
2018/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

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

السداسي االولقسم العلوم االقتصاديـة

السنة اولى ماستر اقتصاد وتسسير المؤسسات
3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

08:00

ي معمق                                  زغيب                                    ق 09:30
3/4اقتصاد جزئ 

4/3قانون محاربة الفساد                  اودينة                  ق 11:00اآلحد

 3/4تقنيات االتصال الحديثة                       حازم                         ق  12:30
14:00

15:30

30تشخيص المؤسسة       حمداوي       ق   08:00

30اقتصاد جزئي معمق       زغيب          ق 27تشخيص المؤسسة       حمداوي       ق   09:30

ن 06تشخيص المؤسسة      حمداوي       ق   27اقتصاد جزئي معمق       زغيب          ق 11:00االثني 

06اقتصاد جزئي معمق      زغيب          ق 12:30

14:00

15:30

 28قانون محاربة الفساد            اودينة     ق06االتصال والتحرير االداري سالمي       ق   36تقنيات االتصال الحديثة       حازم       ق   08:00
  28االتصال والتحرير االداري سالمي       ق 06تقنيات االتصال الحديثة       حازم       ق  36قانون محاربة الفساد            اودينة     ق 09:30

 35تقنيات االتصال الحديثة       حازم       ق 06قانون محاربة الفساد            اودينة     ق 36االتصال والتحرير االداري       سالمي       ق   11:00الثالثاء
12:30

14:00

15:30

3/4تمويل المؤسسة                             بوريش                        ق    08:00

 30تمويل المؤسسة       بوريش       ق 06لغة أجنبية          محمدي           ق 09:30
 06تمويل المؤسسة        بوريش    ق 30لغة أجنبية         محمدي            ق 11:00االربعاء

27لغة أجنبية          محمدي           ق  30تمويل المؤسسة        بوريش    ق 12:30

14:00

15:30

3/4االتصال والتحرير االداري                 سالمي                                         ق08:00

3/4تشخيص المؤسسة                                حمداوي                               ق   09:30

3/4تشخيص المؤسسة                                 حمداوي                                   ق   11:00الخميس

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 االولقسم العلوم االقتصاديـة



السنة أولى ماستر اقتصاد نقدي وبنكي
3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

 تسيي 1      مقاولتية                 عويسي         قاعة 08:00
30قانون النقد والقرض     خوالد              ق28االسواق المالية الدولية          لكحل  ق 09:30

28قانون النقد والقرض       خوالد        ق26االسواق المالية الدولية      لكحل       ق 11:00اآلحد

30االسواق المالية الدولية          لكحل  ق 26قانون النقد والقرض       خوالد        ق12:30

14:00

15:30

3/4  االسواق المالية الدولية          لكحل                        ق 08:00

3/4قانون النقد والقرض                     خوالد                  ق09:30
ن 11:00االثني 

12:30

14:00

15:30

3/4اقتصاد قياسي                         بن معزو                        ق08:00

3/4اقتصاد بنكي معمق                   صالحي ع                                ق    09:30

3/4اقتصاد بنكي معمق                صالحي ع                                ق    11:00الثالثاء

12:30

14:00

15:30

08:00

 05التمويل الدولي                            حمداوي                         مدرج09:30
ية      بلهادي               ق  26اقتصاد قياسي          بن معزو     ق 24التمويل الدولي              حمداوي    ق 11:00االربعاء ن 36انجلي 

ية               بلهادي      ق 12:30 ن 36اقتصاد قياسي       بن معزو          ق 26التمويل الدولي              حمداوي    ق 24انجلي 

ية               بلهادي      ق  24اقتصاد قياسي          بن معزو     ق 14:00 ن 36التمويل الدولي              حمداوي    ق 26انجلي 

15:30

27اقتصاد بنكي معمق        صالحي ع  28مقاولتية                 عويسي       ق 08:00

27مقاولتية                 عويسي       ق 28اقتصاد بنكي معمق        صالحي ع 09:30

27اقتصاد بنكي معمق        صالحي ع  28مقاولتية                 عويسي       ق 11:00الخميس

12:30

14:00    

15:30

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

2018/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي االولقسم العلوم االقتصاديـة

   السنة أولى ماستر  اقتصاد دولي



2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

ن                   ق08:00 19لغة أجنبية         محمدي        ق 22قانون الجمارك     غرسة ياسي 

ن                     ق22لغة أجنبية       محمدي          ق 09:30 19قانون الجمارك   غرسة ياسي 

ن       مدرج 11:00اآلحد 01القانون الجمارك         غرسة ياسي 

12:30

14:00

15:30

25اتصال وتحرير اداري       سالمي            ق 08:00

28اتصال وتحرير اداري     سالمي      ق 25اقتصاديات الطاقة    حمزة زكرياء         ق 09:30
ن 28اقتصاديات الطاقة      حمزة زكرياء      ق 25اتصال وتحرير اداري    سالمي       ق 11:00االثني 

12:30

14:00

15:30

08:00

30تقنيات احصائية ونمذجة اقتصادية   نابت    ق 09:30

30تقنيات احصائية ونمذجة اقتصادية               نابت                               ق 11:00الثالثاء

30تقنيات احصائية ونمذجة اقتصادية نابت  ق 12:30

14:00

15:30

08:00

29اقتصاديات الطاقة                     عفيف                           ق 09:30

21جغرافيا اقتصادية                                 مولة                          ق 11:00االربعاء

21جغرافيا اقتصادية                                 مولة                          ق 12:30

