
جامعة محمد خيضر                   ة                                                      ية الجزائرية الديمقراطية الشعبي لجمهورا 

 بسكرة

قسم العلوم االقتصادية                                                                 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

تخصص :اقتصاد نقدي    السداسي الثاني التوزيع الزمني  لطلبة الدكتوراه الطور الثالث

 وبنكي 

عن بعد  – 19/90/2021من تاريخ:  ابتداء تبدأ الدراسة   

رئيس                                                                                                                   12/09/2021بسكرة في : 

 القسم 

 

:0051---- :0071  :0031---- 00:51  :0010---- :0012  08:00----- 10:00  اليوم  

 الهندسة المالية
قريد عمر د/  

 عن بعد

 منهجية
بن بريكة الزهرة د/  

 عن بعد
 

 التأمين وإدارة المخاطر 
جودي ليلى د/   

 عن بعد

 أخالقيات البحث العلمي
برني لطيفة  /د  

 عن بعد

 االحد 

:0015---- :0017  :0013---- 00:15  :0010---- :0012  08:00----- 10:00  اليوم 

األنظمة القانونية والمالية  
للمنظومة المصرفية 

 الجزائرية
 د/ غوفي عبد الحميد 

 عن بعد

ة إنجليزي  
عديسة شهرةد/  

 عن بعد

ورشة تقنيات إدارة المخاطر في 
 البنوك 

تومي براهيم د/   
 عن بعد

Eviews برمجيات احصائية 
 أ.د/ بن الزاوي عبد الرزاق 

 عن بعد

 االثنين



 

جامعة محمد خيضر بسكرةة                                                              الجزائرية الديمقراطية الشعبي الجمهورية   

قسم العلوم االقتصادية                                                       كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

دولي تخصص :اقتصاد   اسي الثانيالسدالتوزيع الزمني  لطلبة الدكتوراه الطور الثالث   

عن بعد  – 19/09/2021من تاريخ:  ابتداء تبدأ الدراسة   

رئيس                                                                                                                   12/09/2021بسكرة في : 

 القسم 

 

:0015---- :0017  :0013---- 00:15  :0010---- :0012  08:00----- 10:00  اليوم  

 منهجية 
 د/بن بريكة الزهرة 

 عن بعد
 

 ورشة الهندسة المالية 
 د/ بن ضيف محمد عدنان

 عن بعد

البحث العلمي أخالقيات  
برني لطيفة  /د  

 عن بعد

 االحد 

 :0013---- 00:15   08:00----- 10:00  اليوم 

ة إنجليزي   
 د/عديسة شهرة

 عن بعد

 مالية دولية
الزهرة  د/ نوي فطيمة  
 عن بعد 

Eviews برمجيات احصائية 
 أ.د/ بن الزاوي عبد الرزاق 

 عن بعد

 االثنين



 

جامعة محمد خيضر بسكرة                      ة                                              الشعبيالجمهورية الجزائرية الديموقراطية   

قسم العلوم االقتصادية                                                                كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

تخصص :اقتصاد وتسيير   السداسي الثانيلطور الثالث  التوزيع الزمني  لطلبة الدكتوراه ا

 المؤسسات 

عن بعد  –  19/09/2021من تاريخ:   ابتداء تبدأ الدراسة  

رئيس                                                                                                                   12/90/2021بسكرة في : 

 القسم 

:0015---- :0017  :0013---- 00:15  :0010---- :0012  08:00----- 10:00  اليوم  

 

 منهجية
 د/بن بريكة الزهرة 

 عن بعد
 

واستراتيجية المؤسسة ورشة مراقبة التسيير    
 د/ مسعود الربيع

 عن بعد

 أخالقيات البحث العلمي
برني لطيفة  /د  

 عن بعد

 االحد 

 :0013---- 00:15  :0010---- :0012  08:00----- 10:00  اليوم 

 

ة إنجليزي  
 د/عديسة شهرة

 عن بعد

 حوكمة الشركات
 أ.د/ دبلة فاتح

 عن بعد

Eviews برمجيات احصائية 
بن الزاوي عبد الرزاق  /أ.د  

 عن بعد

 االثنين


