
 قضم العلوم املالية واملحاصبة

 حدول الاصتعمال السمني للضنة الثالثة

 ععبة العلوم املالية واملحاصبة  

 الضداس ي الخامط  2222-2222الضنة الجامعية 

 كلية العلوم الاقتصادًة و التجارية

 وعلوم التضيير

03.22-00.22 00.22-03.22 02.22-00.22 00.22-02.22 23.22-00.22 20.22-23.22  

 الضبت      

 مالية املؤصضة

 لحضين ع القادر

 كلية مكتبة  2ق

 2منهجية البحث 

 محمودي حضين

 مكتبة الكلية  2ق

 
 اعالم آلي

 و "ولد باحمو صمير مدرج 

 تضيير املؤصضة

 مهداوي زينب

 مكتبة الكلية  2ق

 اقتصاد هقدي وأصواق رأش املال

 دحدادي عبد الغني

  مكتبة الكلية  2

 ألاحد

 TD مالية املؤصضة

لحضين عبد القادر 

 الجناح ألاول  00ق

 TD محاصبة تحليلية

 00بلوافي عبد املالك ق

 الجناح ألاول 

 اعالم آلي  
 TD تضيير املؤصضة

 الجناح ألاول  00حضين ق مهداوي 

 TDاقتصاد كلي 

 الجناح ألاول  00بن عبد الفتاح   ق

 0ف

 الاثىين

 TD محاصبة تحليلية

عبد املالك  بلوافي

 02ق

اقتصاد هقدي وأصواق 

TD رأش املال 

 02حدادي  ق

  اعالم آلي 
 TD اقتصاد كلي

 02بن عبد الفتاح     ق

 TD تضيير املؤصضة

 02مهداوي ق

 2ف

اقتصاد هقدي 

رأش  TDوأصواق 

 02املال. حدادي ق

 TD مالية املؤصضة

 02لحضين ق
 

 TD اقتصاد كلي

 02بن عبد الفتاح   ق

 TD تحليلية محاصبة

 02بلوافي عبد املالك ق
 

 2ف

 
ة  00ق TD اهجليًز

 محمودي
 

 TD 2احصاء 

 00حاجي ق

اقتصاد هقدي وأصواق رأش املال 

TD00.حدادي ق 
 

 0ف

   الثالثاء
ة  02ق  TD اهجليًز

 محمودي
 

  TD 2احصاء 

 02حاجي ق

 TD مالية املؤصضة

 02لحضين ق

 2ف

ة   0ق  TDاهجليًز

 محمودي
  

 اعالم آلي

 

  TD تضيير املؤصضة

 0مهداوي  ق

   TD 2احصاء 

 0حاجي  ق

 2ف

 الاربعاء      

  

 

 

 

 

 محاصبة تحليلية

 بلوافي عبد املالك

 املدرج ح

 2احصاء 

 ملطوظ لطيفة

 املدرج ح

 اقتصاد كلي

 بن عبد الفتاح دحمان

 املدرج ح

 الخميط



 

 قضم العلوم املالية واملحاصبة

 للضنة الثالثة حدول الاصتعمال السمني

  محاصبة ومالية  تخصص

 الضداس ي الخامط 2222-2222الضنة الجامعية  

 كلية العلوم الاقتصادًة و التجارية

 وعلوم التضيير

03.22-00.22 00.22-03.22 02.22-00.22 00.22-02.22 23.22-00.22 20.22-23.22  

 

