
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 جزع هشحشك/  ليساًس–السٌة أولى
 الوجووعة األولى  / الفشع األولى

  2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي األول 

 04/02/2019  إلى 20/01/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

األحذ 

20/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

 مدخل إلى علم االجتماع
كواش.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 
 

 االثٌيي

21/01/2019 
10:30 ----12:00 

 1محاسبة عامة 
لعرٌبً.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 الثالثاء

22/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

 تارٌخ الوقائع االقتصادٌة
روالمً.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 األسبعاء

23/01/2019 
16 :30---15 :00 

 انجلٌزٌة
العمراوي.أ/مشتة.أ  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

األحذ 

27/01/2019 
10:30 ----12:00 

 1احصاء 
السعٌدي ف.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 االثٌيي

28/01/2019 
10:30 ----12:00 

 مدخل للقانون
عمر ٌوسف.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 الثالثاء

29/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

 1رٌاضٌات 
خداوي.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 األسبعاء

30/01/2019 
10:30 ----12:00 

 1منهجٌة البحث العلمً 
تبري.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 األحذ

03/02/2019 
14 :30 ---13 :00 

 1اقتصاد جزئً 
م.خلفاوي.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 االثٌيي

04/02/2019 
10:30 ----12:00 

 مدخل لالقتصاد
فشٌت.د  

A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 



جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة 

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 ليساًس- السٌة الثاًية 
 شعبة  هالية وهحاسبة

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الثالث  

 04/02/2019 إلى  20/01/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

األحذ 

20/01/2019 
10:30 ----12:00 

 01اقتصاد كلً 
ملٌانً.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 االثٌيي

21/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

 اقتصاد نقدي وأسواق راس المال
بن شرٌف.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 الثالثاء

22/01/2019 
16 :30---15 :00 

 2منهجٌة البحث 
مدادي.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 األسبعاء

23/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

 مالٌة المؤسسة
مجبر.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

األحذ 

27/01/2019 
08:30 ----10:00 

 محاسبة تحلٌلٌة
دواٌدٌة.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 االثٌيي

28/01/2019 
16 :30---15 :00 

 2اعالم آلً 
صدقاوي.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 الثالثاء

29/01/2019 
16 :30---15 :00 

 انجلٌزٌة
برابح.ا/ ملٌانً أ.أ  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 األحذ

03/02/2019 
10:30 ----12:00 

 تسٌٌر المؤسسة
سنوسً.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 االثٌيي

04/02/2019 
08:30 ----10:00 

 03احصاء 
صدقاوي.د  

09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 

 



جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة 

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 هحاسبة و جباية:  جخصص

  

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الخاهس  

 04/02/2019 إلى  20/01/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

األحذ 

20/01/2019 
08:30 ----10:00 

 1المحاسبة المالٌة المعمقة 
قوشٌح ن.د  

05, 20 

 االثٌيي

21/01/2019 
16 :30---15 :00 

 الموازنة التقدٌرٌة 
بلحمدي.د  

05, 20 

 الثالثاء

22/01/2019 
10:30 ----12:00 

 التسٌٌر الجبائً
لعرٌبً.د  

05, 20 

األحذ 

27/01/2019 
16 :30---15 :00 

 جباٌة المؤسسة
حمٌدوش.د  

05, 20 

 الثالثاء

29/01/2019 
10:30 ----12:00 

 انجلٌزٌة
العربً.أ  

05, 20 

 األحذ

03/02/2019 
16 :30---15 :00 

 محاسبة الشركات
كارش.د  

05, 20 

 االثٌيي

04/02/2019 
16 :30 ---15 :00 

األدوات االحصائية  لححليل البياًات 

بي عٌاية. د  
05, 20 

 

 

 



جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة 

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 هحاسبة و هشاجعة:  جخصص

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الخاهس  

 04/02/2019 إلى  20/01/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

األحذ 

20/01/2019 
08:30 ----10:00 

 1المحاسبة المالٌة المعمقة 
سٌد.د  

04 

 االثٌيي

21/01/2019 
16 :30---15 :00 

 معاٌٌر المراجعة المحلٌة 
قبلً.أ  

04 

 الثالثاء

22/01/2019 
10:30 ----12:00 

 معاٌٌر المراجعة الدولٌة
قرٌنو.د  

04 

األحذ 

27/01/2019 
16 :30---15 :00 

 االفالس والتسوٌة القضائٌة
ع.شٌتة .أ  

04 

 الثالثاء

29/01/2019 
10:30 ----12:00 

 انجلٌزٌة
العربً.أ  

04 

 األحذ

03/02/2019 
16 :30---15 :00 

 محاسبة الشركات
سفاحلو.د  

04 

 االثٌيي

04/02/2019 
16 :30 ---15 :00 

 نظام الرقابة الداخلٌة
قرٌنو.د  

04 

 

