
209 :قا قريد/ د اقتصاد بنكي 1ف 209 :قا نور الدين/ د أسواق مالية 1ف 209 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 1ف 209 :قا عمران/ د محاسبة بنكية 1ف

210 :قا نور الدين/ د أسواق مالية 2ف 210 :قا قريد/ د اقتصاد بنكي 2ف 210 :قا عمران/ د محاسبة بنكية 2ف 210 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 2ف

211 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 3ف 211 :قا عمران/ د محاسبة بنكية 3ف 211 :قا قريد/ د اقتصاد بنكي 3ف 211 :قا نور الدين/ د أسواق مالية 3ف

212 :قا عمران/ د محاسبة بنكية 4ف 212 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 4ف 212 :قا نور الدين/ د أسواق مالية 4ف 212 :قا قريد/ د اقتصاد بنكي 4ف

312 :قا غالم/اد مالية دولية  312 5ف

ق

ا

:

حدانة/د مالية دوالية 6ف 312

ق

ا

:

حدانة/د مالية دوالية 7ف 312

ق

ا

:

حدانة/د مالية دوالية 8ف

209 :قا بلعبيدي/ د اقتصاد بنكي 5ف 209 :قا قسوري/ د محاسبة بنكية 5ف 209 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 5ف 209 :قا بن سمينة ع/ د أسواق مالية 5ف

210 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 6ف 210 :قا بلعبيدي/ د اقتصاد بنكي 6ف 210 :قا بن سمينة ع/ د أسواق مالية 6ف 210 :قا قسوري/ د محاسبة بنكية 6ف

211 :قا قسوري/ د محاسبة بنكية 7ف 211 :قا بن سمينة ع/ د أسواق مالية 7ف 211 :قا بلعبيدي/ د اقتصاد بنكي 7ف 211 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 7ف

212 :قا بن سمينة ع/ د أسواق مالية 8ف 212 :قا بعيسي/ د تحليل مالي 8ف 212 :قا قسوري/ د محاسبة بنكية 8ف 212 :قا بلعبيدي/ د اقتصاد بنكي 8ف

312 :قا غالم/اد مالية دولية  312 3ف :قا غالم/اد مالية دولية  312 1ف

ق

ا

:

حدانة /د مالية دولية  2ف 312

ق

ا

:

حدانة/د مالية دوالية 4ف

غالم   مدرج دقياني/ ادبن ضيف        مدرج دقياني/د

S2انجليزية    

رحمان   مدرج لحلوحي/اد

S2قانون النقد والقرض  

بن ضيف           مدرج لحلوحي/ د

S1مالية دولية    

   مدرج لحلوحيs1عمران /محاسبة بنكية   د

بن فرحات  مدرج دقياني/ دs2تحليل مالي 

بن فرحات  مدرج لحلوحي/ دs1تحليل مالي 

   مدرج دقيانيs2عمران /محاسبة بنكية   د

بلعبيدي/     دS1اقتصاد بنكي   

مدرج لحلوحي

بلعبيدي مدرج دقياني/     دS2اقتصاد بنكي   بن سمينة ع مدرج دقياني/     دS2أسواق مالية    

بن سمينة ع /     دS1أسواق مالية    

10:00 --- 09:00 09:00 ---08:0012:00 --- 11:00

رحمان   مدرج دقياني/اد

S2مالية دولية    

غالم       مدرج لحلوحي/ اد

(السداسي الخامس)التوزيع الزمني األسبوعي للسنة الثالثة ليسانس اقتصاد نقدي وبنكي  

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 

س
مي

خ
ال

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

14:00 --- 13:00

Université Mohamed Khidher-BISKRA

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion

Département des Sciences Economiques

18:00 --- 17:00

جامعة محمد خيضر بسكرة

2021/ ا .ع.ق/ _______ : المرجع 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم االقتصادية 

