
كلية العلوم االقتصادية  
 التجارية وعلوم التسيي 

    جدول االستعمال الزمين للفـوج 
 الرابع السداسي 2021 /2020السنة اجلامعية  

 علوم جتارية القسم: 
 علوم مالية وحماسبة السنة: الثانية 

 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 

 د. بن مسعود محمد  ) عن بعد (ومكافحة الفساد أخالقيات العمل  السبت 

 األحد 

 1ف 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD  09ق 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD  09ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD   09ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD   09ق 

  

  

 2ف 
 املعايير املحاسبية 

 10ق TDالشريف  د.بن  

 املعايير املحاسبية 

ق  TDالشريف  د.بن  

10 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD  10ق 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD  10ق 

  

  

 3ف 
 رياضيات مالية

 11ق  TD  بلوافي.د 

 رياضيات مالية

 11ق  TD  بلوافيد. 

 املعايير املحاسبية 

  TD ق  الشريف  د.بن

11 

 املعايير املحاسبية 

  TD 11قالشريف  د.بن 
  

  

 4ف 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  12ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  12ق 

  

 عامةمالية 

 ي محمد د.مسعود 

 TD   12ق 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD   12ق 

  

 5ف 

 2اقتصاد كلي

 مسعود  د.بن 

 TD  13ق 

 

 2اقتصاد كلي

 مسعود  د.بن 

 TD  13ق 

 رياضيات مالية

 13ق  TD بلوافيد. 

 رياضيات مالية

 13ق  TD  بلوافيد. 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  13ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  13ق 

  

  اإلثنين 

 2اقتصاد كلي

 د.فودو   

 ( واملدرج )  

 2اقتصاد كلي

 د.فودو   

 ( واملدرج ) 

 رياضيات مالية

 بلوافي د.

 ( واملدرج ) 

 رياضيات مالية

 بلوافي د.

 ( واملدرج ) 

املؤسسة   إقتصاد 

 ( واملدرج ) دري د.قوي 

املؤسسة   اقتصاد

 ( واملدرج ) د.قويدري 

  

 الثالثاء 

 1ف 

   2اقتصاد كلي

   د.لخديمي 

TD  09ق 

   2اقتصاد كلي

   د.لخديمي 

TD  09ق 

 رياضيات مالية

 بلوافيد. 

 TD  09ق 

 رياضيات مالية

 بلوافيد. 

 TD  09ق 

 املعايير املحاسبية 

  TD الشريف   د.بن 

 09ق  

 املعايير املحاسبية 

  TD الشريف   د.بن 

 09ق  

  

 2ف 

 رياضيات مالية

 بلوافيد. 

 TD  10ق 

 رياضيات مالية

 بلوافيد. 

 TD  10ق 

   2اقتصاد كلي

 د.لخديمي 

 TD  10ق 

   2اقتصاد كلي

 د.لخديمي 

 TD  10ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  10ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 .مهداوي د 

 TD  10ق 

  

 3ف 

د.مسعودي عامة مالية 

 محمد 

 TD  11ق 

د.مسعودي عامة مالية 

 محمد 

 TD  11ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  11ق 

 املؤسسة  اقتصاد

 د.مهداوي  

 TD  11ق 

 2اقتصاد كلي

 د.لخديمي  

 TD  11ق 

 2اقتصاد كلي

 د.لخديمي  

 TD  11ق 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتعد الفاصل الزمني بين الحصة والحصة التي تليها.  ، ستراحةدقيقة من كل حصة لال  15مالحظة: تخصص  

 4ف 

 2اقتصاد كلي

 مسعود  د.بن 

 TD  12ق 

 2اقتصاد كلي

 مسعود  د.بن 

 TD  12ق 

 املعايير املحاسبية 

 الشريف   د.بن 

TD   12ق 

 املعايير املحاسبية 

 الشريف   د.بن 

TD   12ق 

 رياضيات مالية

 12ق  TD  بلوافيد. 

 رياضيات مالية

 12ق  TD  بلوافيد. 

  

 5ف 

 املعايير املحاسبية 

 الشريف   د.بن 

TD   13ق 

 املعايير املحاسبية 

 الشريف   د.بن 

TD   13ق 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD  13ق 

 عامةمالية 

 د.مسعودي محمد  

 TD  13ق 

  

  

   ) عن بعد (  د.ولدباحمو سمير  3اعالم آلي األربعاء 

 الخميس 
 املعايير املحاسبية 

 العبادي د.

 املدرج ) ح(

 املعايير املحاسبية 

 العبادي د.

 املدرج ) ح(

 املالية العامة

   مسعودي محمدد. 

 املدرج ) ح(

 املالية العامة

   مسعودي محمدد. 

 املدرج ) ح(

 

   



 حماسبة ومالية  ختصص الثالثة للسنة للسداسي السادس برنامج استعمال الزمن
 عن بعدالتعليم  حماضرة السبت

 الدورة التكوينية يف احملاسبة واجلباية االحد

 االثنني

 12.00 – 11.00 11.00 – 10.00 10.00  - 09.00 09.00 – 08.00 التوقيت 

دة
ح

وا
ة 

ع
سا

 

صة 
ح

ال
ي 

ف
 

 03ق  واملحاسبي التدقيق املالي 1ف

 أقاسم عمر د. أ.

 03ق  املحاسبي م املعلوماتنظ

 عياد صالح د. 
  

 04قاملحاسبي   نظم املعلومات 2ف

 عياد صالح د. 

 04ق    واملحاسبي اليالتدقيق امل

 أقاسم عمر د. أ.
  

   3ف
 03ق واملحاسبيالتدقيق املالي 

 أقاسم عمر د. أ.

 03ق  املحاسبي نظم املعلومات

 الح د صعياد. 

 14.00  - 12.30 12.30 – 11.00 11.00  - 09.30 09.30  - 08.00 التوقيت 

ة 
ع

سا
ف 

ص
ون

 

صة 
ح

ال
ي 

ف
 

    07ق  سةللمؤس السياسات املالية 4ف

 حدادي عبد الغني د. 

 07ق  االستثمارية قييم املشاريعت

 بن زيدي عبد اللطيف د. 

 07ق املعمقة    املحاسبة املالية

 رزوقي يوسف  . أ
 

 08قاملعمقة    املحاسبة املالية 5ف

 رزوقي يوسف د. 

    08ق  للمؤسسة  ملاليةسات االسيا

 حدادي عبد الغني د. 

 08ق  االستثمارية قييم املشاريعت

 بن زيدي عبد اللطيف د. 
 

 09ق  االستثمارية تقييم املشاريع 6ف

 بن زيدي عبد اللطيف د. 

 09ق املعمقة    املحاسبة املالية

 يوسف رزوقي د. 

    09ق لمؤسسة ل السياسات املالية

 حدادي عبد الغني د. 
 

 الثالثاء

 14.00  - 12.30 12.30 – 11.00 11.00  - 09.30 09.30  - 08.00 التوقيت 

ة 
ع

سا
ف 

ص
ون

 

صة 
ح

ال
ي 

ف
 

     03ق   للمؤسسة السياسات املالية 1ف

 حدادي عبد الغني د. 

 03ق  االستثمارية قييم املشاريعت

 يف عبد اللطبن زيدي د. 

 03ق املعمقة    املحاسبة املالية

 رزوقي يوسف د. 
 

 04ق املعمقة    ملاليةسبة ااملحا 2ف

 ة محمد بن العري د. 

     04ق للمؤسسة  السياسات املالية

 حدادي عبد الغني د. 

 04ق  االستثمارية قييم املشاريعت

 بن زيدي عبد اللطيف د. 
 

 07ق  االستثمارية تقييم املشاريع 3ف

 بن زيدي عبد اللطيف د. 

 07ق املعمقة    حاسبة املاليةملا

 رزوقي يوسف  د.

     07ق  للمؤسسة السياسات املالية

 حدادي عبد الغني د. 
 



 12.00 – 11.00 11.00 – 10.00 10.00  - 09.00 09.00 – 08.00 التوقيت 

ة 
ع

سا
ف 

ص
ون

 

صة 
ح

ال
ي 

ف
 

 08ق واملحاسبي  التدقيق املالي 4ف

 سم عمر أقاد. أ.

 08ق  املحاسبي نظم املعلومات

 عياد صالح  د.
  

 09ق  املحاسبي نظم املعلومات 5ف

 عياد صالح د. 

 09ق واملحاسبي  التدقيق املالي

 أقاسم عمر د. أ.
  

   6ف
 08 قواملحاسبي  التدقيق املالي

 أقاسم عمر د. أ.

   08ق املحاسبي نظم املعلومات

 عياد صالح د. 

 االربعاء
  14.00 – 12.00 12.00 – 10.00 10.00 – 08.00 التوقيت 

ن
تي

ع
سا

صة  
ح

ال
ي 

ف
 

 حماضرة
         و درج امل   للمؤسسة السياسات املالية

 حدادي عبد الغني  د.

 املدرج و معمقة  حاسبة ماليةم

 ة محمد بن العري  د.

              املدرج و  االستثمارية قييم املشاريعت

 بن زيدي عبد اللطيف  د.
 

 اخلميس
  14.00 – 12.00 12.00 – 10.00 10.00 – 08.00 التوقيت 

 حماضرة
      املدرج و     واملحاسبي  التدقيق املالي

 أقاسم عمر د. أ.

      املدرج و   نظم املعلومات املحاسبي 

 ولدباحمو سميرد. 
  

 

 ساعة فقط أما بقية املقاييس  ساعة ونصفدتها ، تكون ماملحاسبة املالية، عشاريتقييم امل، السياسات املالية:  مالحظة : بالنسبة لحصص األعمال املوجهة ملقياس 

 

 

 

 

 

 



 

 لطلبة السنة الثالثة تخصص محاسبة ومالية  ورة التكوينية في املحاسبة والجبايةدلل رنامج استعمال الزمنب

 األحد

 12.00 –  11.00 11.00 –  10.00 10.00–  09.00 09.00 –  08.00 التوقيت

 

13.00  – 14.00 14.00  – 15.00 

     جباية حماسبة 1ف

    جباية حماسبة  2ف

    حماسبة جباية  3ف

   اسبةحم جباية   4ف

  حماسبة جباية    5ف

 حماسبة  جباية    6ف

 

 


