
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

 اإلقتصاديةعلوم الشعبة تخصص: 
السنة الثانية  :المستوى  

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 - >11:00 08:00->09:30 
 وقيتتال

 اليوم

  

 3إحصاء 
 أ/بوكريطة

B17 
اقتصاد نقدي و أسواق رأس 

 المال
 B17 أ.د/ آيت زيان

G3 رياضيات المؤسسة أ.حايدB04 
G1 اقتصاد نقدي و أسواق رأس

  B05المال د/.ملياني  
G2أ.بوكريطة  3  إحصاء     

BN1  
 

 رياضيات المؤسسة
 لعمامري .أ

B17 
 األحد

 
G2  تسيير المؤسسة 

 بوزيان فتيحة أ . 
B06 

G2 أ بن يحي إعالم آلي TP 
G1  تسيير المؤسسة 

 B04  أ . سي الهادي
G3 د/ قاسم شاوش تسيير المؤسسة 

B22 

 المؤسسةتسيير 
 د/ قاسم شاوش

  A1مدرج 

G3إعالم آلي أ بن يحيTP 

 
 

G1 إعالم آلي أ بن يحي 
TP 
 

 اإلثنين 

 
G2 رياضيات المؤسسة 

   حايد  .أ
B24/2 

G2 أ.روالمي اقتصاد جزائري/B11 
G1رياضيات المؤسسة أ.حايدB05 

G3  أ.مقراب  3 إحصاءB37/2 

G3اقتصاد جزائري 
  B04أ.روالمي

G1  ب أ.مقرا 3 إحصاءB23/1 

G1اقتصاد جزائري أ.روالميB5 
G2أ . ظريف.1اقتصاد كلي  B06  

 1اقتصاد كلي
 ظريف .أ

 A1 مدرج  
 الثالثاء 

 منهجية 
 د/ بن عناية

B17 

G2.  اقتصاد نقدي وأسواق رأس
 أ.زحوفي  المال.

B37/1 

G3.  اقتصاد نقدي وأسواق رأس
 أ.زحوفي  المال.

B17 

G1 أ . ظريف.1اقتصاد كلي B35 
G3 ليزية أ. بختي  انجB23/1 

G3أ . .1اقتصاد كلي
 B28 ظريف

 
 األربعاء 

   G2  أ.بختي  انجليزية B21  G1  أ.بختي  انجليزية 
B24/1 

 اقتصاد جزائري
 د / بزيرية 

B17 

 إعالم آلي
  B17 بن يحي.أ 

 
 الخميس

 

 2016/2017 ثالثرزنامة السداسي ال



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

 اقتصاد نقدي و بنكي  :تخصص
 السنة الثالثة  :المستوى

2016/2017 

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 - >11:00 08:00->09:30 
                   

 وقيتتال
 اليوم

G2  سواق مالية أ 
 B06 بودوشن.أ. 

 

 تحليل المعطيات
 A1 مدرجد/ بوكريطة 

 أسواق مالية
 د/ ناصر المهدي

 A1 مدرج

 اقتصاد بنكي
 د/ خليفة
B28 

G2.د.خليفة/ اقتصاد بنكيB06 
 

G1 د.خليفة. قتصاد بنكي.ا B4 
G2.تحليل المعطيات.أ.بوكريطة B5 األحد 

G 1 بودوشن سواق مالية .أ.أ 
B04 
 
 

  التسيير نظم المعلومات
 أ.بودوشن 

B17 

 اقتصاد التأمينات
 د/ غداوية

B17 

 تحليل المخاطر المصرفية
 د/ اليفي
B17 

G2 ل المخاطر المصرفيةتحلي 
 B5  .د.اليفي

G1  أ.بوكريطة.  لمعطياتا تحليل.B04 
 

G1/يل المخاطر المصرفيةلتح 
 B4 .د.اليفي

 
 اإلثنين 

  
 تسويق بنكي
 أ. سلمان

BN1 

 تحليل مالي
 أ/ زروقي

 A1 مدرج

G1    تحليل مالي.أ. زروقيB4 
G2 أ. العوادي  انجليزيةB37/2 

G2/   تحليل مالي.أ. زروقيB4 
G1 أ.العوادي  انجليزيةB5  األربعاء 

  

G2 تصاد التأمينات اق
 B24/1 . أ.قوادري 

G1 محاسبة بنكية. صغير
 B19 موح.

