قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :
 -استعمال الزمن للتطبيقات ) (TDالسداسي 1

طبع يوم04/04/2017 14:54:59 :
2LMD /

السنة الجامعية 2016/2015
08 h 00- 09h 30

إحصاء -زبشي

محاسبة تحليلية مخالدي

تسيير المؤسسة قارة مصطفى ف ز

مالية المؤسسة أ /الكسي

11H00 - 12H30

تسيير المؤسسة -حمو إلياس

اقتصاد نقدي -هنوس أ

إعالم آلي_ بن طويلة سارة TP

اقتصاد نقدي -هنوس أ

إنجليزية -عبد اهلل بن شريف نسيمة

12H30 - 14H00
14H00 - 15H30

4

3

2

1

N° Groupe

69

75

68

76

N° Salle

اقتصاد كلي-نسمن

مالية المؤسسة موساوي

إقتصاد نقدي مومن

اقتصاد كلي -بوزيان العجال

08 h 00- 09h 30

مالية المؤسسة موساوي

اقتصاد كلي-نسمن

محاسبة تحليلية-عتيق ع

إحصاء -طالحي س

09h30-11h 00

إحصاء-طالحي س

اقتصاد كلي -نسمن

اقتصاد نقدي-يعقوب

11H00 - 12H30

إعالم آلي_ بن طويلة سارة TP

إحصاء طالحي سارة

محاسبة تحليلية عتيق ع

12H30-14H00

إنجليزية عبد اهلل بن شريف نسيمة

إعالم آلي-بن طويلة سارة TP

14H00 - 15H30

2

1
66

إعالم آلي_ بن طويلة
سارة TP

إنجليزية -عبد اهلل بن
شريف نسيمة

15H30 - 17H00

4
69

3
76

77

N° Groupe
N° Salle

LUNDI

تسيير المؤسسة -حمو إلياس

15H30-17H00

DIMANCHE

محاسبة تحليلية -مخالدي

تسيير المؤسسة-قارة مصطفى ف ز

مالية المؤسسة مساوي مباركة

إنجليزية -عبد اهلل بن شريف نسيمة

09h30-11h 00

قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :
استعمال الزمن للتطبيقات )(TD
إعالم آلي_ عيموش 55

طبع يوم04/04/2017 14:54:59 :
السنة الجامعية 2016/2015
08 h 00- 09h 30

2LMD /

إحصاء -زبشي

محاسبة تحليلية -عتيق ع

إنجليزية -شوكاري إيمان
06

07

02

04

اقتصاد كلي-مهيدي حسنية Salle 69

اقتصاد نقدي يعقوب Salle 02

مالية المؤسسة بغرنوط محمد

تسيير المؤسسة قارة مصطفى ف.ز Salle 05

اقتصاد نقدي-يعقوب

اقتصاد كلي مهيدي حسنية Salle 07

تسيير المؤسسة -قارة مصطفى ف ز

11H00 - 12H30

اقتصاد كلي-نسمن

12H30-14H00

Salle 71

اقتصاد نقدي عثمان عبد االطيف Salle 71

مالية المؤسسة الكسي ف Salle 59

إعالم آلي عيموش Salle 02 TP

05

72
إحصاء زبشي Salle 61
إحصاء زبشي ن Salle 13

06

15H30-17H00
N° Groupe
N° Salle
08 h 00- 09h 30
09h30-11h 00
11H00 - 12H30

05

N° de Groupe
N° Salle

إجنليزية شوكاري إميان

15H30 - 17H00

06

N° Groupe

Salle 55

N° Salle

JEUDI

مالية المؤسسة بغرنوط

14H00 - 15H30

MERCREDI

07

06

تسيير المؤسسة حمو الياس Salle 60

15H30-17H00
N° Groupe
N° Salle
08 h 00- 09h 30
09h30-11h 00

MARDI

محاسبة تحليلية -عماري ع Salle 71

إنجليزية -شوكاري

5

11H00 - 12H30
12H30 - 14H00
14H00 - 15H30

DIMANCHE

حماسبة حتليلية عتيق ع Salle 58

إعالم آلي_ بن طويلة سارة

09h30-11h 00

قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :

طبع يوم04/04/2017 14:54:59 :

