
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 اقتصادية الثانيةاستعمال علوم عالسدا– شعبة   الرا
  

  13.45.00-12.00  11.45.00-10.00  09.45-08.00  فوج  يام

    حد

عامة   مالية

أحمد.أ   ال

رقم املكتبة   02قاعة

الك   2قتصاد

ز.أ العز عبد ار بو   د

رقم املكتبة   02قاعة

املؤسسة   اقتصاد

عمر.أ   حوتية

رقم املكتبة   02قاعة

ن     ثن
  

الفساد افحة العملم   وأخالقيات

محمد فودو عد(    د   )عن

د باحمو.عالم   ولد

عد(   )عن

    الثالثاء

قتصادي الفكر خ   تار

م.أ الكر عبد بر   د

  "ح"املدرج

الك    2قتصاد

ز.أ العز عبد ار بو   د

  "ح"املدرج

مالية اضيات   ر

اللطيف. د عبد دي ز   بن

  "ح"املدرج

عاء   ر

01  
ك    2اقتصاد

ق.أ ار بو   09د

مالية اضيات   ر

ق.أ الرحمان عبد   09د

عامة   مالية

  09قلكسا.د

02  
مالية اضيات   ر

ق.أ الرحمان عبد   10د

ك    2اقتصاد

ق.أ ار بو   10د

املؤسسة   اقتصاد

العا.د   10ق عبد

03  
عامة   مالية

  11قلكسا.د

قتصادي الفكر خ   تار

ق.د ادي   11 ب

ك    2اقتصاد

ق.أ ار بو   11د

04  
املؤسسة   اقتصاد

العا.د   12قعبد

عامة   مالية

  12قلكسا.د

قتصادي الفكر خ   تار

ق.د ادي   12ب

05    
املؤسسة   اقتصاد

العا.د   08ق عبد

مالية اضيات   ر

ق.أ الرحمان عبد   08د

س م   ا

01  
املؤسسة   اقتصاد

  09قحوتية.أ

خ قتصاديتار   الفكر

ق.د ادي   09ب
  

02  
قتصادي الفكر خ   تار

ق.د ادي   10ب

عامة   مالية

ق.أ   10ال
  

03  
مالية اضيات   ر

ق.أ الرحمان عبد   11د

املؤسسة   اقتصاد

  11قحوتية.أ
  

04  
ك   2اقتصاد

ق.أ ار بو   12د

مالية اضيات   ر

ق.أ الرحمان عبد   12د
  

05  
عامة   مالية

  08قال.أ

ك   2اقتصاد

ق.أ ار بو   08د

قتصادي الفكر خ   تار

ق.د ادي   08ب
  

  : مالحظات

افحةمقياس. 2 العملم وأخالقيات عدعالمومقياسالفساد عن ا تقدم   .يتم

املنصة2021مارس25إ20من.3 باستخدام عد عن س املقاي ميع الدروس   تبدأ

ل22إ2021مارس27من.4 ية2021أفر واملن ساسية الوحدة س ملقاي ة ضور ا الدروس ة   .ف

ل29-24من.5 للسدا2021أفر العادية متحانات 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
  

للسنة الزمن ي الثالثةاستعمال ن و نقدي اقتصاد   السادسالسدا– تخصص
  

  13.45.00-12.00  11.45.00-10.00  09.45-08.00  أفواج  يام

      حد
القضائية ة سو وال   فالس

عد(خدير.أ   )عن
  

ن   ثن

01  
سالمية فة   الص

ذيبة.د   B02 قبن

البنوك وأعمال   تقنيات

    B02 قأقاسم. د

  

سالمية فة   الص

يمينة. د ذيبة   بن

  "ط"املدرج

  

02  
معمق نقدي   اقتصاد

بر.أ   16قد

سالمية فة   الص

ذيبة.د   16قبن

03  
زائري  ا املصر   النظام

بالل.أ   15قد

معمق نقدي   اقتصاد

بر.أ   15قد

04  
البنوك وأعمال   تقنيات

  14قأقاسم. د

زائري  ا املصر   النظام

بالل.أ   14قد

    الثالثاء

زائري  ا املصر   النظام

  "ط"املدرج

بوجمعة.أ بالل   د

معمق نقدي   اقتصاد

  "ط"املدرج

أحمد.أ صديقي   د

البنوك وأعمال   تقنيات

  "ط"املدرج

حسنة. د   أقاسم

عاء   ر

01  
زائري  ا املصر   النظام

بالل.أ   B02 قد

معمق نقدي   اقتصاد

بر.أ   B02قد

د ية   ملطوش.نجل

رقمقاعة 04املكتبة  

02  
البنوك وأعمال   تقنيات

  16قأقاسم. د

زائري  ا املصر   النظام

بالل.أ   16قد

03  
سالمية فة   الص

ذيبة.د   15قبن

البنوك وأعمال    تقنيات

  15قأقاسم. د

04  
معمق نقدي   اقتصاد

بر.أ   14قد

سالمية فة   الص

ذيبة.د   14قبن

عاء                ر

س م                ا
  

  

  : مالحظات

القاعة. 1 ناحB02تتواجد با ر قوق " (B"بالطابق ا قسم املدرج)بجانب أما العامةيقع" ط"، مانة مب   .خلف

القضائيةمقياس. 2 ة سو وال عد فالس عن تقديمھ   .تم

املنصة2021مارس25إ20من.3 باستخدام عد عن س املقاي ميع الدروس    .تبدأ

ل 22إ2021 مارس 27من.4 ية2021 أفر واملن ساسية الوحدة س ملقاي ة ضور ا الدروس ة   .ف

ل29-24من.5 للسدا2021أفر العادية متحانات ة   .ف


