
 قسم العلوم املالية واملحاسبة 
 

 ل االستعمال الزمني للسنة الثانية  جدو 

 شعبة العلوم املالية واملحاسبة  

 الرابع  السداس ي  2023-2022السنة الجامعية 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

 وعلوم التسيير 

15.30-17.00 14.00-15.30 12.30-14.00 11.00-12.30 09.30-11.00 08.00-09.30  

 السبت       

  

 )أعمال تطبيقية( اعالم آلي
 )أعمال موجهة(   مالية عامة

 1الجناح  13مسعودي محمد ق أ.د.

 

 2اقتصاد كلي 

 )محاضرة( 

 " ح " بن عبد الفتاح دحمان مدرجأ.د 

 1ف

 األحد 
 )أعمال موجهة( مالية عامة

 1الجناح  14مسعودي محمد ق  أ.د

 )أعمال موجهة(  اقتصاد كلي 

 1الجناح  14ق د. بن مسعود محمد 
 2ف

 )أعمال موجهة( اقتصاد كلي

 1الجناح   5د. بن مسعود محمد ق 

 اعالم آلي 

 
 3ف

 االثنين        

 
 أخالقيات العمل ومكافحة الفساد

 )محاضرة( 

  مكتبة الكلية 5قد. حمودي 
 

 )أعمال موجهة( اقتصاد كلي  

 1الجناح 13قد. لخديمي عبد الحميد  
 اقتصاد املؤسسة 

 )محاضرة( 

 " ح "مدرج د. بن عبيد عبد الباسط 

 رياضيات مالية 

 )محاضرة( 

 " ح " مدرج د. بلوافي عبد املالك 

 الثالثاء 
 )أعمال موجهة( معايير محاسبية دولية 

 1الجناح  14العبادي أحمد ق د. 

 )أعمال موجهة( مالية عامة

 1الجناح  15أ د. مسعودي محمد  ق 

   

 )أعمال موجهة( رياضيات مالية

 1الجناح  13ق دحو محمد د.

 )أعمال موجهة( معايير محاسبية دولية 

 1الجناح  13قالعبادي أحمدد. 

 )أعمال موجهة(  اقتصاد املؤسسة 

 1الجناح 13محمودي حسين قأ.د 
 1ف

 )أعمال تطبيقية (اعالم آلي  األربعاء
 )أعمال موجهة( اقتصاد املؤسسة 

 1الجناح  14محمودي حسين ق أ.د 

 )أعمال موجهة(مالية رياضيات 

 1الجناح  14ق  د. بلوافي عبد املالك
 2ف

 )أعمال موجهة( اقتصاد املؤسسة 

 1الجناح  15محمودي حسين ق أ.د 

 )أعمال موجهة(مالية رياضيات 

 1الجناح  15ق  بلوافي عبد املالكد. 

 )أعمال موجهة(معايير محاسبية دولية   

 1الجناح  15ق  العبادي أحمدد. 
 3ف

   

 اعالم آلي 

 )محاضرة( 

 مكتبة الكلية 3د. ولد باحمو سمير ق 

 معايير املحاسبة الدولية  

 )محاضرة( 

 مكتبة الكلية  3العبادي أحمد ق  د.

 مالية عامة  

 )محاضرة( 

 مكتبة الكلية  2ق  محمد مسعودي  د.

 الخميس

  

  

  

 

 

 

 



  

 

 قسم العلوم املالية واملحاسبة 

 جدول االستعمال الزمني للسنة الثالثة

 تخصص محاسبة ومالية   

 السداس ي الخامس  2023-2022السنة الجامعية  

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية

 وعلوم التسيير 

15.30-17.00 14.00-15.30 12.30-14.00 11.00-12.30 09.30-11.00 08.00-09.30  

 السبت       

 

 نظم املعلومات املحاسبي  

 )محاضرة( 

 "ح" ولد باحمو سمير مدرج د. 

 

 تقييم املشاريع  

 )محاضرة( 

 مدرج "و" د. بن زيدي عبد اللطيف

 )أعمال موجهة( السياسات املالية للمؤسسة 

 1الجناح 13قعوماري عائشة د. 

 )أعمال موجهة(  2املحاسبة املالية املعمقة 

 1الجناح 13ق  ميموني بلقاسم  .د.
 1ف

 األحد

 )أعمال موجهة( 2املحاسبة املالية املعمقة 

 1الجناح  14ق  ميموني بلقاسم د. 

