
إعالم أليإعالم أليإعالم أليإعالم أليإعالم ألي
01أستاذ عبد السالم الفوج 10أستاذ عبد السالم  الفوج 08أستاذ عبد السالم  الفوج 06أستاذ عبد السالم  الفوج 04أستاذ عبد السالم  الفوج 

إعالم أليإعالم أليإعالم أليإعالم أليإعالم ألي
02أستاذ بن يحيى   الفوج 03أستاذ بن يحيى   الفوج 09أستاذ بن يحيى   الفوج 07أستاذ بن يحيى   الفوج 05أستاذ بن يحيى   الفوج 

06: ف12: قTDإق نقدي و أسواق 23/2:إنجليزية ق 28:إنجليزية ق 08:إنجليزية ق 08:إنجليزية ق 
خذرية فتحي: األستاذة 02:جحيش ف: األستاذ01:جحيش ف: األستاذ04:جحيش ف: األستاذ07:جحيش ف: األستاذ 09:  ف09إق نقدي و أسواق ق

07:  ف21: قTDإق نقدي و أسواق 
01 ف23/1ق (.TD). نقدي وأسواق. اق

بن خذرية فتحي -أ
خذرية فتحي: األستاذة 

خذرية فتحي. أ

19: ق (.TD) 01إق كلي  18: ق (TD) 01إق الكلي 03: ف 19:ق (TD)مالية املؤسسة 4: ف 19: ق (TD)محاسبة تحليلية 
04: ملياني الفوج          . أ08:ملياني الفوج          . أمخطاري. أدوايدية. أ

05:  ف07تسيير املؤسسة  ق 20: ق (TD)مالية املؤسسة 19ق (.TD)مالية املؤسسة 2:  ف18ق (TD)محاسبة تحليلية 3:  ف18:ق:تسيير املؤسسة 
شافعي فاطمة:األستاذ 01مخطاري الفوج . أ5:مخطاري الفوج  . أدوايدية. أشافعي فاطمة-أ

38/2: ق (TD)محاسبة تحليلية 20: ق(TD)  01إقتصاد كلي 4:   ف38/1:قتسيير املؤسسة  
02  ف 22:ق (TD)مالية املؤسسة 03: دوايدية الفوج . أ3: خذرية فتحي الفوج . أشافعي فاطمة: أستاذ

 بلنوارمخطاري . أ24/2: ق (TD )إقتصاد كلي 24/2: ق.(TD)محاسبة تحليلية  14القاعة  (TD) 01إقتصاد كلي 
05:خذرية فتحي  الفوج . أ01:دوايدية سليم  الفوج 01خذرية فتحي  الفوج . أ

02:  ف 37/2:تسيير املؤسسة ق09:  ف28: تسيير املؤسسة  ق 
شافعي فاطمة:األستاذ شافعي فاطمة:األستاذ 

06:  ف18ق  (.TD)محاسبة تحليلية 04:  ف20: ق (TD)مالية املؤسسة 
دوايدية. أمخطاري. أ

07:  ف19ق  (.TD)تسيير املؤسسة 05:  ف19ق  (.TD)محاسبة تحليلية 
سعيداني رشيد. أدوايدية. أ

08: ف 23/1:ق (TD)مالية املؤسسة 06:  ف18ق  (.TD)تسيير املؤسسة 
مخطاري :.األستاذ سعيداني رشيد

09:  ف 21:ق (.TD) 01إقتصاد كلي 06:   ف18: ق (TD) 01اقتصاد كلي 08:  ف20ق (TD)تسيير املؤسسة 01:  ف 18:ق  (TD)تسيير املؤسسة 
21قملياني         . أملياني.      أمحمد بلكبير خليدة. أمحمد بلكبير خليدة. أ

10  ف 07:ق (TD)مالية املؤسسة 08 ف 22: ق(TD)محاسبة تحليلية 07:  ف 23/1: ق  (TD).محاسبة تحليلية 01:  ف19ق  (TD) 3إحصاء 06:  ف19ق  (TD.) 3إحصاء 
مخطاري-أدوايدية سليم: األستاذدوايدية سليم: األستاذصدقاوي. أصدقاوي. أ

07:  ف20:ق (TD)مالية املؤسسة 09:  ف22: ق (.TD)مالية املؤسسة 06:  ف21:  قTDمالية املؤسسة  09 ف 22:ق.(TD)محاسبة تحليلة 
مخطاري: األستاذمخطاري: .األستاذ مخطاري.األستاذدوايدية سليم: األستاذ

