قسم العلوم ا لإقتصادية

 - 1آليات (ادلراسة ،الامتحاانت ،التقيمي ،التوجيه) :تكون وفق ما ييل:

 : 1 – 1ابلنس بة ل ألعامل البيداغوجية ا ملتبقية للسدايس ا ألول:

 ا حلصص التصحيحية والامتحاانت التعويضية للسدايس ا أل ول:

تمت معلية اإرسال الطعون ابلنس بة لمتحاانت السدايس الأول عن بعد خالل الفرتة من  01سبمترب
 2020اإىل غاية 15سبمترب  ،2020وذكل من خالل التصال ابلأس تاذ املسؤول عن املادة عرب الامييل
اخلاص به الظاهرة يف اجلدول املوايل:
الس نة الثانية علوم اقتصادية
املقياس
اقتصاد لكي 1
رايضيات املؤسسة
تس يري املؤسسة
اقتصاد نقدي وآأسواق رآأس املال
اقتصاد جزائري
احصاء 3
مهنجية
اإعالم آيل
اجنلزيية

ا لأ س تاذ
آأوكيل محيدة
حامدي خدجية
زواغي محمد
رسول محيد
ساعو ابية
بلحنيش عبد الرحامن
عامروش احسن
اتيل +وادي
بوش ناق

الامييل
h.oukil@univ-bouira.dz
k.hammadi@univ-bouira.dz
m.zouaghi@univ-bouira.dz
h.rassoul@univ-bouira.dz
b.saou@univ-bouira.dz
a.belhenniche@univ-bouira.dz
a.amarouche@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz

الس نة الثا لث ة علوم اقتصادية ختصص  :اقتصاد نقدي وبنيك
املقياس
اقتصاد بنيك
آأسواق مالية
حتليل مايل
حماس بة البنوك
مالية دولية
قانون النقد والقرض
لغة آأجنبية

ا لأ س تاذ
قرويم عبد امحليد
عالم عامثن
حيياوي مسري
حدادي
فريح كرمية
ذايب محمد
بوش ناق

الامييل
a.guerroumi@univ-bouira.dz
a.allam@univ-bouira.dz
s.yahiaoui@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz
k.farhi@univ-bouira.dz
m.diab@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz

الس نة الثا لث ة علوم اقتصادية ختصص  :اقتصاد مكي
املقياس
اإقتصاد قيايس 01
طرق مكية مطبقة عىل احلاسوب
سرب الآراء
حبوث العمليات 01
نظرية اإختاذ القرار
حتليل املعطيات
آأجنلزيية

ا لأ س تاذ
خبيت فريد
جوادي عيل
حيدويش عاشور
مولي بوعالم
وادي عز ادلين
وادي عز ادلين
بوش ناق

الامييل
f.bekhti@univ-bouira.dz
a.djouadi@univ-bouira.dz
a.haidouchi@univ-bouira.dz
b.moulay@univ-bouira.dz
f.tahraoui@univ-bouira.dz
f.tahraoui@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz

الس نة الأ وىل ماسرت علوم اقتصادية ختصص  :اقتصاد نقدي وبنيك
املقياس
الامييل
الاس تاذ
المتويل ادلويل
اقتصاد بنيك معمق
اسواق مالية دولية
قانون النقد والقرض
التنظمي والرقابة البنكية
جباية العمليات املرصفية
اجنلزيية

فريح كرمية
آأ.ضيف آأمحد
هاين محمد
رسول محيد
ذايب محمد
طايل آأمحد
خادلي

k.farhi@univ-bouira.dz
a.dif@univ-bouira.dz
m.hani@univ-bouira.dz
h.rassoul@univ-bouira.dz
m.diab@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz

الس نة الأ وىل ماسرت علوم اقتصادية ختصص  :اقتصاد مكي
املقياس
حتليل السالسل الزمنية 1
اقتصاد جزيئ معمق
تقنيات الاس تقصاء
حبوث العمليات
مقاولتية
الس ياسات الاقتصادية اللكية
اجنلزيية

ا لأ س تاذ
خبيت فريد
حامدي خدجية
جوادي عيل
مولي بوعالم
مرزوق فريدة
عامروش احسن
ماضوي اميان