استعمال الزمن تطبيقات )(TDالمستوى :السنة الثالثة تخصص :مالية ومحاسبة-

- 3LMD
11H00 - 12H30

إعالم آلي عيموش Salle 66
اإلحصاء واإلحتماالت حيمور Salle 64
G4/ Salle
حتليل مايل أ /شارف ن عطية سفيان
Salle 84

حتليل مايل

أ /شارف ن عطية سفيان Salle 66

G3/ Salle

حماسبة خاصة قادري

حماسبة خاصة  -قادري

14H00 - 15H30

إعالم آلي عيموش

15H30 - 17H00

36

G2/ Salle 58

مراقبة التسيري عثمان عبد اللطيف Salle 13

G1/ Salle

G/Salle

اإلجنليزية–رقيق إميان Salle 14

جباية املؤسسة  -أ /بكرييت ب

اإلحصاء واإلحتماالت -أ/جلويل ن Salle 06

9h30-11h 00

جباية املؤسسة أ /بلمومن Salle 77

جباية املؤسسة  -أ /بكرييت ب Salle 13

اإلحصاء واإلحتماالت  -أ/جلويل ن

حتليل مايل أ /شارف ن عطية salle 58

12h30-14h 00

مراقبة التسيري عثمان عبد اللطيف Salle 77

اإلحصاء واإلحتماالت  -أ/جلويل ن Salle 09

اإلجنليزية– رقيق إميان

14h00-15h 30

G4/ Salle

15h30-16h 00
G3/ Salle

G2/ Salle

حتليل مايل -أ /شارف ن عطية 78

حماسبة خاصة  -أ/قادري Salle 65

Salle

حماسبة مالية معمقة –أ/مرحوم

حماسبة مالية معمقة – أ/مرحوم

G3/ Salle 73

G2/ Salle 73

حماسبة مالية معمقة – أ/مرحوم

مراقبة التسيري -درامشي ط

إعالم آلي عيموش Salle 77
G3/ Salle 61

G2/ Salle 36

8H00 - 9H30
9h30-11h 00

G1/ Salle 73

G/Salle
8H00 - 9H30

مراقبة التسيري -درامشي ط

9h30-11h 00

اإلجنليزية – رقيق إميان Salle 93

14h00-15h 30

G1/ Salle 69

G/Salle

JEUDI

اإلجنليزية– رقيق إميان

G/Salle
MARDI

حماسبة مالية معمقة أ/بن جبور Salle 76

10

05

G1/ Salle

LUNDI

جباية املؤسسة  -أ /بكرييت ب Salle 06

8H00 - 9H30

Salle 77

DIMANCHE

حماسبة خاصة قادري

Salle 69

إعالم آلي عيموش

12h30-14h 00

السنة الجامعية2017/2016 :

طبع يوم04/04/2017 14:54:59 :

قسم العلوم المالية والمحاسبية

استعمال الزمن تطبيقات )(TDالمستوى :السنة األولى ماستر تخصص :التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير -السداسي االول 1Master-
ج معروف