08إنجليزية الفوج 02 فوج 04: إقتصاد كلي ق10إنجليزية الفوج 
23/2تمزيل املهدي القاعة -أأملياني23/1تمزيل املهدي - أ

10 ف 29: ق (.TD) 01إق كلي  07:   ف35:  القاعة 01إق كلي 
 يقوتة األستاذةيقوتة سمارة: األستاذ 
10:  ف 38/1: ق  (TD).محاسبة تحليلية 
دوايدية سليم: األستاذ

الثالثاء

اإلثنين

األحد

(.مح) 01اقتصاد كلي محاسبة تحليلية  محاضرة

02املدرج 

جــــدول التــوقيت للســـداسي الثـــالث 

08:00 – 09:3009:30 – 11:0011:00 – 12:3012:30 – 14:0014:00 – 15:3015:30 – 17:00

02عبادة أمينة املدرج -: أ

السبت

(.مح)مالية املؤسسة 

مخطاري. أ

02خلفاوي مونية املدرج . أ02دوايدية   املدرج -أ

2املدرج -صدقاوي -أ

(.مح) 03إحصاء 

(محاضرة  )  2منهجية البحث 

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

جاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم الت

قسم العلوم املالية و املحاسبة

قسم العلوم املالية واملحاسبة

الشعبة–السنة الثانية ليسانس 



02:  ف19ق(.TD)نقدي وأسواق . اق4:  ف18: ق (.TD)نقدي وأسواق . اق04:  ف19ق (.TD) 3إحصاء 03:  ف18: ق (TD) 3إحصاء 
بن عيشوبة  . أبن عيشوبة  . أز/سعيدي ف- أز/ سعيدي ف- أ 

05 ف 20ق (.TD). نقدي وأسواق. اق3 ف19:  قTD.املال.نقدي وأس. اق24/1ق (.TD). نقدي وأسواق. اق20:ق  (TD)تسيير املؤسسة 

 األستاذة بن شريفبن شريف:  أستاذة 10بن عيشوبة الفوج .أ10:شافعي فاطمة ف.األستاذ
08:   ف08:   ق  TD 3إحصاء 10:  ف07ق (.TD) 3إحصاء 
ز/سعيدي ف- أز/سعيدي ف- أ

02 ف21:  قTD 3إحصاء (محاضرة )إعالم ألي 08 ف 18:ق (TD)نقدي وأسواق. اق

ز /أسعيدي فبن عيشوبة . أ

28 قأستاذة عبد السالم نبيلة  07:  ف19ق (TD) 3إحصاء 05:  ف20:ق (TD) 3إحصاء 09:  ف19ق (.TD) 3إحصاء 

19القاعة سعيدي  . أ20القاعة سعيدي  . أ19 القاعة سعيدي  . أ

36:إنجليزية ق 02: املدرج 14:إنجليزية ق 38/1:إنجليزية ق 24/2:إنجليزية ق 

09:جحيش ف: األستاذ05:جحيش ف: األستاذ03:جحيش ف: األستاذ06:جحيش ف: األستاذ

 الساعة
        

(محاضرة)تسيير املؤسسة 

02محمد بلكبير  املدرج  . أ

(محاضرة)املال . ر.اقتصاد نقدي أس

03بن شريف  املدرج   . أ األربعاء

15:30 – 17:00

(تــــــــابع)جــــدول التــوقيت للســـداسي الثـــالث 

08:00 – 09:3009:30 – 11:0011:00 – 12:3012:30 – 14:0014:00 – 15:30

الخمي
س

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

لتجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم ا

قسم العلوم المالية والمحاسبة

الشعبة–السنة الثانية ليسانس 

2017-2016السنة الجامعية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



(محاضرة)جباية المؤسسة (محاضرة ) 01تسيير مالي (محاضرة)تسيير الميزانية (TD)تسيري امليزانية 
20حميدوش امحمد القاعة   . أ20خالفي خالد  القاعة   . أ20القاعة ..  بلحمدي  . أ18القاعة بلحمدي  . أ

(TD)اهلندسة املالية (محاضرة )الهندسة المالية (TD) 01تسيري مايل (TD)تقييم املشاريع (محاضرة)تقييم المشاريع 

18القاعة بن شريف    . أ20بن شريف القاعة   . أ18القاعة زروقي نسرين            . أ24/1.القاعة توبني علي         . أ24/2توبين علي القاعة   . أ
(TD )01احملاسبة املالية املعمقة (.مح) 01المحاسبة المالية المعمقة (محاضرة)قانون الشركات 

