
2020/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي الثانيقسم العلوم االقتصاديـة

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

25الصيرفة التامين     عياري        ق 8:00
29اصيرفة التامين  عياري     ق 25انجليزية                    ق 9:30

25صيرفة التامين     عياري     ق29انجليزية                       ق 11:00اآلحد

29انجليزية                  ق 12:30

14:00
15:30

24الهندسة المالية    لكحل     ق 23العمليات البنكية    والي      ق 22 التقييم المالي للمشاريع          حمداوي    ق 8:00

24العمليات البنكية    والي         ق 23 التقييم المالي للمشاريع            حمداوي   ق 22الهندسة المالية    لكحل     ق 9:30
 24 التقييم المالي للمشاريع      حمداوي  ق 23الهندسة المالية    لكحل     ق 22العمليات البنكية    والي   ق 11:00االثنين

3/4      التقييم المالي للمشاريع                 حمداوي         قا12:30
14:00
15:30
5العمليات البنكية    والي               مدرج 8:00

5الهندسة المالية    لكحل                مدرج 9:30
5الهندسة المالية    لكحل             مدرج 11:00الثالثاء

12:30

14:00
15:30

24التصال والتحرير االداري              سالمي                               ق   8:00

24صيرفة التامين                     عياري                             ق 9:30

11:00االربعاء
12:30
14:00
15:30
 05قانون محاربة الفساد       داودي                       مدرج8:00

  23االتصال والتحرير االداري  سالمي  ق22       قانون محاربة الفساد       داودي    ق 9:30
  23قانون محاربة الفساد       داودي   ق        22 االتصال والتحرير االداري       سالمي   ق11:00الخميس

23االتصال والتحرير االداري            سالمي ق22قانون محاربة الفساد       داودي         ق 12:30

14:00    
15:30

:مالحظة

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



2020/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي الثانيقسم العلوم االقتصاديـة
السنة اولى ماستر اقتصاد وتسسير المؤسسات

3الفوج 2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 
5االدوات الحديثة لتقييم االداء                    حازم                                   مدرج 8:00

5التسيير والتدقيق الجبائي للمؤسسة بوصنوبرة                  مدرج 9:30
 3/4مقاولتية   قرفي                           قا11:00اآلحد

12:30     

14:00
15:30

  30التسيير والتدقيق الجبائي  بوصنوبرة   ق 8:00

30اتقنيات التصدير واالستيراد   لرباع  ق28انجليزية      عطوي              ق 29التسيير والتدقيق الجبائي  بوصنوبرة     ق9:30

30انجليزية       عطوي             ق 28التسيير والتدقيق الجبائي  بوصنوبرة          ق   29اتقنيات التصدير واالستيراد   لرباع        ق11:00االثنين

28        اتقنيات التصدير واالستيراد   لرباع   ق  29انجليزية             عطوي           ق12:30

14:00
15:30
 28انظمة الجودة والتقييس  بارة      ق30مقاولتية   قرفي      ق   29االدوات الحديثة لتقييم االداء       حازم  ق8:00

  28  مقاولتية   قرفي    ق 30االدوات الحديثة لتقييم االداء       حازم       ق  29انظمة الجودة والتقييس  بارة      ق9:30

 28االدوات الحديثة لتقييم االداء    حازم   ق 30قانظمة الجودة والتقييس  بارة   ق 29مقاولتية   قرفي  ق11:00الثالثاء

12:30

14:00
15:30
8:00

           تقنيات احصائية ونمدجة اقتصادية   نابت        9:30

 36تقنيات احصائية ونمدجة اقتصادية نابت  ق11:00االربعاء
     36تقنيات احصائية ونمدجة اقتصادية   نابت  ق12:30
14:00
 36تقنيات احصائية ونمدجة اقتصادية   نابت   ق15:30

3/4لتسيير والتدقيق الجبائي للمؤسسة بوصنوبرة                  ق8:00

            3/4نظمة الجودة والتقييس  بارة                            ق9:30

3/4تقنيات التصدير واالستيراد   لرباع                                      ق11:00الخميس

12:30
14:00    
15:30

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



2020/2019السنة الجامعية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
السداسي الثانيقسم العلوم االقتصاديـة

   السنة أولى ماستر  اقتصاد دولي

2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

8:00

 36                                                            االندماج االقتصادي الدولي                  لطفي      ق 9:30

36                                                            االندماج االقتصادي الدولي                  لطفي       ق 11:00اآلحد

12:30

14:00

15:30

27االنتاج الدولي والشركات المتعددة الجنسيات          شليحي               ق 8:00

         26 االنتاج الدولي والشركات المتعددة  شليحي   ق  9:30

         27 االنتاج الدولي والشركات المتعددة  شليحي  ق 11:00االثنين
12:30

14:00

15:30

36   انجليزية زقاولة  ق 25مؤسسات العولمة االقتصادية   ق 8:00

         36مؤسسات العولمة االقتصادية ق 25انجليزية  زقاولة ق 9:30

       36                                                         مؤسسات العولمة االقتصادية              شاوي             ق 11:00الثالثاء
12:30

14:00

15:30

         22                          مقاولتية             بوالقدرة        ق8:00

  23   مقاولتية       بوالقدرة   ق 22قانون محاربة الفساد         طالبي      ق9:30

23قانون محاربة الفساد   طالبي  ق   22   مقاولتية       بوالقدرة    ق11:00االربعاء
22قانون محاربة الفساد                         طالبي                      ق12:30

14:00

15:30

24                               تسيير خطر الصرف   لبو                      ق8:00
28  تسيير خطر الصرف        لبو  ق24االندماج االقتصادي الدولي  لطفي    ق9:30

28االندماج االقتصادي الدولي  لطفي    ق24  تسيير خطر الصرف        لبو  ق11:00الخميس
12:30

14:00

15:30

 





 36تقنيات احصائية ونمدجة اقتصادية نابت  ق


