
 ماستـر مالية األولى

 المؤسسة

   جدول االستعمال الزمني للفـوج 

 2022 /2120السنة الجامعية 

 لثانيالسداسي ا

 القسم: العلوم التجـارية

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم 

 التسيير

 

07:30-

09:00 

09:00-

10:30 

10:30-

12:00 

12:00-

13:00 

13:00-

14:00 

    األحد
 ماليةالهندسة ال

 سيد اعمر زينبد  

 المدرج ح

اإلتصال والتحرير 

 اإلداري

 أ.خدير أحمد

 المدرج ح

 ثنينإلا

 تقييم المؤسسات

د. بن السويسي  

 حمزة

 المدرج ح

 التسيير البنكي

د.لخديمي عبد  

 الحميد

 المدرج ح

نظام المعلومات 

 المحاسبي

د. قويدري عبد  

 الرحمان

 المدرج ح

 

 

 7:30- 8:30 8:30- 9:30 9:30-10:30 
10:30- 

11:30 

 

 الثالثاء

 1الفوج 
 تقييم المؤسسات

 بن السويسيد. 

 Cجناح  10ق  

 الهندسة المالية

 سيد اعمرد  

 Cجناح  10ق 

 التسيير البنكي

د.لخديمي عبد  

 الحميد

 Cجناح  10ق 

نظام المعلومات 

 المحاسبي

د. قويدري عبد  

 الرحمان

 Cجناح  10ق 

 

 2الفوج 
 اليةالهندسة الم

 سيد اعمرد 

 Cجناح  11ق   

 تقييم المؤسسات

 بن السويسيد.

 Cجناح  11ق   

نظام المعلومات 

 المحاسبي

د. قويدري عبد  

 الرحمان

 Cجناح  11ق   

 التسيير البنكي

د.لخديمي عبد  

 الحميد

 Cجناح  11ق     

 

  3الفوج 

 التسيير البنكي

د.لخديمي عبد  

 الحميد

 Cجناح  12ق  

ومات نظام المعل

 المحاسبي

د. قويدري عبد  

 الرحمان

 تقييم المؤسسات

 بن السويسيد. 

 Cجناح  12ق  

 الهندسة المالية

 سيد اعمرد 

 Cجناح  12ق 

 



 Cجناح  12ق 

  سعيداوي ج. ألغة أجنبية  تحليل قاعدة البيانات د. عياد صالح األربعاء

 

 

 

 األولى ماستـر

 تدقيق ومراقبة التسيير

   جدول االستعمال الزمني للفـوج 

 /2021السنة الجامعية 

 لثانيالسداسي ا2022

 القسم: العلوم التجـارية

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم 

 التسيير

 

07:30-

09:00 

09:00-

10:30 

10:30-

12:00 

12:00-

13:00 

13:00-

14:00 

 السبت

التحليل المالي 

 المعمق

 أ.د.بوعزة عبد القادر

 المدرج ح

أدوات مراقبة 

 التسيير

 د.مونة يونس 

 المدرج ح

 حوكمة الشركات

 د.بن مسعود محمد

 المدرج ح
 

 

    الثالثاء

تقييم المشاريع 

 االستثمارية

 د.بلبالي عبد الرحيم

 المدرج ح

اإلتصال والتحرير 

 اإلداري

 أ.خدير أحمد

 المدرج ح

 7:30- 8:30 8:30- 9:30 
9:30- 

10:30  

10:30- 

11:30 

 

 األربعاء

 1الفوج 

أدوات مراقبة 

 التسيير

 د.مونة يونس 

 Cجناح  03ق  

التحليل المالي 

 المعمق

 عوماري عد.  

 Cجناح  03ق 

 حوكمة الشركات

 بن زيديد.

 Cجناح  03ق 

تقييم المشاريع 

 االستثمارية

 د.بلبالي عبد الرحيم

 Cجناح  03ق  

 

 2الفوج 

التحليل المالي 

 المعمق

  ئشةعوماري عاد. 

 Cجناح  04ق 

أدوات مراقبة 

 التسيير

 د.مونة يونس 

 Cجناح  04ق 

تقييم المشاريع 

 االستثمارية

  طلحاوي فد.