 محاسبة بنكية
 مدرج  صغير موح .أ

B17 

G2  محاسبة بنكية. صغير موح B05 
 

G1   أ.قوادرياقتصاد التأمينات  
B04  الخميس 

 

 
 

 خامسرزنامة السداسي ال



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

                                         علوم مالية و نقدية  تخصص:
 2016/2017السداسي الخامس ة                                  ثسنة ثالالمستوى: 

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 -- >11:00 08:00-->09:30 
 وقيتتال       
 اليوم

 السبت       

  
TD   تحليل المخاطر

 المصرفية د.اليفي
B05 

 اقتصاد نقدي معمق أ.ملياني 
B38/1 

 محاسبة الشركات أ.ترير
B37/2  األحد 

  
 

قتصاد التأمينات د.غداوية ا
B17 

تحليل المخاطر المصرفية 
 د.اليفي
B17 

TD محاسبة الشركات 
 اإلثنين   B38/2 أ.ترير 

 الثالثاء       
تقنيات المعلومات 
المصرفية أ.فتاح 

B06 

TDاقتصاد نقدي معمق 
 B24/2أ .  ملياني    

TD   التنبؤ المالي التحليل و 
  B24/1زروقي  .أ

   
 األربعاء  

 TD   المالية العامة د.ساحل 
B24/1 

 المالية العامة د.ساحل 
B24/2 

TD    اقتصاد التأمينات 
 B37/1أ.قوادري 

 تجارة دولية أ. قوادري 
B37/1 

 
 لتحليل و التنبؤ المالي ا

زروقي  
              B37/2 

 الخميس 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

 بنكياقتصاد نقدي و :تخصص
 األولى ماستر :المستوى

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 -- >11:00 08:00-->09:30 
           

 وقيتتال
 اليوم

G3 التمويل الدولي 
 د/ موالدي 

B04 

G2 التمويل الدولي د/موالدي 
B04 

 التمويل الدولي د/ موالدي
 B13 بكديد/التمويل الدولي  A1 G4المدرج 

  
 السبت  

 معمق بنكياقتصاد    
 A1المدرج  د/ حاج صدوق

G1 قانون النقد و القرض 
 قانون النقد و القرض B21 G4د/ اليفي 

 األحد B08د/ اليفي 

 
G1 التمويل الدولي 

 بكدي د/  
B24/1 

 G1 اقتصاد بنكي معمق 
 B05 د/ حاج صدوق

G2 ألسواق المالية الدوليةا 
 B22 بهوري

   
 
 

 اإلثنين 

 

G2  قانون النقد و القرض د/اليفي
B04 

G3 اقتصاد قياسي 
 B06 أ.بكدي 

G3 قانون النقد و القرض 
 B35د/ اليفي 

G2  أ.بكدي اقتصاد قياسي B37/1 
 قانون النقد و القرض

 A1 مدرج د/ اليفي

 األسواق المالية الدولية
 الثالثاء                 B17 بهوري .أ

  G2 تي انجليزية أ.بخB28 
G1 أ.بكدي اقتصاد قياسي B23/2 

G1  انجليزية أ.بختيB24/1 
G4  أ.بكدي اقتصاد قياسيB38/2 

 المقاوالتية  د. مادي
B17 

 اقتصاد قياسي
 األربعاء B17د. بن عناية 

  G4 اقتصاد بنكي معمق 
 B36أ. قويدر قوشيح 

 

G2 اقتصاد بنكي معمق 
 B22أ. قويدر قوشيح 

G3 د.بوحرب األسواق المالية الدولية 
B21 

G4  انجليزية أ.بختيB28 
G1   األسواق المالية الدولية

 B29بوحرب د.
G3 اقتصاد بنكي معمق 

 B06أ. قويدر قوشيح 
 

G3  انجليزية أ.بختيB24/1 
G4  األسواق المالية الدولية 

 الخميس  B23/1 د. بوحرب

 األولرزنامة السداسي  

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

  تأميناقتصاديات ال تخصص: 
 أولى ماستر المستوى: سنة

2016 /2017 

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 -- >11:00 08:00-->09:30 
 وقيتتال             

 اليوم

 
G1  إدارة المخاطر

   B15أ.زيان

 التحرير اإلداري و االتصال
 أ.زيان  

B17 

G1  اقتصاد التأمين د/حفيفي
B04 
G2  يان ادارة المخاطر أ.ز

B19 

 د.خلفاوي تحليل مالي معمق
          B17   

 اقتصاد التامين
 A1د/ حفيفي مدرج 

 
 السبت 

  

G1 التقنيات الكمية للتسيير 
 B04   أ.مقراب 

G2  تحليل مالي معمق د.خلفاوي
B38/2 

G2 التقنيات الكمية للتسيير 
 B05 أ.مقراب

 

التقنيات الكمية للتسيير 
 B22أ.مقراب 

G2 تأميناقتصاد ال 
 B06د. حفيفي  

G1 تحليل مالي معمق 
 B07د.خلفاوي 

 األحد

 إدارة المخاطر      
 BN1د.ناصر المهدي 

 قانون التأمين أ. بونوة
Bn1  اإلثنين 

G2  أ.كفيف  انجليزية 
B06 

G1 أ.كفيف  انجليزية 
B23/1         الثالثاء 

 
 

 
 
 
 

 رزنامة السداسي األول

 

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

 و تسيير المؤسسةاقتصاد تخصص: 
 لى ماسترالمستوى: سنة أو

2016/2017 

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 -- >11:00 08:00-->09:30 
 وقيتتال       
 اليوم