14:00

15:30

ي                  ق 08:00
25االقتصاد الكلي الدولي      قرفن

ي  ق 09:30
35جغرافيا اقتصادية          مولة             ق 36االقتصاد الكلي الدولي  قرفن

ي        ق 36جغرافيا اقتصادية          مولة               ق 11:00الخميس
35االقتصاد الكلي الدولي   قرفن

12:30

14:00

15:30

:مالحظة
LMDتتم الدراسة في عمارة 

2018/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي الثالثقسم العلوم االقتصاديـة

السنة ثانية ماستر اقتصاد نقدي وبنكي
2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

08:00



09:30

05منهجية البحث                            بارة           مدرج 11:00اآلحد

36التدقيق البنكي     يزيد  ق29منهجية البحث                  بارة           ق12:30

30  منهجية البحث                بارة      ق29التدقيق البنكي     يزيد   ق14:00

15:30

08:00

09:30
ن 22ق'قانون المنازعات االدارية      حاليمية            11:00االثني 

ية      زقاولة             ق 30ق'قانون المنازعات االدارية  حاليمية     12:30 ن 34انجلي 

ية          زقاولة         14:00 ن 34قانون المنازعات االدارية   حاليمية  ق30ق'انجلي 

15:30

08:00

09:30

25جباية العمليات المرصفية والمالية      بونعيجة         ق11:00الثالثاء

   25التدقيق البنكي                يزيد                  ق 12:30
   25التدقيق البنكي                      يزيد             ق 14:00
15:30

22         تسيي  المحافظ المالية         زوايدية             ق08:00

25تسيي  المحافظ المالية         زوايدية    ق   22جباية العمليات المالية والمرصفية  بونعيجة  09:30

   25جباية العمليات المالية والمرصفية  بونعيجة   ق 22تسيي  المحافظ المالية         زوايدية      ق11:00االربعاء
12:30

14:00

15:30

26نظرية االلعاب       شبيرة          ق 08:00

       26نظرية االلعاب      شبيرة                   ق 09:30
26نظرية االلعاب     شبيرة          ق11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

:مالحظة
LMDتتم الدراسة في عمارة 

2018/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي الثالثقسم العلوم االقتصاديـة

السنة ثانية ماستر اقتصاد وتسيير المؤسسات
2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

08:00



36لمنهجية البحث العلمي   ثاليجية        ق 34اليقظة االستراتيجية والمؤسسة    حازم   09:30

36اليقظة االستراتيجية والمؤسسة    حازم    34لمنهجية البحث العلمي   ثاليجية        ق 11:00اآلحد

12:30

14:00

15:30

29تقنيات كمية                          زغيب                                 ق08:00

29اليقظة االستراتيجية والمؤسسة               عفيف                     ق09:30

ن 29اليقظة االستراتيجية والمؤسسة               عفيف                     ق11:00االثني 

12:30

14:00

15:30

23المؤسسة والتكامل االقتصادي                             شليحي          ق08:00

23اتقنيات كمية                          زغيب  34المؤسسة والتكامل االقتصادي  شليحي      ق09:30

34المؤسسة والتكامل االقتصادي  شليحي    ق 23اتقنيات كمية                          زغيب11:00الثالثاء

12:30

14:00

15:30

30منهجية البحث العلمي                         ثاليجية                  ق08:00

ينة       ق09:30 كات      صالحي صير 36حوكمة الشر

ينة    ق11:00االربعاء كات      صالحي صير 29لغة أجنبية   زقاولة    ق24حوكمة الشر

ينة       ق25لغة أجنبية    زقاولة   ق12:30 كات      صالحي صير 29حوكمة الشر

14:00

15:30

30ادارة الكفاءات      بوالقدرة           ق08:00

30ادارة الكفاءات                                      بوالقدرة                        ق09:30

30ادارة الكفاءات      بوالقدرة           ق11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

:مالحظة
LMDتتم الدراسة في عمارة 

2018/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي الثالثقسم العلوم االقتصاديـة

   السنة ثانية ماستر  اقتصاد دولي
2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

29منهجية البحث العلمي               ثاليجية                           ق08:00

35استشراف االقتصاد الدولي        شطاب           ق09:30

اف االقتصاد الدولي                             شطاب           ق11:00اآلحد 35استشر

12:30



14:00

15:30

26االقتصاد الدولي والتنمية                      بشكر               ق08:00

36  منهجية البحث العلمي      ثاليجية    ق34االقتصاد الدولي والتنمية   بشكر          ق09:30

ن 36االقتصاد الدولي والتنمية   بشكر     ق34منهجية البحث العلمي      ثاليجية       ق11:00االثني 

12:30

14:00

15:30

08:00

09:30

28التحكيم التجاري الدولي       داودي                                      ق11:00الثالثاء

28التحكيم التجاري الدولي    داودي        ق12:30

29التحكيم التجاري الدولي     داودي    ق14:00

15:30

ي           ق08:00 ات التصنيف االقتصادي الدولي       شائر 29منظمات ومؤشر

ي  ق09:30 ات التصنيف    شاب  اف االقتصاد الدولي    شطاب     ق34منظمات ومؤشر 23استشر

اف االقتصاد الدولي    شطاب   ق11:00االربعاء ي ق34 استشر ات التصنيف االقتصادي الدولي  شاب  23منظمات ومؤشر

12:30

14:00

15:30

24تقنيات التفاوض الدولي                           نوي                        ق08:00

24لغة   بلهادي                             34تقنيات التفاوض الدولي              نوي              ق09:30

     24تقنيات التفاوض الدولي              نوي         ق34لغة    بلهادي           ق11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

:مالحظة
LMDتتم الدراسة في عمارة 









  


