
العل والبحث العا التعليم   وزارة

دراية أحمد زائر–أدرار–جامعة امعية                 ا ا   2020/2021: السنة
  

سي ال وعلوم ة التجار قتصادية العلوم قتصادية-لية العلوم   قسم
  

للسنة الزمن ي الثالثةاستعمال ن و نقدي اقتصاد امسالسدا– تخصص   ا
  

  16.00-15.00  15.00-14.00  14.00-13.00    12.00-11.00  11.00-10.00  10.00-09.00  09.00-08.00  أفواج  يام

    حد

ي بن اقتصاد

ح.أقاسم.د

  "ح"املدرج

مالية أسواق

ادي   دب

  "ح"املدرج

مالية أسواق

ادي   دب

  "ح"املدرج

دولية   مالية

يوسفات.أ د

  "ح"املدرج

 

 

  

البنوك محاسبة

  العبادي.د

  "ح"املدرج

البنوك محاسبة

  العبادي.د

  "ح"املدرج

  

  الثالثاء

01  

املا   التحليل

  الع.د

 B02 ق

دولية   مالية

يوسفات.أ   د

  B02ق

البنوك   محاسبة

  العبادي.د

  B02ق

    

ي بن   اقتصاد

  ح.أقاسم.د

  B02ق

مالية   أسواق

ق.د ادي   B02ب

  

02  

ي بن   اقتصاد

  ح.أقاسم.د

  16ق

البنوك   محاسبة

  العبادي.د

  16ق

  
مالية   أسواق

ق.د ادي   16ب

 

  

املا   التحليل

  الع.د

  16ق

دولية   مالية

يوسفات.أ   د

  16ق

  

03  
مالية   أسواق

ق.د ادي   15ب
  

ي بن   اقتصاد

  ح.أقاسم.د

  15ق

دولية   مالية

يوسفات.أ   د

  15ق

 

 

  

البنوك   محاسبة

  العبادي.د

  15ق

املا   التحليل

  الع.د

  15ق

  

04     

ي بن اقتصاد

  ح.أقاسم.د

  14 ق

مالية   أسواق

ق.د ادي   14ب

املا   التحليل

  الع.د

  14ق

 

 

  

دولية   مالية

يوسفات.أ   د

  14ق

البنوك محاسبة

ق.د   14 العبادي

  

عاء     ر

النقد   قانون

  والقرض

  أ.صديقي. أد

باستخدام(

  )املنصة

ية نجل

  ملطوش.د

باستخدام(

  )املنصة

املا التحليل

  املومن.د

  "و"املدرج

املا التحليل

  املومن.د

  "و"املدرج

     

  

  

  : مالحظات

القاعات.1 ناح16و15و14: تتواجد با ي الثا ك(  "C"بالطابق املش ذع ا ة مص س رئ مكتب ،)بجانب

القاعة ناحB02وتتواجد با ر قوق " (B"بالطابق ا قسم   ).بجانب

يتم. 2 ية نجل ومقياس والقرض النقد قانون التحاضرمقياس ووسائل املنصة باستخدام عد عن ا تقدم

عد   .عن

سم15-01من.3 عن2020د التحاضر ووسائل املنصة باستخدام عد عن س املقاي ميع الدروس تبدأ

  عد

سم15من.4 ية2021جانفي21إ2020د واملن ساسية الوحدة س ملقاي ة ضور ا الدروس ة  .ف
 
  
  
  



العل والبحث العا التعليم   وزارة

دراية أحمد زائر–أدرار–جامعة امعية                         ا ا   2020/2021: السنة
  

سي ال وعلوم ة التجار قتصادية العلوم قتصادية-لية العلوم   قسم
  

الثانية للسنة الزمن ياستعمال ن و نقدي اقتصاد تخصص الثالث– ماس   السدا
  

  16.00-15.00  15.00-14.00  14.00-13.00    12.00-11.00  11.00-10.00  10.00-09.00  09.00-08.00  أفواج  يام

    حد

النقدي النظام

زائري ا واملا

املدرجبوا.د

 "و"

النقدي النظام

زائري ا واملا

املدرجبوا.د

 "و"

املحافظ سي

املالية

مصطفاوي .د

 "و"املدرج

املحافظ سي

املالية

مصطفاوي .د

 "و"املدرج

  

  

 

ي البن   التدقيق

د.د   . مجا

 "و"املدرج

ي البن التدقيق

د.د     مجا

 "و"املدرج

تأمينات اقتصاد

ع.أ ك/صديقي

  "و"املدرج

ن   ثن

01  

ي البن   التدقيق

العا.د   عبد

  16 ق

املحافظ سي

  املالية

  مصطفاوي . د

  16 ق

اقتصاد

  التأمينات

  16 ق. أ

النقدي النظام

ج   واملا

م.د   بلوا

  16 ق

      

  

02  

املحافظ سي

  املالية

  مصطفاوي . د

  15 ق

ي البن   التدقيق

العا.د   عبد

  15 ق

النقدي النظام

ج   واملا

م.د   بلوا

  15 ق

اقتصاد

  التأمينات

  . أ

  15 ق

      

  

03  

اقتصاد

  التأمينات

  14 ق. أ

النقدي النظام

ج   واملا

م.د   بلوا

  14 ق

املحافظ سي

  املالية

  مصطفاوي . د

  14 ق

ي البن   التدقيق

العا.د   عبد

  14 ق

      

  

04  

النقدي النظام

ج   واملا

م.د   بلوا

  13 ق

اقتصاد

  التأمينات

  13 ق. أ

ي البن   التدقيق

العا.د   عبد

  13 ق

املحافظ سي

  املالية

  مصطفاوي . د

  13 ق

      

  

      الثالثاء

املالية النمذجة

اعمر.د   سيد

باستخدام(

  )املنصة

البحث ية من

د عياد.العلمي

  "و"املدرجلي

ية نجل

  مصطفاوي.د

باستخدام(

  )املنصة

      

  

  

  : مالحظة

القاعات.1 ناح16و15و14و 13 :تتواجد با ي الثا ذع( "C"بالطابق ا ة مص س رئ مكتب بجانب

ك   ).املش

املاليةمقياس. 2 يتمالنمذجة ية نجل عنومقياس التحاضر ووسائل املنصة باستخدام عد عن ا تقدم

  .عد

سم15-01من.3 عن2020د التحاضر ووسائل املنصة باستخدام عد عن س املقاي ميع الدروس تبدأ

  .عد

سم15من.4 ية2021جانفي21إ2020د واملن ساسية الوحدة س ملقاي ة ضور ا الدروس ة   .ف