الامييل
f.bekhti@univ-bouira.dz
k.hammadi@univ-bouira.dz
a.djouadi@univ-bouira.dz
b.moulay@univ-bouira.dz
f.marzouk@univ-bouira.dz
a.amarouche@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz

الس نة الثانية ماسرت علوم اقتصادية ختصص  :اقتصاد نقدي وبنيك
الامييل
الاس تاذ
املقياس
قرويم عبد امحليد
الصريفة الالكرتونية
h.guerroumi@univ-bouira.dz
مرزوق فريدة
النظام النقدي واملايل اجلزائري
f.marzouk@univ-bouira.dz
عالم عامثن
النظام املايل يف الاسالم
a.allam@univ-bouira.dz
جاودي حورية
التدقيق البنيك
h.djaoudi@univ-bouira.dz
عبيدات عبد الكرمي
تس يري احملافظ البنكية
a.abidat@univ-bouira.dz
الكليش آأحسن
قانون الصفقات العمومية
m.tabouche@univ-bouira.dz
خادلي
اجنلزيية
m.tabouche@univ-bouira.dz
الس نة الثانية ماسرت علوم اقتصادية ختصص  :اقتصاد مكي
املقياس
مناذج التوازن العام
منذجة الظواهر الاقتصادية
حتليل املدخالت واخملرجات
طرق الأمثلية
التصال والتحرير ا إلداري
تطبيقات عىل احلاسوب
اجنلزيية

ا لأ س تاذ
وعيل ميلود
طهراوي فريد
عالم عامثن
مولي بوعالم
مداين خلرض
جوادي عيل
ماضوي اميان

الامييل
m.ouail@univ-bouira.dz
f.tahraoui@univ-bouira.dz
a.allam@univ-bouira.dz
b.moulay@univ-bouira.dz
l.madani@univ-bouira.dz
a.djouadi@univ-bouira.dz
m.tabouche@univ-bouira.dz

مالحظة هممة :عىل الطالب الراغب يف اإرسال طعنه ل ألس تاذ آأن يكون متأأكدا من وجود خطأ أ يف التقيمي،
لن العالمة الهنائية اليت س تعمتد يه العالمة بعد اإعادة تصحيح الورقة سواء ابلزايدة آأ و النقصان.

 ابلنس بة لالمتحاانت التعويضية للسدايس الأول :سيمت لحقا نرش قوامئ الطلبة املعنيني ،اذلين آأودعوا
مربرات الغياب سابقا وسيمت التواصل معهم لتحديد آلية اإجراء الامتحان التعوييض.

 : 1 – 2ابلنس بة ل ألعامل البيداغوجية اخلاصة ابلسدايس الثاين:
تكون وفق ما ييل:

 خبصوص ادلراسة عن بعد:
 يعمتد الطالب عىل ما نرش سابقا يف املنصة وموقع اللكية؛
 آأما ابلنس بة للمواد اليت يمت تقيمي الطالب من خالل الأعامل اليت يلكف هبا ،فيعمتد الطالب
كذكل عىل ما ينرش يف املنصة وموقع اللكية من آأجل حتضري الأعامل املطلوبة و إارسالها
للتقيمي.

 خبصوص امتحاانت السدايس الثاين:

تكون وفق الليات التالية:
 - 1املواد املعنية ابلمتحان حضوراي  :ينظم امتحان حضوري يف املواد املذكورة آأدانه ،وذكل وفق الربانمج
الزمين التايل:
مالحظة :ختصص حصص مراجعة لهذه املواد قبل اإجراء الامتحان احلضوري ،وحيدد جدول توقيت هذه
احلصص لحقا.
املقياس

الس نة الثانية علوم اقتصادية
اترخي اإجراء الامتحان

التوقيت

اقتصاد لكي 2
رايضيات مالية

الس نة الثالثة ليسانس علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد نقدي وبنيك
التوقيت
اترخي اإجراء الامتحان
املقياس
تقنيات وآأعامل البنوك