 محاصبت الشركاث

 العبادي أحمد

 مدرج ح

 
 جحليل مالي 

 زيدي عبد اللطيف مدرج حد.بً 

 1محاصبت ماليت معملت 

 د بً العريت م  مدرج ح

 مراكبت الدضيير 

 أ.د كالىن حياللي مدرج ح
 الضبذ

   
 TDجحليل مالي 

 الجىاح الاول  11لحضين  ق

 TD 1محاصبت ماليت معملت 

 الجىاح الاول  11ميمىوي بللاصم ق

 TD مراكبت الدضيير 

 الجىاح الاول  11عياد ق
 1ف

 ألاحد

   
 TD محاصبت الشركاث

 الجىاح الاول  11العبادي أحمد  ق

 TDمراكبت الدضيير 

 الجىاح الاول  11عياد ق

 TDمحاصبت ماليت 

 الجىاح الاول  11ميمىوي بللاصم ق
 1ف

ت ق  الجىاح الاول  TD 4اهجليًز

 TD مراكبت الدضيير

الجىاح  4بً عبد الفخاح ق 

 الاول 

 
 TD1محاصبت ماليت معملت 

 الجىاح الاول  4ميمىوي بللاصم ق

 TDالخحليل مالي 

 الجىاح الاول  4عىماري عائشت ق

 TDمحاصبت الشركاث 

 الجىاح الاول  4العبادي أحمد ق
 3ف

 TD1 محاصبت ماليت معملت

 1الجىاح  5ميمىوي بللاصم  ق
ت  ق   الجىاح الاول  TD 5اهجليًز

 TDمراكبت الدضيير 

 الجىاح الاول  5عياد ق

 TDالشركاث  محاصبت

 الجىاح الاول  5العبادي أحمد  ق

 TDجحليل مالي 

 الجىاح الاول  5عىماري عائشت ق
 4ف

 TD مراكبت الدضيير

 1الجىاح  11بً عبد الفخاح ق

 TD محاصبت الشركاث

 1الجىاح 11العبادي أحمد ق
 5ف    

 الافالش والدضىيت اللضائيت 

 خدًر مدرج ح

 حباًت املؤصضت 

 عبد الغني   بىشري 

 مدرج ح

 

 1ف   

 الاثىين

 1ف   

 3ف   

 4ف   

 TD الخحليل املالي

 الجىاح ألاول  11لحضين ق

 TDمحاصبت ماليت معملت 

 الجىاح الاول  11ميمىوي  ق
ت ق  5ف الجىاح الاول  TD 11اهجليًز

 

ت ق     الجىاح ألاول  TD 5اهجليًز
 TD محاصبت الشركاث

 الجىاح ألاول  5قالعبادي  
 1ف

 الثالثاء

 

 TD الخحليل املالي

الجىاح  5بً زيدي  ق

 ألاول 

ت ق  1ف   الجىاح ألاول  TD 5اهجليًز

 الاربعاء       

 الخميط       



 

 قضم العلوم املالية واملحاصبة

 ل الاصتعمال السمني للضنة أولى ماصتر حدو 

   مالية املؤصضة  تخصص

 ألاول الضداس ي  2222-2222الجامعية  الضنة 

 كلية العلوم الاقتصادًة و التجارية

 وعلوم التضيير

15.31-10.11 14.11-15.31 11.31-14.11 11.11-11.31 13.31-11.11 10.11-13.31  

   

ت   الجىاح ألاول  11ق TDاهجليًز

 

 TD محاصبت الدضيير

 11بً زيدي عبد اللطيف ق

 الجىاح ألاول 

 1ف 

 الضبذ
 

 TD الىظريت املاليت

 الجىاح ألاول  11حضاوي  ق

ت   11ق TDاهجليًز

 
 1ف

 
ت  الجىاح ألاول  13ق TD اهجليًز

 

 TDالىظريت املاليت 

 الجىاح ألاول  13حضاوي ق
 3ف

 

 الىظريت املاليت

 صيد أعمر زييب

 املكخبت  1ق

 
 الدضيير املالي

 املكخبت 1بىعسة عبد اللادر ق

 محاصبت الدضيير

 املكخبت 1مضعىد محمد قبً 

  اكخصاد كياس ي

 املكخبت 1مىهه ًىوط ق
 ألاحد

 امللاوالجيت

 مضعىدي محمد

 املكخبت 1ق

 اللاهىن الجبائي

 مضعىدي عبد الكريم

 املكخبت 1ق

 
 TDاكخصاد كياس ي

 الجىاح ألاول  14مىهه ًىوط ق

 TDالدضيير املالي

الجىاح  14عىماري عائشت ق

 ألاول 

 TDالىظريت املاليت

 الجىاح ألاول  14حضاوي ق
 1ف

  ثىينالا

 TDمحاصبت الدضيير 

 15بً زيدي عبد اللطيف   ق

 الجىاح ألاول 

 TDاكخصاد كياس ي 

 الجىاح ألاول  15مىهه ًىوط ق

 TDالدضيير املالي 

 15عىماري عائشت ق

 الجىاح ألاول 

 1ف

 
 TDالدضيير املالي

 الجىاح ألاول  14عىماري عائشت ق

 TDمحاصبت الدضيير 

 14بً زيدي عبد اللطيف ق

 الجىاح ألاول 

 TDاكخصاد كياس ي 

الجىاح  14مىهه ًىوط ق

 ألاول 

 3ف

   

