جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
السنة الجامعية2017/2016 :

80سا88

األحد

80سا08

قسم العلوم المالية والمحاسبية

يوم04/04/2017 13:53:57 :

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الثالث
المستوى :السنة الثانية علوم اقتصادية تجارية وتسيير2LMD -

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

تسيري املؤسسة
أ /الكسي مدرج 2

 11سا08

 11سا88

 11سا88

 11سا08

 11سا08

إعالم آيل
بن طويلة املدرج 3

االثنـين
الثـالثاء

إحصاء 3
أ /طاحلي س مدرج 3

األربعاء

مالية املؤسسة
أ /قبايلي حورية مدرج 2

الخميــس

إقتصاد كلي
أ /بوزيان العجال مدرج 2

حماسبة حتليلية
أ /وهراين املدرج 2

رئيس مصلحة البرمجة

منهجية
أ /بوزيان العريب مدرج 2

إقتصاد نقدي وأسواق رأس املال
أ /معارفية املدرج 2

رئيس القسم

 11سا00

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :

يوم04/04/2017 13:53:57 :

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الخامس -المستوى :السنة الثالثة تخصص :مالية البنوك والتأمينات-

80سا88

80سا08

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

األحد

حماسبة البنوك حماضرة
أ /قبايلي حورية قاعة33 :

تقييم املشاريع G1
قاعة 53
أ /برواين

حماسبة البنوك G1
قاعة53 :
أ /قبايلي حورية

االثنـين

الصريفة اإلسالمية G1
أ /قامسي القاعة 35

الصريفة اإلسالمية حماضرة
القاعة 35
د /رمضاين

التأمني والتأمني التكافلي حماضرة
أ /رمضاين قاعة 22

 11سا08

 11سا88

 11سا88

3LMD

 11سا08

التأمني والتأمني التكافلي G1
قاعة23 :
أ /بن محو عصمت

الثـالثاء
األربعاء

فرنسية حماضرة
حلالف قاعة 85 :

الخميــس

قانون بنكي حماضرة
أ/زريفي قاعة 35

TP
قاعة 85

حماسبة التأمينات حماضرة
أ /منديل القاعة 85

إعالم آيل
أ /معمر

التقنيات البنكية-حماضرة
أ /مواعي قاعة 58

التقنيات البنكية G1
أ /مواعي قاعة35 :

رئيس مصلحة البرمجة

تقييم املشاريع حماضرة
أ /برواين قاعة :مدرج 1

حماسبة التأمينات G1
قاعة23 :
أ /منديل

رئيس القسم

 11سا08

 11سا80

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
السنة الجامعية2017/2016 :

80سا08

80سا88

قسم العلوم المالية والمحاسبية

يوم04/04/2017 13:53:57 :

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الخامس
المستوى :السنة الثالثة تخصص :مالية ومحاسبة3LMD -
11سا88

80سا08

11سا88

 11سا08

 11سا88

 11سا08

األحد

جباية املؤسسة
د /بن زيدان احلاج قاعة 35

حماسبة خاصة حماضرة
قادري قاعة 35

االثنـين

TD

TD

أ /جلويل نسيمة املدرج 4

الثـالثاء

TD

TD

حتليل مايل حماضرة
أ /بوشيخي -مدرج 02

القانون اجلنائي لألعمال
أ /بن درف الطاهر– املدرج 4

الخميــس

TD

TD

حماسبة مالية معمقة حماضرة

مراقبة التسيري -حماضرة

أ /مرحوم املدرج 33

أ /منديل ص -مدرج 33

TD

TD

 11سا88

 11سا88

 11سا 11 08سا08

TD

االحصاء واالحتماالت حماضرة

رئيس مصلحة البرمجة

TD

TD

TD

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
السنة الجامعية2017/2016 :

80سا88

األحد

االثنـين

الثـالثاء

80سا08

قسم العلوم المالية والمحاسبية

يوم04/04/2017 13:53:57 :

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الخامس
المستوى :السنة الثالثة تخصص :مالية المؤسسة3LMD -

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

مراقبة التسيري حماضرة
أ /بن نامة ف.ز قاعة 36

حتليل األداء حماضرة
أ /عمراين م قاعة 77

األداء حتليل TD
أ /سفيان سليمان قاعة 36

سياسة واسرتاتيجية االستثمار حماضرة

تسيري املخاطر حماضرة

اهلندسة املالية

أ /بن حراث ح قاعة 27

أ /مقداد قاعة 27

أ /معروف ج قاعة 36

اهلندسة املالية حماضرة
أ /براهيمي القاعة 96

جباية املؤسسة حماضرة
أ /تفايل قاعة 96

جباية املؤسسة TD
قاعة 96
أ /تفايل

 11سا08

 11سا88

 11سا 11 88سا08

 11سا08

مراقبة التسيري TD
أ /بن نامة ف.ز قاعة 77

حماسبة مالية معمقة حماضرة
أ /خمالدي ي قاعة 70

حماسبة مالية معمقة TD

التسيري املايل حماضرة

TD

أ /خمالدي ي قاعة 70

التسيري املايل

أ /بسدات قاعة 36

إجنليزية االعمال حماضرة
أ /معارفية قاعة 59

األربعاء

رئيس مصلحة البرمجة

 11سا88

رئيس القسم

TD

أ /بسدات قاعة 36

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :

يوم04/04/2017 13:53:57 :

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي األول
المستوى :السنة األولى ماستر تخصص :التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير1 Master -

80سا88

األحد

80سا08

مالية املؤسسة – حماضرة
أ/براهيمي ع

مدرج 3

80سا08

11سا88

الثـالثاء

األربعاء

الخميــس

أ /بوشيخي ب

مدرج 1

قانون الضرائب املباشرة – حماضرة
أ /مشهود مدرج 3
املقاوالتية – حماضرة
د /دواح ب مدرج 3

 11سا08

تدقيق مايل حماسيب – حماضرة
أ.د /العيد مدرج 3

االثنـين
مراقبة امليزانية –حماضرة

11سا88

 11سا08

 11سا88

 11سا88

 11سا08

اجنليزية األعمال – حماضرة
أ /عباس

تقنيات بنكية

مدرج 1
حماضرة

أ /شاعة ع مدرج 3
معايري املراجعة – حماضرة
أ /مرحوم مدرج 3

رئيس مصلحة البرمجة

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

رئيس القسم

جامعـة عبد الحميـد بن باديـس – مستغانـم
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :

يوم04/04/2017 13:53:57 :

استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الثالث
المستوى :السنة الثانية ماستر تخصص :التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير2 Master -

80سا88

80سا08

80سا08

11سا88

11سا88

 11سا08

 11سا08

 11سا88

 11سا88

 11سا08

 11سا08

األحد

االثنـين

منهجية التحرير –حماضرة

التمويل والصرف – حماضرة

د /بن زيدان احلاج  -مدرج 3

أ /برياطي مدرج 3

املعلومة املالية ومراقبة
التسيري -حماضرة
أ /براهيمي مدرج 3

القانون اجلنائي  -حماضرة
أ /برحال

مدرج 3

الثـالثاء
حبوث مكتبية– حماضرة
األربعاء

د /قلبازة
مدرج 4

الخميــس

)(TD

القانون اجلبائي – حماضرة
أ/مشهود ع مدرج 4

مدرج 4

)(TD

رئيس مصلحة البرمجة

التسيري االسرتاتيجي حماضرة

)(TD

)(TD

)(TD

)(TD

)(TD

أ/موزاوي ع

رئيس القسم

 11سا80