15:00-14:00

S1قانون النقد والقرض  

16:00 --- 15:00

Réf : _______ / D.S.E / 2021

ـد
حــ

أل
ا

ء
عا

رب
أل
ا

8-7-6-75:   تظم   االفواج S2   والدفعة   4-3-2-1:    تظم االفواجS1الدفعة 

ء
ثا

ال
لث

ا
ن

ني
الث

ا

مدرج لحلوحي

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

2021-2020السنة الجامعية 

S1انجليزية  

17:00 --- 16:00 11:00 --- 10:00



S2 :قا حدار/د إعالم آلي 1ف 309 :قا نصيرة/ د تمويل المؤسسة 1ف 309 :قا شاوش/ د تسيير مالي م 1ف 309 :قا ساعد/ د تشخيص المؤسسة 1ف

310 :قا ساعد/ د تشخيص المؤسسة 2ف 310 :قا نصيرة/ د تمويل المؤسسة 2ف 310 :قا شاوش/ د تسيير مالي م 2ف

311 :قا شاوش/ د تسيير مالي م 3ف 311 :قا ساعد/ د تشخيص المؤسسة 3ف 311 :قا نصيرة/ د تمويل المؤسسة 3ف

208 :قا نوي/د تقنيات االتصال  4ف S2 :قا حدار/د إعالم آلي 4ف S2 :قا حدار/د إعالم آلي 5ف

207 :قا شعبان/ا انجليزية 6ف 207 :قا شعبان/ا انجليزية 5ف

207 :قا شاوش/ د تسيير مالي م 6ف 208 :قا نوي/د تقنيات االتصال  6ف

104 :قا نوي/د تقنيات االتصال  1ف 105 :قا شعبان/ا انجليزية 1ف

104 :قا نوي/د تقنيات االتصال  2ف 105 :قا شعبان/ا انجليزية 2ف S2 :قا حدار/د إعالم آلي 2ف

105 :قا شعبان/ا انجليزية 3ف S2 :قا حدار/د إعالم آلي 3ف 104 :قا نوي/د تقنيات االتصال  3ف

105 :قا شعبان/ا انجليزية 4ف 209 :قا ساعد/ د تشخيص المؤسسة 4ف 209 :قا شاوش/ د تسيير مالي م 4ف 209 :قا نصيرة/ د تمويل المؤسسة 4ف

210 :قا ساعد/ د تشخيص المؤسسة 5ف 104 :قا نوي/د تقنيات االتصال  5ف 210 :قا تمويل المؤسسةتمويل المؤسسة 5ف 210 :قا شاوش/ د تسيير مالي م 5ف

S2 :قا حدار/د إعالم آلي 6ف 210 :قا نصيرة/ د تمويل المؤسسة 6ف 211

ق

ا

:

ساعد/ د تشخيص المؤسسة 6ف

بن فرحات /د

-مدرج دقياني--تسيير مالي معمق

شاوش/د

عن بعد -اعالم الي          

بن تركي     /د

-مدرج لحلوحي- االتصال والتحرير االداري  -مدرج لحلوحي-  تقنيات االتصال الحديثة   

نوي/د

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة
8-7-6-75:   تظم   االفواج S2   والدفعة   4-3-2-1:    تظم االفواجS1الدفعة 

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

ء
عا

رب
أل
ا

ساعد/د

-مدرج دقياني -تمويل المؤسسة 

صيرة/د

ء
ثا

ال
لث

ا
س

مي
خ

-مدرج دقياني -تشخيص المؤسسة ال

ساعد/د

-مدرج دقياني -تشخيص المؤسسة 

ـد
حــ

أل
ا

ن
ني

الث
ا

12:00 --- 11:00 11:00 --- 10:00 10:00 --- 09:00 09:00 ---08:00

(السداسي االول)لتوزيع الزمني األسبوعي للسنة األولى ماستر  تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات 

2021-2020السنة الجامعية 

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 
18:00 --- 17:00 17:00 --- 16:00 16:00 --- 15:00 15:00-14:00 14:00 --- 13:00

