
  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     أدرار-أحمد دراية جامعـــــــــة 

      العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسييركلية 
         العلوم االقتصاديةقسم 

  

  اقتصادية علوم ة شعب ليسانسالثانية للسنة  -الخاص بالدروس الحضورية  استعمال الزمن
  2020أكتوبر  06 - 05 -04الثالثاء  –االثنين  –األحد : خالل األيام

  

   :مالحظة
  القسمعلن عنه في لوح اإلعالنات الخاص بتم تقسيم الفوج إلى نصفين حسب ما هو م -
   )الطابق الثاني-سابقا( 43 –) الطابق الثاني- سابقا( 42 –) الطابق األرضي-سابقا( 35: تتواجد القاعات -

   بجناح قسم الحقوق
  
  

  14.30 – 13.30  13:30-12:30  12:30-11:30  11:00-10:00  10:00-09:00  09:00-08:00  أفواج  األيــام

    األحـد
 2اقتصاد كلي

  " ح"المدرج
  بوكار.د

مالية عامة المدرج 
  "ح"

  ك/ع.مسعودي.د

لية رياضيات ما
  "ح"المدرج

  بن زيدي.د 

تاريخ الفكر 
االقتصادي 

  " ح"المدرج
  بريشي.د

 اقتصاد المؤسسة
  " ح"المدرج

  حوتية.أ

  

  االثنين

 01ف 
  )1نصف(

هاللي ق .مالية عامة أ  
35  

بوكار ق .د 2اقتصاد كلي
35  

تاريخ الفكر االقتصادي 
  35بكادي ق .د

بلبالي .رياضيات مالية أ
  35السالم ق /ع

  

 01ف 
 )2فنص(

بلبالي .رياضيات مالية أ
    42السالم ق /ع

تاريخ الفكر االقتصادي 
  42بكادي ق .د

بوكار .د 2اقتصاد كلي    42هاللي ق .مالية عامة أ
  42ق 

 02ف 
 )1نصف(

تاريخ الفكر االقتصادي   
  42بكادي ق .د

بوكار ق .د 2اقتصاد كلي  
43  

  هاللي .مالية عامة أ
  42ق  

بلبالي .رياضيات مالية أ
  43سالم ق ال/ع

 02ف 
  )2نصف(

تاريخ الفكر االقتصادي 
  43بكادي ق .د

بلبالي .رياضيات مالية أ
  43السالم ق /ع

  هاللي .مالية عامة أ
    43ق  

    43بوكار ق .د 2اقتصاد كلي

  الثـالثاء

 03ف 
 ) 1نصف(

هاللي ق .مالية عامة أ  
35  

بوكار ق .د 2اقتصاد كلي
35  

تاريخ الفكر االقتصادي 
  35بكادي ق .د

بلبالي .رياضيات مالية أ
  35السالم ق /ع

  

 03ف 
 )2نصف(

بلبالي .رياضيات مالية أ
    42السالم ق /ع

تاريخ الفكر االقتصادي 
  42بكادي ق .د

بوكار .د 2اقتصاد كلي    42هاللي ق .مالية عامة أ
  42ق 

 04ف 
 )1نصف(

تاريخ الفكر االقتصادي   
  42بكادي ق .د

بوكار ق .د 2اقتصاد كلي  
43  

  هاللي .ية عامة أمال
  42ق  

بلبالي .رياضيات مالية أ
  43السالم ق /ع

 04ف 
  )2نصف(

تاريخ الفكر االقتصادي 
  43بكادي ق .د

بلبالي .رياضيات مالية أ
  43السالم ق /ع

  هاللي .مالية عامة أ
    43ق  

    43بوكار ق .د 2اقتصاد كلي

الرابعالسداسي   2020-2019  



  
  
  

  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     أدرار-أحمد دراية جامعـــــــــة 

      العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسييركلية 
  العلوم االقتصادية       قسم 

  

   صص اقتصاد نقدي وبنكيتخ ماستر األولىللسنة  -الخاص بالدروس الحضورية  استعمال الزمن
  2020أكتوبر  05 -04االثنين  –األحد : يوميخالل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) بمكتبة كلية االقتصاد(  04 و 03 و 02 و 01: تتواجد القاعات: مالحظة
  

  16:00-14:30  14:30-13:00  12:30-11:00  11:00-09:30  09:30-08:00  أفواج  األيــام

    األحـد

العمليات البنكية 
وتمويل المؤسسات 

  " و"المدرج
  عبد الرحمان.د

الهندسة المالية 
  "و"المدرج 

  لحسين.د

اريع تقييم المش
  "و"المدرج

  عزيزي.د 

السياسات النقدية 
  " و"والمالية المدرج

  م.بلوافي.د

  

  االثنين

  01ف 
م .العمليات البنكية وت

  01خيرجة ق .أ
  الهندسة المالية

  01ق  بن ذيبة .د
تقييم المشاريع 

  01ق  عزيزي .د

السياسات النقدية 
   م .بلوافي.والمالية د
  01ق 

  

  02ف 
  الهندسة المالية

  02ق بن ذيبة .د 

العمليات البنكية 
  خيرجة .م أ.وت

  02ق 

السياسات النقدية 
  م .بلوافي.والمالية د
  02ق 

تقييم المشاريع 
  02عزيزي ق .د

  

  03ف 
تقييم المشاريع 

  03عزيزي ق .د

السياسات النقدية 
م .بلوافي.والمالية د
  03ق

م .العمليات البنكية وت
  03خيرجة ق .أ

  المالية  الهندسة
  03ق  بن ذيبة .د

  

   04ف 
السياسات النقدية 

  م .بلوافي.والمالية د
  04ق 

تقييم المشاريع 
  04عزيزي ق .د

  الهندسة المالية
  04ق بن ذيبة .د 

م .العمليات البنكية وت
  04خيرجة ق .أ

  

الثانيالسداسي   2020-2019  