الس نة الثالثة ليسانس علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد مكي
التوقيت
اترخي اإجراء الامتحان
املقياس
حبوث العمليات 02
تقيمي املشاريع

الس نة الأ وىل ماسرت علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد نقدي وبنيك
التوقيت
اترخي اإجراء الامتحان
املقياس
الهندسة املالية
التقيمي املايل للمشاريع

الس نة الأ وىل ماسرت علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد مكي
املقياس

اترخي اإجراء الامتحان

التوقيت

حتليل السالسل الزمنية

 - 2ابلنس بة املواد املعنية إاب رسال الأ عامل للتقيمي  :يقوم الطالب إابعداد آأعامل يلكف هبا من طرف
الأس تاذ املسؤول عن املادة و اإرسالها عرب امييل خمصص للمقياس من اجل تقيميها ،ويف ما ييل جتدون قامئة
امييالت املقاييس املعنية:
الس نة الثانية علوم اقتصادية
الامييل
الأس تاذ
املقياس
مداين خلرض
اترخي الفكر الاقتصادي
l.madani@univ-bouira.dz
ساعو ابية
الفساد وآأخالقيات العمل
b.saou@univ-bouira.dz
زواغي محمد
اقتصاد املؤسسة
m.zouaghi@univ-bouira.dz
هاين محمد
املالية العامة
m.hani@univ-bouira.dz
وادي عز ادلين
اإعالم آيل
f.tahraoui@univ-bouira.dz

الس نة الثالثة ليسانس علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد نقدي وبنيك
الامييل
الأس تاذ
املقياس
بلحنيش عبد الرمحن
النظام املرصيف اجلزائري
a.belhenniche@univ-bouira.dz
عالم عامثن
الصريفة ا إلسالمية
a.allam@univ-bouira.dz
زاوي ايمسني
اجنلزيية
y.zaoui@univ-bouira.dz
ذايب محمد
اقتصاد نقدي معمق
m.diab@univ-bouira.dz
عوينان عبد القادر
ا إلفالس و التسوية القضائية
a.aouinene@univ-bouira.dz
اوكيل محيدة
تقرير الرتبص
h.oukil@univ-bouira.dz
مالحظة  :خبصوص تقرير الرتبص ترسل الأعامل اإىل رئيس التخصص ( اوكيل محيدة)،حيث آآخر أآجل
لإرسال هذه الأعامل خالل ادلورة العادية هو  25سبمترب  ،2020آأما آآخر اترخي لدلورة الاس تدراكية
فس يحدد لحقا.
الس نة الثالثة ليسانس علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد مكي
الامييل

املقياس

الأس تاذ (ة)

نظام املعلومات

خلرض مداين

l.madani@univ-bouira.dz

حماس بة وطنية

عامثن عالم

a.allam@univ-bouira.dz

اجنلزيية

ايمسينة زاوي

y.zaoui@univ -bouira.dz

اقتصاد قيايس 02

خبيت فريد

f.bekhti@univ -bouira.dz

تقرير الرتبص

عيل العمري

a.lamri@univ-bouira.dz

مالحظة  :خبصوص تقرير الرتبص ترسل الأعامل اإىل رئيس التخصص ( العمري عيل)،حيث آآخر أآجل
إلرسال هذه الأعامل خالل ادلورة العادية هو  25سبمترب  ،2020آأما آآخر اترخي لدلورة الاس تدراكية
فس يحدد لحقا.

الس نة الأ وىل ماسرت علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد نقدي وبنيك
املقياس

الأس تاذ (ة)

