
2020/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
السداسي السادسقسم العلوم االقتصاديـة

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

27ق (صيد )تقنيات واعمال البنوك 8:00

27النظام المصرفي الجزائري  فوزي     ق 26ق (صيد )تقنيات واعمال البنوك 9:30

26النظام المصرفي الجزائري   فوزي   ق 27ق (صيد )تقنيات واعمال البنوك 11:00اآلحد

27النظام المصرفي الجزائري   فوزي ق 12:30

14:00

15:30

8:00

9:30

11:00االثنين

12:30

14:00 

15:30

3/4ق              (بوكرش)                                        تقرير التربص               8:00

3/4                                             النظام المصرفي الجزائري        صالحي ع              ق 9:30

3/4                                         االفالس والتسوية القضائية    حاليمية      ق 11:00الثالثاء

12:30

14:00

15:30

5  (عياري)                                اقتصاد نقدي معمق                            8:00

5                                           الصيرفة االسالمية    خوالد                            مدرج 9:30

5مدرج     (صيد)تقنيات واعمال البنوك                                                             11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

27ق  (حمزة زكرياء )لغة26الصيرفة االسالمية خوالد  ق 25ق   (صالحي فتيحة  )إقتصاد نقدي معمق8:00

27الصيرفة االسالمية خوالد ق 26ق   (صالحي فتيحة )إقتصاد نقدي معمق25ق  (حمزة زكرياء   )لغة9:30

 27ق  (صالحي فتيحة )إقتصاد نقدي معمق26ق  (حمزة زكرياء )لغة 25الصيرفة االسالمية خوالد  ق 11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

حصص االعالم االلي تجرى بالقاعة المخصصة لذلك بمركز الحسابات :مالحظة



2020/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

السداسي السادسقسم العلوم االقتصاديـة

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

      23ق  (نوري  )لغة22ق  (بن معزو )نماذج التنبؤ8:00

22ق    (نوري  )      لغة23ق  (بن معزو )نماذج التنبؤ 9:30

22ق    (بن معزو)      نماذج التنبؤ  23ق  (نوري   )لغة11:00اآلحد

12:30

14:00

15:30

4/3ق                      (شبيرة  )                                   تقييم المشاريع           8:00

4/3ق                     (بن معزو )                                       نمادج التنبؤ                     9:30

4/3ق                   (بوكرش)                                        تقرير التربص          11:00االثنين

12:30

14:00

15:30

26ق     (قصابي   )مراقبة التسيير 23صالحي ي   ق  )مالية المؤسسة 22ق  (شبيرة)تقييم المشاريع 8:00

26ق  (شبيرة)تقييم المشاريع 23ق   (قصابي  )مراقبة التسيير 22صالحي ي  ق  )مالية المؤسسة 9:30

26صالحي ي  ق  )مالية المؤسسة 23ق  (شبيرة)تقييم المشاريع 22ق   (قصابي )مراقبة التسيير 11:00الثالثاء

4/3                                     القانون االداري    حاليمية        ق12:30

14:00

15:30

8:00

4/3ق             (دريس)                                    مالية المؤسسة                           9:30

4/3ق             (قصابي)                                     مراقبة التسيير                             11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

8:00

9:30

11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

حصص االعالم االلي تجرى بالقاعة المخصصة لذلك بمركز الحسابات :مالحظة

2020/2019السنة الجامعية جامعة باجي مختار عنابة             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير



السداسي السادسقسم العلوم االقتصاديـة

السنـة الثالثـة ليسانـس اقتصاد دولي 
2الفوج 1الفوج الساعةاليوم 

8:00

28عمليات التمويل الدولي    شوالي      ق 9:30
28عمليات التمويل الدولي    شوالي ق11:00اآلحد

12:30

14:00

15:30

25ق                       (شوالي)                               عمليات التمويل الدولي          8:00

25ق       (عفيف )                         تسويق دولي                  9:30

25ق                  (شطاب )              التكامل الدولي             11:00االثنين

12:30

14:00

15:30

 5تقرير التربص بوكرش    مدرج 8:00

27 التكامل الدولي             شطاب          ق  24ق     (عفيف)تسويق دولي  9:30

27ق                 (عفيف)تسويق دولي    24التكامل الدولي             شطاب  ق 11:00الثالثاء

28ق       (فوزي ) قانون االستثمارالدولي                       12:30  

14:00

15:30

28فرنسية     مسعودان   ق 29      تقنيات التجارة الدولية           بشكر  ق8:00

28تقنيات التجارة الدولية           بشكر        ق29فرنسية     مسعودان ق 9:30

29                     تقنيات التجارة الدولية           بشكر        ق 11:00االربعاء

12:30

14:00

15:30

8:00

9:30

11:00الخميس

12:30

14:00

15:30

LMDتتم الدراسة في عمارة 