 1ف   

 1ف    الثالثاء

 3ف   

   

 1ف   

 1ف    الاربعاء

 3ف   

 الخميط      



 

 

 

 

 

 قضم العلوم املالية واملحاصبة

 ماصتر  الثاهيةل الاصتعمال السمني للضنة حدو 

  مالية املؤصضة   تخصص

 الثالثالضداس ي  2222-2222الضنة الجامعية  

 كلية العلوم الاقتصادًة و التجارية

 وعلوم التضيير

15.31-10.11 14.11-15.31 11.31-14.11 11.11-11.31 13.31-11.11 10.11-13.31  

 الضبذ      

 ألاحد      

 الاثىين      

 جحليل كاعدة البياهاث 

 املكخبت 1عياد صالح  ق

 الخدكيم املالي 

 املكخبت  1أكاصم عمر  ق
    

 الثالثاء

 مىهجيت البحث العلمي 

 بىكار عبد العسيس

 مدرج و

  
 حضيير واصتراجيجيت ماليت 

 املكخبت 1مضعىدي محمد ق

 هدوة املاليت والحىكمت

 املكخبت 1بلىافي عبد املالك ق

 حضيير املخاطر املاليت 

 املكخبت  1عبد الحميد ق لخدًمي

 الاربعاء

 TDالخدكيم املالي 

الجىاح  11قمجاهد صيد أحمد 

 ألاول 

ت الجىاح  11ق TD اهجليًز

 ألاول 
 

عياد   TPجحليل كاعدة البياهاث 

 عياد صالح 

 TDحضيير واصتراجيجيت ماليت 

الجىاح  11مضعىدي محمد ق

 ألاول 

 TDحضيير املخاطر املاليت 

الجىاح  11عبد الحميد ق لخدًمي

 ألاول 

 1ف

ت الخميط  الجىاح ألاول  13ق TD  اهجليًز

 TDالخدكيم املالي 

 أكاصم عمر 

 الجىاح ألاول  13ق

جحليل كادة البياهاث 

TP  عياد صالح 
 

 TDحضيير املخاطر املاليت 

 13لخدًمي عبد الحميد ق

 الجىاح ألاول 

 TDحضيير واصتراجيجيت ماليت 

 الجىاح ألاول  13مضعىدي محمد ق

 1ف

 TP جحليل كادة البياهاث

 عياد صالح 

 حضيير املخاطر املاليت 

 14قلخدًمي عبد الحميد 

 الجىاح ألاول 

 

 حضيير واصتراجيجيت ماليت 

الجىاح  14قمضعىدي محمد 

 ألاول 

ت   الجىاح ألاول  14قاهجليًز

 الخدكيم املالي 

الجىاح  14قمجاهد صيد أحمد 

 ألاول 

 3ف

 

 



 

 

 

 

 

 قضم العلوم املالية واملحاصبة

  أولى ماصتر ل الاصتعمال السمني للضنة حدو 

  تدقيق ومراقبة التضيير   تخصص

الضداس ي  2222-2222الضنة الجامعية  

 الثالث

 كلية العلوم الاقتصادًة و التجارية

 وعلوم التضيير

15.31-10.11 14.11-15.31 11.31-14.11 11.11-11.31 13.31-11.11 10.11-13.31  

 الضبذ      

 ألاحد      

 ثىينالا      

 
  

 الركابت على املىازهاث الخلدًريت

 املكخبت 4قبلبالي عبد الرحيم 

 معاًير الخدكيم 

 املكخبت 4قولد باحمى صمير 

 الخدكيم املالي واملحاصبي

 املكخبت  4بً العريت محمد ق
 الثالثاء

 