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

Département des Sciences Economiques قسم العلوم االقتصادية 

Réf : _______ / D.S.E / 2021 2021/ ا .ع.ق/ _______ : المرجع 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Khidher-BISKRA جامعة محمد خيضر بسكرة



S2 :قا قريد/د إعالم آلي 1ف 309 :قا مرغاد/ أد االسواق المالية د 1ف 309 :قا مفتاح/ أد التمويل الدولي 1ف

310 :قا مرغاد/ أد االسواق المالية د 2ف 310 :قا مفتاح/ أد التمويل الدولي 2ف S2 :قا قريد/د إعالم آلي 2ف

311 :قا مفتاح/ أد التمويل الدولي 3ف S2 :قا قريد/د إعالم آلي 3ف 311 :قا مرغاد/ أد االسواق المالية د 3ف

208 :قا نسيب/د نظريات ن وم  1ف 205 :قا خوني/ أد اق بنكي معمق 1ف 205 :قا هميلي/ا انجليزية 1ف

206 :قا خوني/ أد اق بنكي معمق 2ف 206 :قا هميلي/ا انجليزية 2ف 206 :قا نسيب/د نظريات ن وم  2ف

205 :قا هميلي/ا انجليزية 3ف  208 :قا نسيب/د نظريات ن وم  3ف 208 :قا خوني/ أد اق بنكي معمق 3ف

-عن بعد-اعالم الي      

بن تركي/د

-Gمدرج-النظريات النقدية والمالية  

نسيب/د

ء
عا

رب
أل
ا

Gالمدرج 

س
مي

خ
ال

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

مفتاح/ التمويل الدولي    أد

Gالمدرج 

ء
ثا

ال
لث

ا
ن

ني
الث

ا
ـد

حــ
أل
ا

10:00 --- 09:00 09:00 ---08:00

-Gمدرج -االتصال والتحرير االداري  

بن فرحات/د

مرغاد/ االسواق المالية الدولية     أد

G- المدرج -خوني   / اقتصاد بنكي معمق            أد

(السداسي االول)التوزيع الزمني األسبوعي للسنة األولى ماستر  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي 

2021-2020السنة الجامعية 

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 
18:00 --- 17:00 17:00 --- 16:00 16:00 --- 15:00 15:00-14:00 14:00 --- 13:00 12:00 --- 11:00 11:00 --- 10:00

Département des Sciences Economiques قسم العلوم االقتصادية 

Réf : _______ / D.S.E / 2021 2021/ ا .ع.ق/ _______ : المرجع 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Khidher-BISKRA جامعة محمد خيضر بسكرة