 



جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة 

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 هحاسبة و هالية:  جخصص

  

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الخاهس  

 04/02/2019 إلى  20/01/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

األحذ 

20/01/2019 
08:30 ----10:00 

 1المحاسبة المالٌة المعمقة 
قوشٌح ن.د  

A1,A2,A3, 19 

 االثٌيي

21/01/2019 
16 :30---15 :00 

 مراقبة التسٌٌر 
خالفً.د  

A1,A2,A3, 19 

 الثالثاء

22/01/2019 
10:30 ----12:00 

 التحلٌل المالً
مجبر.د  

A1,A2,A3, 19 

 األحذ

27/01/2019 
16 :30 ---15 :00 

 جباٌة المؤسسة
حمٌدوش.د  

A1,A2,A3, 19 

 الثالثاء

29/01/2019 
10:30 ----12:00 

 انجلٌزٌة
حسان.أ  

A1,A2,A3, 19 

 األحذ

03/02/2019 
16 :30---15 :00 

 محاسبة الشركات
ترٌر.د  

A1,A2,A3, 19 

 االثٌيي

04/02/2019 
16 :30 ---15 :00 

 االفالس والتسوٌة القضائٌة
ع.شٌتة .أ  

A1,A2,A3, 19 

 

 

 



جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة 

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 هاسحش –السٌة األولى 

 هحاسبة وجذقيق: جخصص

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي األول  

 04/02/2019 إلى  20/01/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

األحذ 

20/01/2019 16 :30---15 :00 
 الوعاييش الوحاسبية الذولية

سيذ.د  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   
 الثالثاء

22/01/2019 08:30 ----10:00 
 قانون المحاسبة المالٌة

قرٌنو.د  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   
 األسبعاء

23/01/2019 10:30 ----12:00 
 المحاسبة المالٌة المعمقة 

قوشٌح ن.د  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   
األحذ 

27/01/2019 14 :30 ---13 :00 
 المقاوالتٌة 

محمد بلكبٌر.د  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   
 االثٌيي

28/01/2019 14 :30 ---13 :00 
 نظام المعلومات المحاسبً

حمٌدوش.د  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   
 الخويس

31/01/2019 10:30 ----12:00 
 المراجعة والتدقٌق الجبائً

بوركاٌب.د  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   
 االثٌيي

04/02/2019 14 :30---13 :00 
 انجلٌزٌة

أ/ بن ناشة .أ  

A1, A4, BN1, 

9,10,11,12,13,14,15,16   

 



جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة 

كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش 

 هالية وهحاسبة: قسن
 

 هاسحش –السٌة الثاًية 

 هحاسبة وجذقيق: جخصص

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الثالث  

 03/02/2019 إلى  21/01/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيثاأليام 

 االثٌيي

21/01/2019 
08:30 ----10:00 

ندوة المحاسبة والتدقٌق 
حمٌدوش.د  

A1 , A2 , A3 

 األسبعاء

23/01/2019 
08:30 ----10:00 

التحلٌل المالً المتقدم 
 ساحل.د

A1 , A2 , A3 

 االثٌيي

28/01/2019 
08:30 ----10:00 

قانون محاربة الفساد المالً 
 حمٌدوش.د

A1 , A2 , A3 

 الثالثاء

29/01/2019 
08:30 ----10:00 

منهجٌة البحث العلمً 
 زحوفً .د

A1 , A2 , A3 

 االسبعاء

30/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

معاٌٌر التدقٌق الدولٌة 
 سفاحلو.د

A1 , A2 , A3 

 الخويس

31/01/2019 
14 :30 ---13 :00 

انجلٌزٌة 
 عزة.أ

A1 , A2 , A3 

 األحذ

03/02/2019 
08:30 ----10:00 

محاسبة الشركات المعمقة 
 سفاحلو.د

A1 , A2 , A3 

 

 

 