20سيد حممد   القاعة   . أ21سيد محمد  القاعة   . أ20ترير علي  القاعة . أ

FINIجــــدول التــوقيت للســـداسي الخامس 

 الساعة
        08:00 – 09:3009:30 – 11:0011:00 – 12:3012:30 – 14:0014:00 – 15:3015:30 – 17:00

السبت

اإلثنين

الخميس
كوري مراد  : إنجليزية  األستاذ 

14القاعة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم

قسم العلوم المالية والمحاسبة

تخصص مالية المؤسسة–السنة الثالثة 

2017-2016السنة الجامعية 



(TD)معايري املراجعة الدولية (محاضرة)جباية المؤسسة (محاضرة)معايير المراجعة الدولية 

19القاعة قرينو حسني  . أ18حميدوش امحمد  القاعة  . أ18قرينو حسين القاعة   . أ
(TD)جباية املؤسسة (محاضرة)تقنيات بنكية (محاضرة )قانون الشركات 

37/2:القاعة .فرحول ميلود -أ20حاج صادوق القاعة  . أ20:ترير علي  القاعة

(محاضرة)المحاسبة المالية المعمقة (.TD)حماسبة الشركات (TD)تقنيات بنكية (محاضرة)محاسبة الشركات 

18سيد محمد    القاعة . أ20سفاحلو رشيد     القاعة   أ 38/1: شويرب جلول   القاعة -.أ21.سفاحلو رشيد  القاعة   . أ

24/2: ق (TD)إنجليزية  (TD)املحاسبة املالية املعمقة 

كوري مراد : األستاذ 18أ طايلب فاتح    القاعة  

السبت

األحد

اإلثنين

   الساعة
          08:00 – 09:3009:30 – 11:0014:00 – 15:3015:30 – 17:00 11:00 – 12:3012:30 – 14:00

  finiجــــدول التــوقيت للســـداسي الخامس  

الخميس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم

قسم العلوم المالية والمحاسبة

تخصص محاسبة ومراجعة–السنة الثالثة 

2017-2016السنة الجامعية 



(TD)محاسبة خاصة (محاضرة)محاسبة خاصة 

23/1القاعة : صغير موح مريم 23/1صغير موح  القاعة األحد

   1املحاسبة املالية املعمقة

TD

 1املحاسبة املالية املعمقة(محاضرة )قانون جبائي (محاضرة)تقنيات بنكية 

(TD)قانون جبائي (محاضرة)

36بوركايب   القاعة -أ36لعريبي محمد  القاعة -د22:حاج صدوق   القاعة    . أ23/2:بوركايب  القاعة . أ
بودومي عبد الرحمان القاعة -.أ

 :09

إنجليزية
(TD)جباية املؤسسة 17ق

18:شيخ تهامي    القاعة -أ18:تمزيل املهدي القاعة -أالثالثاء

(محاضرة )قانون الشركات (محاضرة)محاسبة الشركات 
(محاضرة)جباية املؤسسة 

17:شيخ تهامي  القاعة -   أ07:ترير علي  القاعة  .أ07:كارش السعيد القاعة     أ

الخميس
كارش سعيد  (TD)محاسبة الشركات 

19القاعة 

(إنجليزية )جــــدول التــوقيت للســـداسي الخامس  
 الساعة
        08:00 – 09:3009:30 – 11:0011:00 – 12:3012:30 – 14:0014:00 – 15:3015:30 – 17:00

اإلثنين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم

قسم العلوم المالية والمحاسبة

تخصص محاسبة وجباية–السنة الثالثة 

2017-2016السنة الجامعية 



 1محاسبةمالية معمقة 

(محاضرة)

الفوج  (أم)املحاسبة املالية املعمقة 2الفوج  (أم)املحاسبة املالية املعمقة 1: الفوج  (TD)محاسبة الشركات  (محاضرة)محاسبة الشركات (محاضرة)جباية املؤسسة 

03 17:ق.كارش-.أ17:ق.كارش-.أ14كارش السعيد    القاعة -أ

04: الفوج  (TD)محاسبة الشركات  03: الفوج  (TD)محاسبة الشركات  2: الفوج  (TD)محاسبة الشركات  02:كارش السعيد املدرج      أ03:حميدوش امحمد  املدرج    . أ16:القاعة- كارش السعيد 