  
G2   الحديثة  تقنيات االتصال 

 B04د/خلفاوي حكيم 
 

 تقنيات االتصال الحديثة  
 د/خلفاوي حكيم 

 A1المدرج 

  اإلداريالتحرير 
 زيان  و االتصال أ.
 A1المدرج 

 
G1 تمويل المؤسسة 

  B10د/بكدي
 

 السبت 

   

G3   تقنيات االتصال الحديثة 
 B37/1د/خلفاوي حكيم 

G2  تشخيص المؤسسة
 B21د.مدادي

G1   تقنيات االتصال الحديثة 
 B24/1د/خلفاوي حكيم 

G3 تشخيص المؤسسة 
 B37/1د.مدادي

G1 المؤسسة تشخيص 
 األحد B09د.مدادي

  
G2 ل المؤسسةتموي 

 B05د/بكدي 
 قانون المنافسة

 B34أ.بودوشن  
G3 تمويل المؤسسة 

 B20د/بكدي 
 
 اإلثنين  

تشخيص المؤسسة د.مدادي 
B17 

 دراسة السوق 
 B17و المنافسة  د/فشيت 

G1  6انجليزية أ.كفيف  B0    
 الثالثاء  

G2 أ.كفيف  انجليزية B07  G3 أ.كفيف انجليزية B35  
G3  والمنافسةدراسة السوق 

 B04د/فشيت 
 

G1  دراسة السوق والمنافسة
 B04د/فشيت 

 

G2  دراسة السوق والمنافسة
 B06د/فشيت 

 

 
 األربعاء  

 تمويل المؤسسة     
 الخميس  A1المدرج أ.زحوفي 

 رزنامة السداسي األول



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

 

 
 اقتصاد نقدي و بنكي  :تخصص
 ماسترة نيسنة ثا :المستوى

2016/2017 

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 -- >11:00 08:00-->09:30 
 وقيتتال       
 اليوم

 
TD  نظرية مالية األسواق 
 B23/1 د/ بكدي 

 

 نظرية مالية األسواق 
  B28د.بكدي 

 إعالم آلي
   BN1 أ.رابر معيزي

 
 
 

 السبت 

    
 

 األحد  
 
 

 تحليل األزمات المالية
 A1د.غداوية مدرج 

TD النقدي تسيير المعروض  
 BN1د.الحرتسي 

TD إدارة أزمات الصرف 
  B37/1د.خبازي 

 إدارة أزمات الصرف
 B17د.خبازي 

 تسيير المعروض النقدي 
 اإلثنين  B17د.الحرتسي 

 منهجية البحث 
 B24/1 د/ بن زهرة

  
 تقنيات االتصال البنكية    

 B17د.خليفة 

TD تقنيات االتصال البنكية 
  B24/2 د.خليفة

 ء الثالثا 

    
 

 
 

 
 األربعاء  

      
 
 

 الخميس 

 ثالثرزنامة السداسي ال



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

صادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقت  

 قسم العلوم االقتصادية 

 

 تأمينات و بنوك تخصص:
 رالمستوى: سنة ثانية ماست

15:30-->17:00 14:00-->15:30 12:30-->14:00 11:00-->12:30 09:30 -- >11:00 08:00-->09:30 
 وقيتتال       
 اليوم

تدقيق و مراقبة تسيير 
 أ.قوادري  التأمينات

 A1مدرج 

G3 مراقبة تسيير و  تدقيق
 B19 أ.قوادري التأمين 

TP G3أ.رابر معيزيآلي  إعالم 
G2  و مراقبة تسيير التأمينتدقيق 

 B24/2 أ.قوادري 
TP G2 معيزي  إعالم آلي أ.رابر 

 

G1  و مراقبة تسيير التأمينتدقيق  
   B14أ. قوادري 

TP G1 أ.رابر آلي  إعالم
 معيزي 

 
 

 السبت 

    
 

 األحد  

  
 
  

  
 

 
 إلثنين ا 

لتشريعات و ا
التطبيقات البنكية 

 A1مدرج أ.فتاح 
 

تقنيات االتصال البنكية 
 A1أ.فتاح مدرج 

 تقنيات بنكية 
 د.خليفة 

  A1مدرج 

 تحرير الخدمات البنكية  
 B17أ. فتاح 

 
 الثالثاء 

 
 

 
G2 أ. العوادي انجليزية 

B38/1 

G3  أ.العوادي انجليزيةB24/2 
 

 
G1 أ.العوادي انجليزية B11 

 

 
 

 
 األربعاء  

 G2 تسيير القروض 
 B24/2  دخلي .أ

 

  تسيير المحفظة االبنكية
 A1مدرج  أ.دخلي 

G3 أ. دخلي تسيير القروض  B04 
 

 تسيير القروض 
 A1مدرج  أ.دخلي 

G1  أ.دخليتسيير القروض 
B28 

 
 الخميس 

 

 ثالثرزنامة السداسي ال

 