105 :قا هميلي/ا انجليزية 1ف 105 :قا رحال/د مدخل لالقتصاد د 1ف

104 :قا هميلي/ا انجليزية 2ف 104 :قا رحال/د مدخل لالقتصاد د 2ف

104 :قا رحال/د مدخل لالقتصاد د 3ف 105 :قا هميلي/ا انجليزية 3ف

207 ق جدي/د قانون الجمارك 1ف 104 ق رحمان/اد اقتصاديات الطاقة 1ف

104 ق رحمان/اد اقتصاديات الطاقة 2ف 205 ق جدي/د قانون الجمارك 2ف

206 ق جدي/د قانون الجمارك 3ف 104 ق رحمان/اد اقتصاديات الطاقة 3ف

212 :قا رحماني/اد اق كلي دولي 1ف 211 :قا كرامة/د جغرافيا اق 1ف

212 :قا رحماني/اد اق كلي دولي 2ف 309 :قا كرامة/د جغرافيا اق 2ف 2ف

309 :قا كرامة/د جغرافيا اق 3ف  212 :قا رحماني/اد اق كلي دولي 3ف 

كرامة/د

-Gمدرج-اقتصاد كلي دولي  

رحماني/اد

-Gمدرج-جغرافيا اقتصادية    

كرامة/د رحمان/اد

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة

-Gمدرج-جغرافيا اقتصادية   

س
مي

خ
ال

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

-مدرج دقياني-قانون الجمارك  

رحال/د

ء
ثا

ال
لث

ا
ء
عا

رب
أل
ا

جدي/د

-Gمدرج-االتصال والتحرير االداري   

بن فرحات/د

10:00 --- 09:00 09:00 ---08:00

-Gمدرج-اقتصاديات الطاقة   

ـد
حــ

أل
ا

-لحلوحيGمدرج-مدخل لالقتصاد الدولي 

ن
ني

الث
ا

(السداسي االول)التوزيع الزمني األسبوعي للسنة األولى ماستر  تخصص اقتصاد دولي 

2021-2020السنة الجامعية 

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 
18:00 --- 17:00 17:00 --- 16:00 16:00 --- 15:00 15:00-14:00 14:00 --- 13:00 12:00 --- 11:00 11:00 --- 10:00

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

Département des Sciences Economiques قسم العلوم االقتصادية 

Réf : _______ / D.S.E / 2021 2021/ ا .ع.ق/ _______ : المرجع 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Khidher-BISKRA جامعة محمد خيضر بسكرة

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion



208 ق بن ضيف/ د تسيير المحافظ م 1ف  205 ق مسعودي/ا انجليزية 1ف  205 :قا بن سمينة د/اد تحليل مالي معمق 1ف 205 :قا غقال/د قانون النقد 1ف

205 ق مسعودي/ا انجليزية 2ف 208 ق بن ضيف/ د تسيير المحافظ م 2ف 206 :قا غقال/د قانون النقد 2ف 206 :قا بن سمينة د/اد تحليل مالي معمق 2ف

205 :قا السبتي/ د جباية العمليات مصرفية وم 1ف 205 :قا بن سماعين/ أد تدقيق بنكي 1ف

206 :قا بن سماعين/ أد تدقيق بنكي 2ف 206 :قا السبتي/ د جباية العمليات مصرفية وم 2ف

Gمدرج -تدقيق بنكي   

بن سماعين/أد 

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

س
مي

خ
ال

ء
عا

رب
أل
ا

غقال/د

ء
ثا

ال
لث

ا

-مدرج لحلوحي-قانون النقد والقرض   

ن
ني

الث
-مدرج دقياني-تحليل مالي ونقدي معمق ا

بن سمينة دالل/اد

Gمدرج _ منهجية البحث العلمي

مودع/د

ـد
حــ

أل
ا

السبتي/ د بن ضيف/ د

12:00 --- 11:00 11:00 --- 10:00 10:00 --- 09:00 09:00 ---08:0017:00 --- 16:00

Gمدرج --جباية العمليات مصرفية والمالية -Gالمدرج -تسيير المحافظ المالية

(السداسي الثالث)التوزيع الزمني األسبوعي للسنة الثانية ماستر  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي

2021-2020السنة الجامعية 

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 
18:00 --- 17:00 14:00 --- 13:00

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

Département des Sciences Economiques قسم العلوم االقتصادية 

Réf : _______ / D.S.E / 2021 2021/ ا .ع.ق/ _______ : المرجع 

16:00 --- 15:00 15:00-14:00

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Khidher-BISKRA جامعة محمد خيضر بسكرة