11بوشالي عمار  القاعة - أ22بوشالي عمار  القاعة - أ22بوشالي عمار  القاعة - أ

(محاضرة)تحليل مالي (محاضرة  )قانون الشركات  1الفوج (.TD)تحليل مالي 

2مجبر محمد  املدرج   . أ02ترير علي    املدرج -أ29القاعة 28القاعة .    مجبر محمد    أ

4الفوج  (TD)تحليل مالي 3الفوج  (.TD)تحليل مالي 2الفوج  (TD)تحليل مالي 

37: زروقي نسرين  القاعة - أ 24/2.: زروقي  القاعة   . أ10:زروقي  القاعة         . أ

37/2ق

(محاضرة )تقنيات بنكية 22: ق

07:  ق2صدقاوي صورية  املدرج   . أ

4الفوج  (TD)مراقبة التسيير 3الفوج  (TD)مراقبة التسيير 2الفوج  (TD)مراقبة النسيير 21 القاعة TDإنجليزية األربعاء

18: خالفي خالد   القاعة   . أ24/2:خالفي خالد القاعة  . أ20:خالفي خالد القاعة . أ01األستاذة كوري مراد الفوج

(محاضرة  )مراقبة التسيير 15: القاعة TDإنجليزية 37/1 القاعة TDإنجليزية 24/2 القاعة TDإنجليزية 

03الفوج.كوري مراد: األستاذة 02األستاذة كوري مراد الفوج04األستاذة كوري مراد الفوج

03خالفي خالد   املدرج    أ1الفوج ((TD)مراقبة التسيير 

جــــدول التــوقيت للســـداسي الخامس 

الثالثاء

14:00 – 15:3015:30 – 17:00

السبت

األحد

 الساعة
        08:00 – 09:3009:30 – 11:0011:00 – 12:3012:30 – 14:00

اإلثنين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم

قسم العلوم المالية والمحاسبة

تخصص محاسبة ومالية–السنة الثالثة 



38/1سمارة يقوتة   القاعة .أ

04  الفوج 1املحاسبة املالية املعمقة 01  الفوج 1املحاسبة املالية املعمقة الخميس

07األستاذ كارش السعيدالقاعة 23/1األستاذ كارش السعيد القاعة 

20:القاعة TDمعايير التدقيق الدولية 34: القاعة TDمعايير التدقيق الدولية38/2: قTDمعايير التدقيق الدولية 06: قTDمعايير التدقيق الدولية األثني

04هني محمد الفوج .األستاذ01هني محمدالفوج :األستاذ 03هني محمد الفوج :األستاذ (محاضرة)معايير التدقيق الدولية 02هني محمد الفوج : أستاذ 

07: القاعة TDالنمذجة 23/2: ق 38/1 :37:  القاعة TDالنمذجة 

3املدرج-سفاحلو   . أ01 األستاذ عقون عبد هللا الفوج 
03عقون عبد هللا الفوج .األستاذ

05القاعة (محاضرة)حوكمة الشركات 28القاعة  (محاضرة  )النمذجة 37/1القاعة 

16بودومي  عبد الرحمان القاعة -: أ

03املدرج - د بن عناية 
2بن زهرة بن يوسف املدرج -أ

37/2: ق37/2: القاعة TDالنمذجة (محاضرة)املنازعات الجبائية 37/1:  القاعة TDالنمذجة 

04الفوج .سرير عبد القادر:األستاذ 03غداوية  املدرج    . أ02سرير عبد القادر  الفوج .: األستاذ

06: ق TDم  البنوك و التأمينات 06: ق TDم  البنوك و التأمينات 06: ق TDم  البنوك و التأمينات دراسة حاالت تطبيقية في املحاسبة(محاضرة )م البنوك و التأمينات 13: ق TDم  البنوك و التأمينات 

11:00 – 12:3012:30 – 14:00

جــــدول التــوقيت للســـداسي الثالث 

األربعا
ء

الخم
يس

14:00 – 15:3015:30 – 17:00

الثالثا
ء

منهجية البحث العلمي  

(محاضرة )

 الساعة
        08:00 – 09:3009:30 – 11:00

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

ةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجاري

قسم العلوم المالية والمحاسبة

محاسبة وتدقيق–السنة االثانية ماستر 

2017-2016السنة الجامعية 

قسم العلوم المالية والمحاسبة



01بوشالي عمارالفوج .األستاذ
03املدرج .بوشالي عمار:األستاذ

1كارش السعيد   املدرج   . أ
04بوشالي عمار الفوج .األستاذ03الفوج .األستاذبوشالي عمار02الفوج .بوشالي عمار.األستاذ

الخم
يس