 Cجناح  04ق 

 حوكمة الشركات

  بن زيديد.

 Cجناح  04ق 

 



  3الفوج 

تقييم المشاريع 

 االستثمارية

    طلحاوي فد.

 Cجناح  07ق   

 حوكمة الشركات

 بن زيديد.

 Cجناح  07ق 

وات مراقبة أد

 التسيير

 د.مونة يونس 

 Cجناح  07ق 

 

التحليل المالي 

 المعمق

  عوماري عد.  

 Cجناح  07ق   

 

 الخميس
تحليل قاعدة البيانات د. عياد صالح )عن 

 بعد(
 )عن بعد(سعيداوي ج . ألغة أجنبية 

 

 



كلية العلوم االقتصادية التجارية 

 وعلوم التسيير

   جدول االستعمال الزمني للفـوج 

 الرابعالسداسي 2022 /2021السنة الجامعية 

 علوم تجاريةالقسم: 

 علوم مالية ومحاسبةالسنة: الثانية 

 07:30-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 17:00-

18:30 

 

 اإلثنين

    1ف 

 TD عامةمالية 

ق  سيد أحمد مجاهدد. 

03 

 TD المؤسسة اقتصاد

 03ق  أ. العوفي أفنان
 

  

    2ف 
 TD رياضيات مالية

 04ق  بلوافيد. 

 TD عامةمالية 

 04ق  سيد أحمدمجاهد د. 
 

  

    3ف 

 المعايير المحاسبية

 الشريف مبروكة د.بن 

TD    07ق 

 TD رياضيات مالية

 07ق  بلوافيد. 
 

  

    4ف 
 TD 2اقتصاد كلي

 08 ق  مسعود د.بن 

 TD المعايير المحاسبية

 08ق  الشريف مبروكة د.بن 
 

  

    5ف 

 TD عامةمالية 

ق  د.مسعودي محمد أ.

09 

 TD 2اقتصاد كلي

 09ق   مسعود د.بن
 

  

 الثالثاء

 1ف 
 TD  2اقتصاد كلي

 03ق   لخديمي د.

 TD رياضيات مالية

 03ق  لوافيبد. 

 TD المعايير المحاسبية

ق   الشريف مبروكة د.بن  

03 

   
  

 2ف 

 TD المعايير المحاسبية 

ق  الشريف مبروكة د.بن  

04 

 TD  2اقتصاد كلي

 04ق  ي د.لخديمأ.

 TD المؤسسة اقتصاد

 04ق  أ.د محمودي حسين
   

  

 3ف 
 TD عامة مالية 

 07ق  د.مسعودي محمدأ.

 TD المؤسسة اقتصاد

 07ق  أ.د محمودي حسين

 TD  2اقتصاد كلي

 07ق   لخديمي د.
    

  

 4ف 
 TD المؤسسة اقتصاد

  08ق أ.د محمودي حسين

 TD عامةمالية 

 08 ق د.مسعودي محمد 

 رياضيات مالية

 08 ق  TD  بلوافيد. 
   

  

 5ف 
 TD المؤسسة قتصاد

 09ق  د. العوفي أفنان

 TD المعايير المحاسبية

ق    مبروكة الشريف د.بن 

09 

 TD رياضيات مالية

  09ق  بلبالي عبد الرحيمد. 
   

  

    األربعاء

المؤسسة  إقتصاد 

المدرج )  العوفي أفناند.

 (و

الفساد وأخالقيات العمل د. بن 

 (والمدرج )  مسعود محمد 

  3إعالم آلي 

 أ. سليماني 

 (والمدرج ) 

 

 

 الخميس
 2اقتصاد كلي

 د.فودو محمد أ.

 (و المدرج ) 

 رياضيات مالية

  بلوافي عبد المالكد.

 (والمدرج ) 

 المالية العامة

  مسعودي محمدد. أ.

 (والمدرج ) 

 المعايير المحاسبية

  العبادي أحمدد.

 (والمدرج ) 

 

   



 


