
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2021/2022السنة الجامعية:                  الجزائر                 –أدرار  –جامعة أحمد دراية 
 

 قسم العلوم االقتصادية -كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  
 

 الرابعالسداسي  – شعبة علوم اقتصادية الثانيةاستعمال الزمن للسنة 
 

 فوج األيام
07.30- 

08.30 
08.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 

11.30- 

12.30 

 

 الثالثاء

01 

 رياضيات مالية

أ.د عبد الرحمان ق 

1 

 اقتصاد المؤسسة

 1د.عبد العالي ق 

 مالية عامة

أ.د.بلوافي محمد ق 

1 

تاريخ الفكر 

 االقتصادي

 1د.بكادي ق 

 2اقتصاد كلي

 1ق  أ.د بوكار 

 

02 

 اقتصاد المؤسسة

 2د.عبد العالي ق 

 رياضيات مالية

 2أ.د عبد الرحمان ق

تاريخ الفكر 

 االقتصادي

 2د.بكادي ق 

 2اقتصاد كلي

 2أ.د بوكار ق 

 مالية عامة

أ.د.بلوافي محمد 

 2ق

03 

 2اقتصاد كلي

 3أ.د بوكار ق 

تاريخ الفكر 

 االقتصادي

 3د.بكادي ق

 رياضيات مالية

أ.د عبد الرحمان 

 3ق

 اقتصاد المؤسسة

 3د.عبد العالي ق

 مالية عامة

 3د.هاللي ق

04 

تاريخ الفكر 

 االقتصادي

 4د.بكادي ق 

 2اقتصاد كلي

 4أ.د بوكار ق 

 مالية عامة

 4د.هاللي ق

 رياضيات مالية

أ.د عبد الرحمان 

 4ق

 اقتصاد المؤسسة

 4د.عبد العالي ق

 فوج األيام
07.30-

09.00 
09.00-10.30 

10.30-

12.00 
12.00-13.00 

13.00- 

14.00 
 

األربعا

 ء
 

االقتصاد الكلي 

2 
أ.د بوكار عبد 

 العزيز

 المدرج "و"

تاريخ الفكر 

 االقتصادي
 أ.د بريشي

 المدرج "و"

 مالية عامة

 د.هاللي أحمد

 المدرج "و"

 رياضيات مالية
 أ.بن زيدي

 المدرج "و"

اقتصاد  

 المؤسسة

 أ.حوتية عمر

 المدرج "و"

 

        سالخمي

     :ةمالحظ

 عن بعدمحاربة الفساد    وأخالقية العمل مقياس و األعالم اآللي   مقياس 

 قاعات األعمال الموجهة بمكتبة الكلية 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2021/2022السنة الجامعية:                  الجزائر                 –أدرار  –جامعة أحمد دراية 
 

 قسم العلوم االقتصادية -كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  
 

السداسي  – وبنكيتخصص اقتصاد نقدي  األولى ماستراستعمال الزمن للسنة 

 الثاني
 

  األيام
07.30 – 

09.00  

09.00 –

10.30 
10.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00- 14.00 

  األحد

العمليات البنكية 

 وتمويل المؤسسات

 د.خيرجة حمزة

 المدرج "ح"

التقييم المالي 

 للمشاريع

 د.عزيزي أحمد

 المدرج "ح"

 الهندسة المالية

 د.لحسين عبد القادر

 "ح"المدرج 

  

 فوج األيام
07.30- 

08.30 
08.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30- 12.30 

 االثنين

01 
التقييم المالي 

 للمشاريع 

 01ق   عزيزيد.

الهندسة المالية 

 01ق  لحسيند.

السياسات النقدية 

 01ق  والمالية د.بلوافي

العمليات البنكية 

 وت.المؤسسات 

 01ق  د.خيرجة
 

02 
المالية الهندسة 

 02ق  لحسيند.

التقييم المالي 

 للمشاريع  

 02ق عزيزيد.

العمليات البنكية 

 وت.المؤسسات 

 02ق  د.خيرجة

السياسات النقدية 

 والمالية 

 02د.بلوافي ق
 

03 

العمليات البنكية 

وت.المؤسسات 

 د.خيرجة

 03ق

السياسات النقدية 

 والمالية 

 03د.بلوافي ق

 التقييم المالي للمشاريع

 03قالمومن  د.  

الهندسة المالية 

 مكروديد.

 03ق
 

04 
السياسات النقدية 

 والمالية 

 04د.بلوافي ق

العمليات البنكية 

 وت.المؤسسات 

 04ق  د.خيرجة

 الهندسة المالية

 04ق مكروديد 

التقييم المالي للمشاريع  

  04ق المومن د.

  األيام
07.30- 

08.30 
08.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30- 12.30 

 األربعاء

السياسات النقدية  

 والمالية

 أ.د بلوافي محمد

 المدرج "ح"

االتصال والتحرير  

 اإلداري

 د. خدير

 المدرج "ح"

   

       الخميس

 

     :ةمالحظ

     عن بعدمقياس اإلستراتيجية واالستشراف   ومقياس االنجليزية 
  ونصف للمحاضرة، وباقي المقاييس واألعمال مقاييس الوحدة األساسية ساعة

  الموجهة ساعة واحدة

 قاعات األعمال الموجهة بمكتبة الكلية 
 