 بالكلية105القاعة 

 بالكلية105القاعة 

مودع/د _منهجية البحث العلمي 

 بالكلية105القاعة 

S2-إعالم آلي

د رحال_استشراف اقتصاد دولي

 بالكلية105القاعة 

د مسمش- التحكيم التجاري الدولي 

 بالكلية105القاعة 

د نسيب_منظمات ومؤشرات التصنيف االق الدو

 بالكلية105القاعة 

د مسمش- التحكيم التجاري الدولي 

-عن بعد-اعالم الي   

تركي/د

105-انجليزية    -105-االزمات المالية الدولية   

مسعودي/ا بوعبدهللا/اد

س
مي

خ
ال

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

ء
ثا

ال
لث

ا
ء
عا

رب
أل
ا

    بالكلية105القاعة 

د رحال_استشراف اقتصاد دولي

ن
ني

الث
ا

بوعبدهللا/اد

ـد
حــ

أل
ا

105-االزمات المالية الدولية   

12:00 --- 11:00 11:00 --- 10:00 10:00 --- 09:00 09:00 ---08:00

قريد مروة/د

د نسيب_منظمات ومؤشرات التصنيف االق الدو

(السداسي الثالث)التوزيع الزمني األسبوعي للسنة الثانية ماستر  تخصص اقتصاد دولي

2021-2020السنة الجامعية 

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 
18:00 --- 17:00 17:00 --- 16:00 16:00 --- 15:00 15:00-14:00 14:00 --- 13:00

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

Département des Sciences Economiques قسم العلوم االقتصادية 
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209 ق حبة/د اإلدارة إ م ب 1ف ق 209 ق خلفون/ا انجليزية 1ف 209 ق جدي/د قانون الصفقات 1ف

209 ق حبة/د اإلدارة إ م ب 2ف 210 ق جدي/د قانون الصفقات 2ف 210 ق خلفون/ا انجليزية 2ف

210 ق خلفون/ا انجليزية 3ف 210 ق جدي/د قانون الصفقات 3ف ق 211 ق حبة/د اإلدارة إ م ب 3ف

211 ق جدي/د قانون الصفقات 4ف  211 ق خلفون/ا انجليزية 4ف  211 ق حبة/د اإلدارة إ م ب 4ف 

205 :قا عديسة/ د حوكمة الشركات 1ف 205 :قا صولح/ د إدارة الكفاءات 1ف 205 :قا بوزاهر/ د اليقضة االستراتيجية 1ف

206 :قا إدارة الكفاءات إدارة الكفاءات 2ف 206 :قا بوزاهر/ د اليقضة االستراتيجية 2ف 206 :قا عديسة/ د حوكمة الشركات 2ف

207 :قا بوزاهر/ د اليقضة االستراتيجية 3ف 207 :قا عديسة/ د حوكمة الشركات 3ف 207 :قا صولح/ د إدارة الكفاءات 3ف

208 :قا بوزاهر/ د اليقضة االستراتيجية 4ف 208 :قا عديسة/ د حوكمة الشركات 4ف 208 :قا صولح/ د إدارة الكفاءات 4ف

بوزاهر   /د_اليقظة االستراتيجية والمؤسسة 

مدرج لحلوحي

 2021 جانفي 23يبدأ العمل بهذا البرنامج  ابتداء من تاريخ : مالحظة

 ومدرج لحلوحي بالمجمع البيداغوجي بالطيبي مقابل المجمع الصحي للجامعةGالمدرج 

س
مي

خ
ال

السبتى/اد-مدرج دقياني-منهجية البحث العلميصولح /اد-مدرج دقياني-إدارة الكفاءاتعديسة/اد-مدرج دقياني-حوكمة الشركات

ء
ثا

ال
لث

ا
ء
عا

رب
أل
ا

ـد
حــ

أل
ا

مدرج دقياني-قانون الصفقات العمومية

جدي/د حبة/د

مدرج دقياني-اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

ن
ني

الث
ا

12:00 --- 11:00 11:00 --- 10:00 10:00 --- 09:00 09:00 ---08:00

(السداسي الثالث)التوزيع الزمني األسبوعي للسنة الثانية ماستر اقتصاد وتسيير المؤسسات  

2021-2020السنة الجامعية 

2021 فيفري 04 إلى غاية يوم الخميس 2021 جانفي 23الدفعة الثانية الفترة من يوم السبت 
18:00 --- 17:00 17:00 --- 16:00 16:00 --- 15:00 15:00-14:00 14:00 --- 13:00
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