univ-adrar.edu.dz يوصفات علي الاصتراثيجية والاصتشراف اصتنشافية

 Google meet 10.00على الساعة  02/00/2020: 02حصة lemtaouchlatifa@univ-adrar.edu.dz ملطوش لطيفة 2الاهجليزية  أفقية

 