 

 TDالركابت على املىازهاث 

 الخلدًريت

 11بلبالي عبد الرحيم ق

 الجىاح ألاول 

 
ت  الجىاح ألاول  11ق TD اهجليًز

 محمىدي حضين 

 TD الخدكيم املالي واملحاصبي

الجىاح  11بً العريت محمد ق

 ألاول 

 TDمعاًير الخدكيم 

الجىاح  11ولد باحمى صمير ق

 ألاول 

 الاربعاء 1ف

 

ت  الجىاح  11ق TDاهجليًز

 ألاول 

 محمىدي حضين 

 

 TD الركابت على املىازهاث الخلدًريت

الجىاح  11بلبالي عبد الرحيم ق

 ألاول 

 TDمعاًير الخدكيم 

الجىاح  11ولد باحمى صمير ق

 ألاول 

 TD الخدكيم املالي واملحاصبي

الجىاح  11بً العريت محمد ق

 ألاول 

 1ف

   
 كاهىن العلىباث الاكخصادي

 املكخبت1قخدًر أحمد 

 امللاوالجيت

 املكخبت1قعبد الغني  حدادي

 هظريت املحاصبت 

 املكخبت 1قبً مضعىد محمد 

 الخميط

 

 

 



 

 قضم العلوم املالية واملحاصبة

  الثاهية ماصتر ل الاصتعمال السمني للضنة حدو 

  تدقيق ومراقبة التضيير   تخصص

 الثالثالضداس ي  2222-2222الضنة الجامعية  

 كلية العلوم الاقتصادًة و التجارية

 وعلوم التضيير

15.31-10.11 14.11-15.31 11.31-14.11 11.11-11.31 13.31-11.11 10.11-13.31  

 الضبذ      

 ألاحد      

 ثىينالا      

 1جحليل كاعدة البياهاث 

TP بً العاريت أحمد 
ت ق   11اهجليًز

   
 1جحليل كاعدة البياهاث 

 املكخبت 1قبً العاريت أخمد 

 1ف

ت ق الثالثاء  11اهجليًز
 1جحليل كاعدة البياهاث 

TP  بً العاريت أحمد 
 

 1ف

ت ق   5اهجليًز
 1جحليل كاعدة البياهاث 

 TPبً العاريت أحمد 

 3ف

 مىهجيت البحث العلمي 

 بىكار

 مدرج و

 الخدكيم الداخلي 

 الكخبت 4عىماري عائشت ق
 

محافظ الحضاباث في الدشريع 

 الجسائري 

 املكخبت 4ق أكاصم عمر 

 املراحعت والخدكيم الجبائي 

 املكخبت 4بىعسة عبد اللادر ق

مراكبت الدضيير واصتراجيجيت 

 املؤصضت 

 4بً الشريف مبروكت ق

 املكخبت 

 الاربعاء

   

محافظ الحضاباث في الدشريع 

 TD الجسائري 

 الجىاح ألاول  11أكاصم عمر ق

 TDاملراحعت والخدكيم الجبائي 

الجىاح  11قبىعسة عبد اللادر 

 ألاول 

مراكبت الدضيير واصتراجيجيت 

 TDاملؤصضت 

 11بً الشريف مبروكت ق

 الجىاح ألاول 

 1ف

    الخميط

مراكبت الدضيير واصتراجيجيت 

 TDاملؤصضت 

الجىاح  4بً الشريف مبروكت ق

 ألاول 

محافظ الحضاباث في الدشريع 

 TD الجسائري 

 الجىاح ألاول  4أكاصم عمر ق

 TDاملراحعت والخدكيم الجبائي 

الجىاح  4بىعسة عبد اللادر ق

 ألاول 

 1ف

   

 TDاملراحعت والخدكيم الجبائي 

الجىاح  5بىعسة عبد اللادر ق

 ألاول 

مراكبت الدضيير واصتراجيجيت 

 TDاملؤصضت 

 5بً الشريف مبروكت ق

 الجىاح ألاول 

محافظ الحضاباث في الدشريع 

 TD الجسائري 

 الجىاح ألاول  5أكاصم عمر ق

 3ف

 