 )أعمال موجهة( السياسات املالية للمؤسسة 

 1الجناح  14عوماري عائشة  ق
 2ف

 )أعمال موجهة( تقييم املشاريع  

 1الجناح  15د. بن زيدي عبد اللطيف ق 

 )أعمال موجهة( نظم املعلومات املحاسبي 

 1الجناح  15د. بلبالي عبد الرحيم  ق 
 3ف

 )أعمال موجهة( نظم املعلومات املحاسبي 

 1الجناح  16أ.د مجاهد سيد أحمد  ق 

 )أعمال موجهة( التدقيق املالي املحاسبي 

 1الجناح  16أد. أقاسم عمر ق 
 4ف

 )أعمال موجهة( التدقيق املالي املحاسبي 

 1الجناح  17أد. أقاسم عمر ق 

 )أعمال موجهة( نظم املعلومات املحاسبي 

 1الجناح  17أ.د مجاهد سيد أحمد  ق 
 5ف

 

 األسواق املالية  

 )محاضرة( 

 مكتبة الكلية  3قد. العش ي وليد 

 

 

 )أعمال موجهة( التدقيق املالي املحاسبي 

 1الجناح  13ق أقاسم عمرأد. 

 السياسات املالية للمؤسسة 

 )محاضرة( 

 "ح " لحسين عبد القادر مدرج د. 

 

 التدقيق املالي واملحاسبي  

 )محاضرة( 

 "ح " أقاسم عمر مدرج أد. 

 1ف

 االثنين

 )أعمال موجهة( نظم املعلومات املحاسبي 

 1الجناح  14أ.د مجاهد سيد أحمد  ق
 2ف

 )أعمال موجهة( 2املحاسبة املالية املعمقة 

 1الجناح  15ق بن العرية محمدد. 
 3ف

 )أعمال موجهة( تقييم املشاريع 

   1الجناح  16ق  د.حاجي يوسف
 4ف

 )أعمال موجهة( السياسات املالية للمؤسسة 

 1الجناح  17ق لحسين عبد القادرد. 
 5ف

 

 انجليزية 

 )محاضرة( 

 محمودي حسين أد 

 مدرج و 

 

 2املحاسبة املالية املعمقة 

 بن العرية محمد د. 

 مدرج ح

 )أعمال موجهة( نظم املعلومات املحاسبي 

 1الجناح  15أ.د مجاهد سيد احمد ق

 )أعمال موجهة( املشاريعتقييم 

 1الجناح  15بن زيدي ق
 1ف

 الثالثاء

 )أعمال موجهة( تقييم املشاريع 

 1الجناح  16ق عبد اللطيف بن زيديد. 

 )أعمال موجهة( التدقيق املالي املحاسبي

 1الجناح  16ق بن الشريف مبروكةد. 
 2ف

 )أعمال موجهة( التدقيق املالي املحاسبي   

 1الجناح  17ق  الشريف مبروكةبن د. 

 )أعمال موجهة( السياسات املالية للمؤسسة 

 1الجناح  17لحسين عبد القادر قد. 
 3ف

 )أعمال موجهة( السياسات املالية للمؤسسة 

 1الجناح  11ق لحسين عبد القادر د. 

 )أعمال موجهة( 2املحاسبة املالية املعمقة 

 1الجناح  11ق بن العرية محمد د. 
 4ف

  2املحاسبة املالية املعمقة 

 1الجناح  12ق بن العرية محمد د. 

 )أعمال موجهة(  تقييم املشاريع

 1الجناح  12قحاجي يوسف  د.
 5ف

 االربعاء      

 الخميس       



 قسم العلوم املالية واملحاسبة

 ل االستعمال الزمني للسنة أولى ماستر جدو 

 مالية املؤسسة    تخصص

 الثانيالسداس ي   2023-2022السنة الجامعية  

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

 وعلوم التسيير

15.30-17.00 14.00-15.30 12.30-14.00 
11.00-

12.30 
09.30-11.00 08.00-09.30 

 

 السبت       

 األحد       

 ( تطبيقية )أعمال  1تحليل قاعدة البيانات

 د.مولودي عبد الغاني 

 ق     مركز الحساب  

 )أعمال موجهة(التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  أد. 

 1الجناح    ق

  

   

 1ف

  الثنينا

 )أعمال موجهة( املحاسبي نظام املعلومات

 د. لهبيل بوجمعة  

 1الجناح  15ق 

 (تطبيقية )أعمال  1تحليل قاعدة البيانات 

 د. مولودي عبد الغاني  

 ق       مركز الحساب

 2ف

 )أعمال موجهة( املحاسبي نظام املعلومات

   لهبيل بوجمعة د. 

 1الجناح  15ق  

 ( تطبيقية)أعمال  1تحليل قاعدة البيانات 

 د.مولودي عبد الغاني  

 ق     مركز الحساب 

 3ف 

 االتصال والتحرير اإلداري  

 د. خدير أحمد 

 املدرج ح  

 1تحليل قاعدة البيانات 

 د. بن العرية أحمد 

 املدرج ح

 )أعمال موجهة( املحاسبينظام املعلومات 

   لهبيل بوجمعة د. 