الامييل

العمليات البنكية ومتويل املؤسسات

قرويم محيد

a.guerroumi@univ-bouira.dz

النظرايت و الس ياسات النقدية

رسول محيد

h.rassoul@univ-bouira.dz

الاسرتاتيجية املالية وحومكة البنوك

هاين محمد

m.hani@univ-bouira.dz

اجنلزيية

زاوي ايمسينة

y.zaoui@univ-bouira.dz

مهنجية البحث العلمي

عامروش احسن

a.amarouche@univ-bouira.dz

الس نة الأ وىل ماسرت علوم اقتصادية :ختصص اقتصاد مكي
املقياس

الأ س تاذ

مهنجية البحث العلمي

عامروش احسن

اقتصاد لكي معمق

آأوكيل محيدة

h.oukil@univ-bouira.dz

حتليل دميغرايف

حامدي خدجية

k.hammadi@univ-bouira.dz

حتليل املعطيات

مولي بوعالم

b.moulay@univ-bouira.dz

تطبيقات عىل احلاسوب

جوادي عيل

a.djouadi@univ-bouira.dz

اجنلزيية

زاوي ايمسينة

y.zaoui@univ-bouira.dz

الامييل
a.amarouche@univ-bouira.dz

مالحظ ات هممة :خبصوص الأعامل املقدمة عن بعد:
 آأن ل يتجاوز عدد الطلبة للعمل الواحد  04طلبة؛ وترتك احلرية ل ألس تاذ يف حتديد عدد الطلبة يف
العمل؛
 آأن يكون الطلبة اذلين آأجنزوا البحث من فوج واحد؛
 آأن يتضمن البحث واهجة حتمل املعلومات التالية :امس آأعضاء البحث وآأرقام تسجيلهم ورمق الفوج
اذلي ينمتون إا ليه؛
 آأي معل ل حيرتم هذه املالحظات ل يؤخذ بعني الاعتبار؛
 قامئة الأعامل والامييالت للك مادة س تنرش بشلك مفصل يف موقع اللكية.

 خبصوص الامتحاانت الاس تدرا كية:
 - 1الامتحاانت الاس تدرا كية للسدايس ا ألول:

سيمت تنظمي الامتحاانت الاس تدراكية للسدايس الأول وفق رزانمة س يعلن عهنا لحقا.

 - 2الامتحاانت الاس تدرا كية للسدايس الثاين:

سيمت تنظمي الامتحاانت الاس تدراكية للسدايس الأول وفق رزانمة س يعلن عهنا لحقا.



ابلنس بة للتقيمي:

يمت تقيمي الطالب يف مواد السدايس الثاين كام ييل:
 ابلنس بة للمواد املعنية ابلمتحان احلضوري يمت فهيا اعامتد العالمة املتحصل علهيا يف الامتحان
كعالمة للمحارضة والأعامل املوهجة.
 ابلنس بة للمواد اليت يمت فهيا اعامتد نقطة العمل املقدم كنقطة لالمتحان سيمت احتساهبا عالمة
احملارضة وكذكل عالمة الأعامل املوهجة.

 ابلنس بة لطلبة ادليون:
ابلنس بة للطلبة اذلين دل هيم ديون يف خمتلف املس توايت فهم معنيون سواء بطريقة الامتحان
احلضوري اذلي س يعمتد آأو طريقة التقيمي عن طريق تقدمي الأعامل ل ألساتذة ،وذكل وفق رزانمة لك مس توى
املعلنة سابقا.

 - 2توارخي اس تئناف ادلراسة وخمتلف ا ألعامل البيداغوجية:
يف ما ييل جتدون التوارخي املتعلقة مبختلف الأعامل البيداغوجية.
 01 سبمترب  2020إا ىل غاية  15سبمترب  :2020احلصص التصحيحية عن بعد والامتحاانت التعويضية
للسدايس الأول؛
 05 سبمترب  2020إا ىل  10سبمترب  2020الامتحاانت التعويضية للسدايس الأول للس نة الثانية ماسرت.
 30 سبمترب  :2020آآخر آأجل لتقدمي الأعامل ل ألساتذة؛
 01 آأ كتوبر  2020إا ىل غاية  15آأ كتوبر  :2020الامتحاانت احلضورية للسدايس الثاين؛

آليات التواصل مع قسم العلوم الاقتصادية:
 ميكنمك التواصل معنا عىل صفحة الفيس بوك اخلاصة بقسم العلوم الاقتصادية:
/https://www.facebook.comقسم -العلوم -ا إلقتصادية -جامعة -آألكي -حمند -آأوحلاج -البويرة -
101814518331843
كام نويص برضورة زايرة املوقع الرمسي لللكيةhttp://fecg.univ-bouira.dz:

