
 املؤسسة ماستـر مالية األوىل

    جدول االستعمال الزمين للفـوج 
 لثان السداسي ا2021 /2020السنة اجلامعية  

 القسم: العلوم التجـارية 
 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيي 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 

 االحد 

 يم املؤسسات تقي

   بن السويس ي حمزة د. 

   و   املدرج

 التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  د. 

 و   املدرج   

 نظام املعلومات املحاسبي 

   قويدري عبد الرحمان د. 

 و   املدرج  
 

 االثنين 

 الهندسة املالية 

 حدادي عبد الغني د  

   مكتبة الكلية 04ق 

 اإلتصال والتحرير اإلداري 

 .خدير أحمد  أ 

 مكتبة الكلية  02ق 
  

 الثالثاء 

 1الفوج 

 تقييم املؤسسات 

   عوماري عائشة د. 

   Cجناح  09ق  

 لية الهندسة املا

   بلبالي عبد السالم د  

 Cجناح  09ق 

 التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  د. 

 Cجناح  09ق  

 نظام املعلومات املحاسبي 

 قويدري عبد الرحمان  د. 

 Cجناح  09ق 

 2الفوج 

 الهندسة املالية 

 بلبالي عبد السالم د 

   Cجناح  10ق   

 تقييم املؤسسات 

 عوماري عائشة  د.

 Cجناح  10ق   

 املعلومات املحاسبي نظام 

 قويدري عبد الرحمان  د. 

 Cجناح  10ق   

 التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  د. 

 Cجناح  10ق   

   3الفوج 

 التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  د. 

   Cجناح  11ق  

 نظام املعلومات املحاسبي 

 قويدري عبد الرحمان  د. 

 Cجناح  11ق 

 تقييم املؤسسات 

 عوماري عائشة  د. 

 Cجناح  11ق  

 الهندسة املالية 

 بلبالي عبد السالم د 

 Cجناح  11ق 

 4الفوج 

 نظام املعلومات املحاسبي 

 قويدري عبد الرحمان  د. 

   Cجناح  12ق  

 التسيير البنكي 

 لخديمي عبد الحميد  د. 

 Cجناح  12ق 

 الهندسة املالية 

 بلبالي عبد السالم د 

 Cجناح  12ق 

 تقييم املؤسسات 

   ئشةعوماري عا د. 

 Cجناح  12ق 

 محمودي  لغة أجنبية د.  عياد صالح د. تحليل قاعدة البيانات  االربعاء
 

 

 



 ماستـر األوىل

 تدقيق ومراقبة التسيري 

    جدول االستعمال الزمين للفـوج 
 لثان السداسي ا2021 /2020السنة اجلامعية  

 القسم: العلوم التجـارية 
 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيي 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 

 االحد 

 التحليل املالي املعمق 

 أ.د.بوعزة عبد القادر  

   ح    املدرج  

اقبة التسيير   أدوات مر

 د.مونة يونس   

 ح   املدرج  

 تقييم املشاريع االستثمارية 

 د.بلبالي عبد الرحيم 

 ح   املدرج  
 

 االثنين 

 حوكمة الشركات 

 د.بن مسعود محمد  

     مكتبة الكلية 02ق  

 اإلتصال والتحرير اإلداري 

 .خدير أحمد  أ 

 مكتبة الكلية  02ق 
  

 الثالثاء 

 1الفوج 

اقبة التسيير   أدوات مر

 د.مونة يونس   

   Cجناح  03ق  

 التحليل املالي املعمق 

 د. ولد باحمو سمير  

 Cجناح  03ق 

 حوكمة الشركات 

 د.محمودي حسين  

 Cجناح  03ق 

 تقييم املشاريع االستثمارية 

 د.بلبالي عبد الرحيم 

   Cجناح  03ق  

 2الفوج 

 املالي املعمق التحليل 

 د. ولد باحمو سمير  

 Cجناح  04ق 

اقبة التسيير   أدوات مر

 د.مونة يونس   

   Cجناح  04ق 

 تقييم املشاريع االستثمارية 

 د.بلبالي عبد الرحيم  

   Cجناح  04ق 

 حوكمة الشركات 

 د.محمودي حسين   

 Cجناح  04ق 

   3الفوج 

 تقييم املشاريع االستثمارية 

 د.بلبالي عبد الرحيم    

 C جناح 07ق   

 حوكمة الشركات 

 د.محمودي حسين  

 Cجناح  07ق 

اقبة التسيير   أدوات مر

 د.مونة يونس   

 Cجناح  07ق 

 

 التحليل املالي املعمق 

 د. ولد باحمو سمير   

 Cجناح  07ق   

 4الفوج 

 حوكمة الشركات 

 د.محمودي حسين  

 Cجناح  08ق 

 تقييم املشاريع االستثمارية 

 د.بلبالي عبد الرحيم   

 Cجناح  08ق  

 التحليل املالي املعمق 

 د. ولد باحمو سمير 

 Cجناح  08ق 

 

اقبة التسيير   أدوات مر

 د.مونة يونس   

 Cجناح  08ق 

 عن بعد( )  محمودي لغة أجنبية د.  )عن بعد(  عياد صالح د. تحليل قاعدة البيانات  االربعاء
 