 1الجناح 11ق

 

 التسيير البنكي  

 )محاضرة( 

 أد. لخديمي عبد الحميد  

 مكتبة كلية االقتصاد  2ق

 تقييم املؤسسات  

 )محاضرة( 

 بن السويس ي حمزة  د. 

 مكتبة كلية االقتصاد  2ق

 1ف

 الثالثاء

 )أعمال موجهة( الهندسة املالية

 عوماري عائشة د. 

 1الجناح  16ق

 2ف

 )أعمال موجهة(تقييم املؤسسات

 بن السويس ي حمزة د. 

 1الجناح  17ق

 3ف

 انجليزية 

 )محاضرة( 

 باحمو سمير د.ولد 

 مدرج ح 

 )أعمال موجهة(تقييم املؤسسات

 بن السويس ي حمزة د. 

 1الجناح  13ق

 )أعمال موجهة( الهندسة املالية 

 عوماري عائشة د. 

 1الجناح  13ق

 

 الهندسة املالية 

 )محاضرة( 

 د. سيد اعمر زينب  

 مكتبة كلية االقتصاد  2ق

 نظام املعلومات املحاسبي 

 )محاضرة( 

 قويدري عبد الرحمان  د. 

 مكتبة كلية االقتصاد  2ق

 1ف

 االربعاء

 )أعمال موجهة(التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  أد. 

 1الجناح  14ق

 )أعمال موجهة(تقييم املؤسسات 

 بن السويس ي حمزة د. 

 1الجناح  14ق

 2ف

 )أعمال موجهة( الهندسة املالية 

 عوماري عائشة د 

 1الجناح  15ق

 )أعمال موجهة( التسيير البنكي

 لخديمي عبد الحميد  أد. 

 1الجناح  15ق

 3ف

 الخميس        



 

 

 

 قسم العلوم املالية واملحاسبة

 أولى ماستر ل االستعمال الزمني للسنة جدو 

اقبة التسيير     تخصصتدقيق ومر

السداس ي   2023-2022السنة الجامعية  

 الثالث 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

 وعلوم التسيير

15.30-17.00 14.00-15.30 12.30-14.00 
11.00-

12.30 
09.30-11.00 08.00-09.30 

 

 السبت       

 األحد      

 

 تقييم املشاريع االستثمارية  

 )محاضرة( 

 بلبالي عبد الرحيم  د. 

 مكتبة كلية االقتصاد   2ق

 التسيير أدوات مراقبة 

 )محاضرة( 

 مونه يونس د. 

 مكتبة كلية االقتصاد    2ق

 

 

 )أعمال موجهة(تقييم املشاريع االستثمارية  

 بلبالي عبد الرحيم د. 

 1الجناح  14ق

 1ف

 الثنينا
 )أعمال موجهة(تقييم املشاريع االستثمارية 

 بلبالي عبد الرحيم  د. 

   1الجناح  14ق

 2ف 

 االتصال والتحرير اإلداري  

 )محاضرة( 

 د. خدير أحمد 

 املدرج ح  

 1تحليل قاعدة البيانات 

 )محاضرة(

 د.بن العرية أحمد 

 املدرج ح

 

 

 )أعمال موجهة(أدوات مراقبة التسيير 

 مونه يونس د. 

 1الجناح  13ق

 )أعمال  تطبيقية( تحليل قاعدة البيانات 

 د. مولودي عبد الغاني  

 ق    مركز الحساب 

 1ف

 الثالثاء

 

 )أعمال  تطبيقية(تحليل قاعدة البيانات 

 د. مولودي عبد الغاني  

 ق   مركز الحساب

 )أعمال موجهة(أدوات مراقبة التسيير 

 مونه يونسد. 

 1الجناح  14ق

 2ف

 انجليزية 

 )محاضرة( 

 د. ولد باحمو سمير  

 مدرج ح 

 )أعمال موجهة(التحليل املالي املعمق 

 بوعزة عبد القادر أد. 

 1الجناح  16ق

 )أعمال موجهة(  حوكمة الشركات

 بن مسعود محمد  د. 

 1الجناح  16ق

 التحليل املالي املعمق   

 )محاضرة( 

 بوعزة عبد القادر أد. 

 مكتبة كلية االقتصاد   3ق

 حوكمة الشركات

 )محاضرة( 

 بن مسعود محمد  د. 

 مكتبة كلية االقتصاد   3ق

 االربعاء 1ف

 )أعمال موجهة( حوكمة الشركات

 بن مسعود محمد  د. 

 1الجناح  17ق

 )أعمال موجهة(التحليل املالي املعمق 

 بوعزة عبد القادر أد. 

 1الجناح  17ق

 

 2ف

 
  

   
 الخميس 

  

 


