
2018/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي الخامسقسم العلوم االقتصاديـة

السنـة الثالثـة ليسانـس  اقتصاد نقدي وبنكي
3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

08:00

05                                      أسواق مالية                      صيد نوال                                       مدرج 09:30

ي       ق 23    قانون النقد والقرض          بوشوك           ق 22 اقتصاد بنكي   بلعادي      ق 11:00اآلحد 24محاسبة البنوك    قصاب 

ي            ق 12:30 24قانون النقد والقرض                  بوشوك                ق 23 اقتصاد بنكي    بلعادي      ق 22محاسبة البنوك   قصاب 

ي             ق 22قانون النقد والقرض        بوشوك     ق 14:00 24 اقتصاد بنكي  بلعادي    ق 23محاسبة البنوك    قصاب 

15:30

24تحليل مالي بلعادي      ق 08:00

23أسواق مالية صيد          ق24تحليل مالي بلعادي         ق 09:30

ن 23تحليل مالي بلعادي         ق 24أسواق مالية صيد             ق11:00االثني 

23أسواق مالية صيد          ق12:30

14:0015:30

08:00

5                                     مالية دولية                                                                    بن معزو                                                مدرج 09:30

5                                           تحليل مالي                                  بلعادي                                مدرج 11:00الثالثاء

12:30

14:00
15:30

08:00

                3/4                                                  اقتصاد بنكي                                      صالحي عبد القادر            ق 09:30
ي                                                  ق 11:00االربعاء 3/4محاسبة البنوك                                                                            قصاب 

3/4                                  قانون النقد والقرض                                                       بوشوك                                                ق12:30

14:00
15:30

22لغة                     حمزة زكرياء                 ق 08:00

23لغة                     حمزة زكرياء                   ق 22مالية دولية          بن معزو     ق 09:30

23مالية دولية    بن معزو             ق22لغة                     حمزة زكرياء                  ق 11:00الخميس

22مالية دولية               بن معزو        ق 12:30
14:00    15:30

:مالحظة
(4 إلي 1مجمع المدرجات من )حصص االعالم االلي تجرى بالقاعة المخصصة لذلك بمركز الحسابات   

2018/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير



السداسي الخامسقسم العلوم االقتصاديـة

السنـة الثالثـة ليسانـس اقتصاد وتسيير المؤسسة
3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

5                                              محاسبة وطنية                       منصوري                                   مدرج 08:00

25      تطبيقات تحليل البيانات            عجمي     ق24نظرية المنظمات        خاوة                     ق 09:30

30                 تطبيقات تحليل البيانات  عجمي        ق 27     نظرية المنظمات        خاوة          ق11:00اآلحد

25نظرية المنظمات        خاوة                     ق 34           تطبيقات تحليل البيانات            عجمي              ق 12:30

14:00

15:30            

اتيجية المؤسسة                                   والي                         مدرج 08:00
5                                                             استر

اتيجية المؤسسة                                   والي                         مدرج 09:30
5                                                                      استر

ن         5                                            جباية المؤسسة                        بوصنوبرة                                   مدرج 11:00االثني 
12:30

14:00

15:30

اتيجية المؤسسة      والي      26محاسبة وطنية               منصوري                    ق25نظرية اتخاد القرار           ادريس               ق 08:00
27 استر

اتيجية المؤسسة      والي       ق25     محاسبة وطنية               منصوري     ق09:30
27نظرية اتخاد القرار           ادريس               ق 26 استر

اتيجية المؤسسة      والي       ق11:00الثالثاء
27محاسبة وطنية               منصوري                         ق26نظرية اتخاد القرار           ادريس               ق 36 استر

12:30

14:00

15:30

08:00

09:30

                    5                                           نظرية  اتخاد   القرار         ادريس                                         مدرج 11:00االربعاء
5                                                   نظرية المنظمات                                خاوة         مدرج 12:30

5                                                        نظرية المنظمات                                خاوة         مدرج 14:00

15:30

29جباية المؤسسة                بوصنويرة            ق23لغة     ق 08:00

29  لغة ق 25جباية المؤسسة                بوصنويرة            ق 09:30

29جباية المؤسسة                بوصنويرة            ق25لغة   ق 11:00الخميس

12:30

14:00
15:30

:مالحظة
(4 إلي 1مجمع المدرجات من )حصص االعالم االلي تجرى بالقاعة المخصصة لذلك بمركز الحسابات   

السداسي الخامسقسم العلوم االقتصاديـة



السنـة الثالثـة ليسانـس اقتصاد دولي 
2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

4/3تقنيات المالية  الدولية      شليحي                           ق 08:00

29تقنيات المالية  الدولية         شليحي            ق 23    ادارة االعمال الدولية      يزيد             ق 09:30

29 ادارة االعمال الدولية      يزيد               ق 25تقنيات المالية  الدولية       شليحي            ق 11:00اآلحد

12:30

14:00

15:30

26نظريات التجارة الدولية           شوالي                  ق08:00

26                            نظريات التجارة الدولية             شوالي                            ق09:30
ن 26نظريات التجارة الدولية           شوالي         ق11:00االثني 

12:30

14:00

15:30

ي              ق 08:00 24         القانون الدولي      طالب 

24                       اقتصاديات النقل الدولي               عياري                       ق 09:30

24                        ادارة االعمال الدولية                 لرباع                                   ق 11:00الثالثاء

12:30

14:00

15:30

ة                ق28االسواق المالية الدولية            لكجل    ق 08:00 27 فرنسية        شبتر

ة             ق 09:30 27االسواق المالية الدولية          لكحل    ق 28 فرنسية        شبتر

28االسواق المالية الدولية                             لكحل                          ق 11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

08:00

09:30

11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

:مالحظة
LMDتتم الدراسة في عمارة 



 