رحمة Salle 87

تقنيات بنكية Salle 92

مالية املؤسسة مجال معروف
Salle 92

G6

G4

بن نامة ف ز

تقنيات بنكية –بن نامة ف ز

قانون الضرائب

مالية املؤسسة – مجال معروف

تقنيات بنكية بن نامة ف ز

G3 Salle 53

مقاوالتية

14H00 - 15H30

Salle 61

G2

G1/ Salle 10

معايري التدقيق عكرمي
معايري التدقيق عكرمي Salle 53

G1/ Salle 95

G/Salle

مراقبة امليزانية

11H00-12H30

مراقبة امليزانية– مجال معروف

12h30-14h00

MARDI

مراقبة امليزانية مجال معروف
Salle 78

Salle 62

تقنيات بنكية – بلهادف رمحة

مقاوالتية

12h30-14h00

LUNDI

مالية المؤسسة Salle 86

تقنيات بنكية بلهادف

معايري التدقيق عكرمي

تقنيات بنكية – بن زيدان ي

11H00-12H30

14h00-15h30

G6/ Salle 92

G4/ Salle 81

مراقبة امليزانية

مقاوالتية مقيدش

معايري املراجعة

تدقيق مايل وحماسيب بوزيد

G6/ Salle 77

G4/ Salle 53

تدقيق مايل وحماسيب عكرمي

مراقبة امليزانية معروف مجال

املقاوالتية مقيدش

معايري املراجعة

12H30-14H00

قانون الضرائب املباشرة

تدقيق مايل وحماسيب بوزيد

تدقيق مايل وحماسيب -عكرمي

تدقيق مايل وحماسيب

14h00-15h30
15h30-17h00

G3/Salle 53
املقاوالتية مقيدش

قانون الضرائب الىمباشرة

قانون الضرائب املباشرة

G6/ Salle

G5/ Salle 37

G2/ Salle 52

G1/ Salle 65

G1/ Salle 66

G/Salle

املقاوالتية مقيدش

مالية املؤسسة– بن زازة

مالية املؤسسة – موساوس

11H00-12H30

مالية املؤسسة بن زازة

قانون الضرائب املباشرة

قانون الضرائب املباشرة

12h30-14h 00
14h00-15h30

G4/ Salle 76

G3/ Salle 75

G2/ Salle 74

G1/ Salle 73

G/Salle

JEUDI

تدقيق مايل وحماسيب

G3

G2/ Salle 60

G1/ Salle 78

G1/ Salle 77

G/Salle

MERCREDI

معايري التدقيق عكرمي

مراقبة امليزانية بوشيخي Salle 59

15h30-17h00

قسم العلوم المالية والمحاسبية

السنة الجامعية2017/2016 :

طبع يوم04/04/2017 14:54:59 :

استعمال الزمن تطبيقات ) (TDالمستوى :السنة الثانية ماستر تخصص :التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير – السداسي الثالث 2 Master-
القانون اجلبائـي بن درف

12H30 - 15h 30

6

5

4

3

2

1

Salle 14

Salle

Salle

Salle

Salle 75

Salle 77

N° Salle

القانون اجلنائي عون ف ز Salle
76

القانون اجلنائي طواح وهيبة
Salle 74

حبوث مكتبية -مالح صافية
Salle 65

التمويل والصرف_ جلويل
سيهام

08 h 00- 09h 30

املعلومة املالية ومراقبة التسيري
مذوري Salle 74

التمويل والصرف_ جلويل س
Salle 64

حبوث مكتبية -مالح صافية

09h30-11h 00

منهجية التحريـر جلويل س
Salle 84

التسيري االسرتاتيجي أزمور

التسيري االسرتاتيجي -موزاوي ع
Salle 63

القانون اجلنائي-براشد

11H00 - 12H30

التسيري االسرتاتيجي أزمور Salle
64

التمويل والصرف بن نعمة س

املعلومة املالية ومراقبة التسيري
بوروبة Salle 63

التسيري االسرتاتيجي -موزاوي
ع

12h30-14h 00

القانون اجلبائـي عماري ع

القانون اجلنائي -براشد
Salle 64

املعلومة املالية ومراقبة التسيري
بوروبة

14H00 - 15H30

التمويل والصرف بن شهيدة فضيلة
Salle 73
التمويل والصرف بن شهية ف
Salle 59

املعلومة املالية ومراقبة التسيري عكرمي
Salle 73

حبوث مكتبية قلبازة
Salle 62

املعلومة املالية ومراقبة التسيري عكرمي
Salle 58

التسيري االسرتاتيجي ميلود ناصر
Salle 73
القانون اجلبائـي عماري عيسى
Salle 73

التمويل والصرف بن نعمة س
Salle 60
املعلومة املالية ومراقبة التسيري مذوري
Salle 60

6

5

التسيري االسرتاتيجي ميلود ناصر
Salle 58

Salle

Salle

N° Groupe

القانون اجلنائي عون ف ز

15H30 - 17H00

4

3

2

1

Salle

Salle 72

Salle

Salle 72

N° Groupe
N° Salle

MERCREDI

حبوث مكتبية بن عمارة دليلة

منهجية التحريـر لزرق نبيلة-
Salle 75

القانون اجلنائي طواح وهيبة
Salle 62

حبوث مكتبية قلبازة Salle
64

القانون اجلبائـي -شريفي م

منهجية التحريـر -عبايبية

15H30 - 17H00

JEUDI

منهجية التحريـر -لزرق نبيلة

حبوث مكتبية بن عمارة دليلة
Salle 74

القانون اجلبائـي بن درف
Salle 61

منهجية التحريـر -جلويل س
Salle 65

منهجية التحريـر -عبايبية أمساء

القانون اجلبائـي -شريفي م

14h00-15h 30

