
كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم  
 التسيي 

    جدول االستعمال الزمين للفـوج 
 السادس السداسي 2022 /2021السنة اجلامعية  

 علوم جتارية القسم: 
 علوم مالية وحماسبة  الثالثة ختصصالسنة:  

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

 السبت 

 1ف 

املحاسبي د. ولد   نظم املعلومات

 املدرج ح  سمير  باحمو 

د بن   2املحاسبة املالية املعمقة 

   العرية محمد

 املدرج ح 

 تقييم املشاريع االستثمارية 

 أ.د بن عبد الفتاح دحمان 

 املدرج ح 

   

    2ف 

    3ف 

    4ف 

    5ف 

 األحد 

    1ف 

التدقيق املالي واملحاسبي أ.د  

 أقاسم عمر  املدرج ح 

السياسة املالية 

للمؤسسة د. حدادي عبد  

 الغني املدرج ح 

األسواق املالية د.  

العش ي وليد املدرج  

 ح

    2ف 

    3ف 

    4ف 

    5ف 

 االثنين

 1ف 

 السياسة املالية

 للمؤسسة د. حدادي

 عبد الغني املدرج ح 

د  2املحاسبة املالية املعمقة   

 بن العرية محمد 

 املدرج ح 

 التدقيق املالي 

 واملحاسبي أ.د 

 أقاسم عمر املدرج 

 ح

 إنجليزية 

 د. سيد اعمر زينب 

مكتبة 04القاعة   

 الكلية 

  

   2ف 

   3ف 

   4ف 

   5ف 

 الثالثاء

 1ف 
نظم املعلومات املحاسبي أ.د  

 10عياد صالح ق 

التدقيق املالي واملحاسبي أ.د  

 10أقاسم عمر ق 
 

 نظم املعلومات 

 املحاسبي د. ولد 

 باحمو سمير املدرج 

 ح

تقييم املشاريع 

 االستثمارية

أ.د بن عبد الف تاح 

 دحمان

 املدرج ح 

 

 2ف 
التدقيق املالي واملحاسبي أ.د  

 11أقاسم عمر ق

نظم املعلومات املحاسبي د.  

 11ولدباحمو ق 
  

 3ف 
  2املحاسبة املالية املعمقة

 12د.العبادي أحمد ق 

د.   السياسات املالية  للمؤسسة

 12حدادي ق 
  

 4ف 
تقييم املشاريع االستثمارية  

 13د.بلبالي عبد الرحيم ق 

  2املحاسبة املالية املعمقة

 13د.العبادي أحمد ق 
  

  5ف 
تقييم املشاريع االستثمارية  

 14د.بلبالي عبد الرحيم ق 

التدقيق املالي واملحاسبي أ.د أقاسم عمر ق  

14 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االربعاء 

 1ف 
د.   السياسات املالية  للمؤسسة

 03عوماري عائشة ق 

د.   2املحاسبة املالية املعمقة

 03العبادي أحمد ق 

تقييم املشاريع االستثمارية د.بلبالي عبد 

 03الرحيم ق 
   

 2ف 
تقييم املشاريع االستثمارية أ.د  

 04بن عبد الفتاح ق 

د.   السياسات املالية  للمؤسسة

 04ق عوماري عائشة 

د.العبادي أحمد   2املحاسبة املالية املعمقة

 04ق 
   

 3ف 
التدقيق املالي واملحاسبي أ.د  

 07أقاسم عمر ق 

تقييم املشاريع االستثمارية أ.د  

 07بن عبد الفتاح ق 

نظم املعلومات املحاسبي د. ولدباحمو ق  

07 
   

 4ف 
نظم املعلومات املحاسبي أ.د  

 08عياد صالح ق 

التدقيق املالي واملحاسبي أ.د  

 08أقاسم عمر ق 

د. عوماري  السياسات املالية  للمؤسسة

 08ق عائشة 
   

 5ف 
د. بن   2املحاسبة املالية املعمقة

 09العرية ق 

نظم املعلومات املحاسبي أ.د  

 09عياد صالح ق 

ق  د. حدادي  السياسات املالية  للمؤسسة

09 
   


