
 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 جزع هشحشك/  لٍساًس–السٌة أولى
 الفشع الثاًً

  2018/2019للسذاسً األول االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 29/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 22/06/2019 السبت
08 :30 

 مدخل إلى علم االجتماع
حفٌفً.د  

A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

00:13 
1محاسبة عامة   

بناولة.د  
A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

 23/06/2019الاحد 
08 :30 

 تارٌخ الوقائع االقتصادٌة
حفٌفً.د  

A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

00:13 
 انجلٌزٌة

حمدي. أ  
A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

 25/06/2019الثالاثء 
08 :30 

1احصاء   
قاضً. د . 

A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

00:13 
 مدخل للقانون
عمر ٌوسف.د  

A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

 27/06/2019امخليس
08 :30 

1رٌاضٌات   
خداوي.د  

A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

00:13 
1منهجٌة البحث العلمً   

بن حاج جٌاللً مغراوى.د  
A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

 29/06/2019السبت
08 :30 

1اقتصاد جزئً   
خبازي.د  

A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

00:13 
 مدخل لالقتصاد

بن حاج جٌاللً مغراوى.د  
A02 ، 12 ،13 ،14 ،15 

 



 جاهعة  الجٍاللً  بوًعاهة بخوٍس هلٍاًة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 لٍساًس- السٌة الثاًٍة 
 العلوم اإلقحصادٌةشعبة  

 

  2018/2019للسذاسً الثالث االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 29/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 22/06/2019 السبت
10:30 

01اقتصاد كلً   
فرعون.د  

16 

15 :00 
 اقتصاد نقدي وأسواق راس المال

أمٌمً. د.أ  
16 

 23/06/2019الاحد 
10:30 

 اقتصاد جزائري
بزارٌة.د  

16 

15:00 
 رٌاضٌات المؤسسة

خلوف.د  
16 

 24/06/2019االثنني 
08 :30 

2منهجٌة البحث   
ف.حفٌف.د  

16 

00:13 
2اعالم آلً   

بن سدٌرة.د  
16 

 26/06/2019الأربعاء 
08 :30 

 انجلٌزٌة
فطار.أ  

16 

00:13 
 تسٌٌر المؤسسة

قاسم شاوش.د  
16 

 10:30 29/06/2019السبت 

 

03احصاء   
بوكرٌطة ع.د  

16 



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

  لٍساًس–السٌة الثالثة 

 اقحصاد ًقذي و بٌكً

  2018/2019للسذاسً األول االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 27/06/2019  إلى 24/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 24/06/2019االثنني 
10:30 

 محاسبة البنوك
قبلً.د  

16 

15:00  
 أسواق مالٌة

م.ناصر.د  

16 

 25/06/2019الثالاثء 
10:30 

 تحلٌل مالً
ن.زروقً.د  

16 

15:00  
 اقتصاد بنكً

م.خلٌفة.د  

16 

 26/06/2019الاربعاء 
10:30 

 انجلٌزٌة
مشتة.أ  

16 

15:00 
 قانون النقد والقرض

إلٌفً.د  
16 

 27/06/2019امخليس 
10:30 

 هالٍة دولٍة 

بن عيشوبة.د  
16 

  
 

 

 



 جاهعة  الجٍاللً  بوًعاهة بخوٍس هلٍاًة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 السٌة األولى هاسحش

 اقحصاد ًقذي و بٌكً

 

  2018/2019للسذاسً األول االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 27/06/2019  إلى 24/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 24/06/2019االثنني 
10:30 

 األسواق المالٌة الدولٌة
بهوري.د  

19 

15:00  
 اقحصاد قٍاسً

بن عناية.د  
19 

 25/06/2019الثالاثء 
10:30 

 اقتصاد بنكً معمق
حاج صدوق.د  

19 

15:00  
 المقاوالتٌة 

مادي.د  
19 

 26/06/2019الأربعاء  
10:30 

 التموٌل الدولً
حمٌدوش.د  

19 

15:00  
 قانون النقد والقرض
م.خلٌفة. د  

19 

 27/06/2019امخليس 
10:30 

 انجلٌزٌة
ماتن.أ  

19 

 
 

 

 

 



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 السٌة األولى هاسحش

 اقحصاد و جسٍٍش الوؤسسة

  2018/2019للسذاسً األول االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 27/06/2019  إلى 24/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 24/06/2019االثنني 
 10:30  

 تشخٌص المؤسسة
مدادي.د  

17 

15:00  
 دراسة السوق والمنافسة
فشٌت.د  

17 

 25/06/2019الثالاثء 
10:30 

 تقنٌات االتصال الحدٌثة
سلمان.د  

17 

15:00  
 تموٌل المؤسسة
ف.بكدي.د  

17 

 26/06/2019الأربعاء  
10:30 

 التحرٌر اإلداري واالتصال
الحرتسً.د  

17 

15:00  
 قانون المنافسة
الحرتسً. د  

17 

 10:30 27/06/2019امخليس 
 لغة أجنبٌة

بلمخطار.أ   

17 

  
 

 

 

 

 



 جاهعة  الجٍاللً  بوًعاهة بخوٍس هلٍاًة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 السٌة األولى هاسحش

 اقحصادٌات الحأهٍي

 

  2018/2019للسذاسً األول االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 27/06/2019  إلى 24/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 24/06/2019االثنني 
 10:30  

 تحلٌل مالً معمق
خلفاوي ح.د  

18 

15:00  
 اقتصاد التأمٌن

حفٌفً.د  
18 

 25/06/2019الثالاثء 
10:30 

 التقنٌات الكمٌة للتسٌٌر
مقراب.د  

18 

15:00  
 قانون التأمٌن

بونوة.د  
18 

 26/06/2019الأربعاء  
10:30 

 التحرٌر اإلداري واإلتصال
الحرتسً.د  

18 

15:00  
 إدارة المخاطر

م.ناصر .د  
18 

 27/06/2019امخليس 
10:30 

 لغة أجنبٌة
ماتن.أ  

18 

 

 

 
 

 

 



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 السٌة الثاًٍة هاسحش

 اقحصاد ًقذي و بٌكً

  2018/2019للسذاسً الثالث االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 26/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 22/06/2019 السبت
10:30 

 تحلٌل األزمات المالٌة
رداوٌة.د  

30 

15:00 
 تسٌٌر المحافظ المالٌة

إلٌفً.د  

30 

 23/06/2019الاحد 
10:30 

 جباٌة العملٌات المصرفٌة والمالٌة
فتاح.د  

A4 

15:00 
 قانون األسواق المالٌة

بن عٌشوبة.د  

A4 

 24/06/2019االثنني 
08:30 

 التدقٌق البنكً
م.خلٌفة.د  

A4 

13:00  
انجلٌزٌة   

حمرات.أ  

A4 

  08:30 26/06/2019الأربعاء 
 منهجٌة البحث العلمً
بن زهرة.د  

A4 

  
 

 

 

 

 



 جاهعة  الجٍاللً  بوًعاهة بخوٍس هلٍاًة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 السٌة الثاًٍة هاسحش

 اقحصاد و جسٍٍش الوؤسسة

 

  2018/2019للسذاسً الثالث االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 26/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 22/06/2019 السبت
10:30 

 الٌقظة اإلستراتٌجٌة
بكوش.د  

30 

15:00 
 التقنٌات الكمٌة للتسٌٌر
حاٌد. د  

30 

 23/06/2019الاحد 
10:30 

 حوكمة الشركات
الجوزي.د  

A4 

15:00 
 إدارة الكفاءات

أحمد بن ٌحٌى.د  

A4 

 24/06/2019االثنني 
08:30 

 قانون المنازعات اإلدارٌة
شٌتة.أ  

A4 

13:00  
انجلٌزٌة   

برابح.أ  

A4 

 26/06/2019الأربعاء 
08:30  

 منهجٌة البحث العلمً

بن زهرة.د  

A4 

 
  

 

 



 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة

 كلٍة العلوم االقحصادٌة و الحجاسٌة و علوم الحسٍٍش

 العلوم اإلقحصادٌة: قسن
 

 السٌة الثاًٍة هاسحش

 اقحصادٌات الحأهٍي

  2018/2019للسذاسً الثالث االسحذساكً  جذول الحوقٍث الهححاى 

 26/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقٍاس  الحوقٍث األٌام

 22/06/2019 السبت
10:30 

 التأمٌن التكافلً
رداوٌة.د  

30 

15:00 
 محاسبة التأمٌنات

دخلً. أ  

30 

 23/06/2019الاحد 
10:30 

 ألٌات التأمٌن الدولً و إعادة التأمٌن
رداوٌة.د  

A4 

15:00 
 إقتصاد كلً معمق

توبٌن.د  

A4 

 24/06/2019االثنني 
08:30 

 قانون المنازعات اإلدارٌة
شٌتة.أ  

A4 

13:00  
انجلٌزٌة   

ماتن.أ  

A4 

 26/06/2019الأربعاء 
08:30  

 منهجٌة البحث العلمً

مدادي.د  

A4 

  
 

 


