
 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 قسن   هالية وهحاسبة
 

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

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الثاًي 

 18/06/2019  إلى09/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 األحذ

09/06/2019 

 اعالم آلً 00: 13---30: 14
تمطاوسٌن.ا  

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

 االثٌيي

10/06/2019 

 قانون تجاري 12:00---- 10:30
عمر ٌوسف.د  

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

 الثالثاء

11/06/2019 

2محاسبة عامة  00: 13---30: 14  
لعرٌبً.د  

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

 األسبعاء

12/06/2019 

2لغة حٌة  30: 08---00: 10  
العمراوي.أ/مشتة.أ  

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

 الخويس

13/06/2019 

2رٌاضٌات  00: 13---30: 14  
خداوي.د  

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

 السبث

15/06/2019 
 مدخل الدارة األعمال 12:00---- 10:30

سعٌد منصور.د  
A1, 04,05,06,07,08,09,10,11 

 األحذ

16/06/2019 

2اقتصاد جزئً  12:00---- 10:30  
م.خلفاوي.د  

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

 االثٌيي

17/06/2019 

 علم االجتماع المنظمات 12:00---- 10:30
كواش.د  

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

 الثالثاء

18/06/2019 

2احصاء  12:00---- 10:30  
حمدوش.د  

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

 

  11ٌوجه طلبة السنة الثالثة والثانٌة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة األولى لٌسانس  إلى القاعة  :    مالحظة هامة



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 قسن هالية وهحاسبة
 

 ليساًس- السٌة الثاًية 
 شعبة  هالية وهحاسبة

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الشابع  

 16/06/2019 إلى  09/06/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 األحذ

09/06/2019 

02اقتصاد كلً  12:00---- 10:30  
ملٌانً.د  

A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 االثٌيي

10/06/2019 

 رٌاضٌات مالٌة 00: 13---30: 14
رداوٌة.د  

A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 الثالثاء

11/06/2019 

 الفساد واخالقٌات العمل 00: 15---30: 16
دواٌدٌة.د  

A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 األسبعاء

12/06/2019 

 المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 00: 13---30: 14
اٌزٌان.أ  

A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 الخويس

13/06/2019 

 اقتصاد المؤسسة 12:00---- 10:30
سنوسً.د  

A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 السبث

15/06/2019 
 مالٌة عامة 10:00---- 08:30

حاج صدوق.د  
A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 األحذ

16/06/2019 

3اعالم آلً  10:00---- 08:30  
ب.مقراب .أ  

A3/A4/13/14/15/16/17/18/19/20 

 

 (لالمتحان حسب توقٌت السنة األولى ) 11 إلى القاعة  01ٌوجه طلبة السنة الثانٌة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة األولى ل:    مالحظة هامة

 



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 قسن هالية وهحاسبة
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 هحاسبة و جباية:جخصص

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي السادس  

 18/06/2019 إلى  09/06/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 األحذ

09/06/2019 

2المحاسبة المالٌة المعمقة  10:00---- 08:30  
صغٌر موح. د  

05 

 االثٌيي

10/06/2019 

 مراجعة جبائٌة 10:00---- 08:30
كارش.د  

05 

 الثالثاء

11/06/2019 

 القانون الجبائً 12:00---- 10:30
لعرٌبً.د  

05 

 الخويس

13/06/2019 

 محاسبة عمومٌة 10:00---- 08:30
الشٌخ التهامً.د  

05 

 السبث

15/06/2019 
 هشاقبة الحسييش 00: 13---30: 14

خالفي. د  
05 

 األحذ

16/06/2019 

 تسٌٌر مالً 00: 15---30: 16
مجبر.د  

05 

 االثٌيي

17/06/2019 

 لغة أجنبٌة 00: 13---30: 14
حسان.أ  

05 

 
 (لالمتحان حسب توقٌت السنة األولى ) 11 إلى القاعة  01ٌوجه طلبة السنة الثالثة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة األولى ل:   مالحظة هامة

 (لالمتحان حسب توقٌت السنة الثانٌة ) 20  إلى القاعة  02ٌوجه طلبة السنة الثالثة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة الثانٌة ل                 



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 قسن  هالية وهحاسبة
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 هحاسبة و هشاجعة:جخصص

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي السادس  

 18/06/2019 إلى  09/06/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 األحذ

09/06/2019 

2المحاسبة المالٌة المعمقة  10:00---- 08:30  
سٌد.د  

04 

 االثٌيي

10/06/2019 

 المراجعة المالٌة 10:00---- 08:30
قرٌنو.أ  

04 

 الثالثاء

11/06/2019 

 الموازنة التقدٌرٌة 12:00---- 10:30
بلحمدي.د  

04 

 الخويس

13/06/2019 

 محاسبةعمومٌة 10:00---- 08:30
طاٌلب.د  

04 

 السبث

15/06/2019 
 قانون االعمال 00: 13---30: 14

قرٌنو.د  
04 

 األحذ

16/06/2019 

 تسٌٌر مالً 00: 15---30: 16
مجبر.أ  

04 

 االثٌيي

17/06/2019 

 لغة أجنبٌة 00: 13---30: 14
فطار.أ  

04 

 (لالمتحان حسب توقٌت السنة األولى ) 11 إلى القاعة  01ٌوجه طلبة السنة الثالثة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة األولى ل:   مالحظة هامة

(لالمتحان حسب توقٌت السنة الثانٌة ) 20 إلى القاعة  02ٌوجه طلبة السنة الثالثة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة الثانٌة  ل                 

  



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 قسن هالية وهحاسبة
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 هحاسبة و هالية:جخصص

  

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي السادس  

 18/06/2019 إلى  09/06/2019هي 

 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 األحذ

09/06/2019 

2المحاسبة المالٌة المعمقة  10:00---- 08:30  
صغٌر موح.د  

A1,A2,A3, 19 

 االثٌيي

10/06/2019 

 التدقٌق المالً والمحاسبً 10:00---- 08:30
قرٌنو.د  

A1,A2,A3, 19 

 الثالثاء

11/06/2019 

 األسواق المالٌة 12:00---- 10:30
إلٌفً.د  

A1,A2,A3, 19 

 الخويس

13/06/2019 

 السٌاسات المالٌة للمؤسسة 10:00---- 08:30
إلٌفً.د  

A1,A2,A3, 19 

 السبث

15/06/2019 
 نظم المعلومات المحاسبٌة 00: 13---30: 14

حمٌدوش.د  
A1,A2,A3, 19 

 األحذ

16/06/2019 

 تقٌٌم المشارٌع 00: 15---30: 16
زوبٌر.د  

A1,A2,A3, 19 

 االثٌيي

17/06/2019 

 لغة أجنبٌة 00: 13---30: 14
حسان.أ  

A1,A2,A3, 19 

 

 (لالمتحان حسب توقٌت السنة األولى ) 11 إلى القاعة  01ٌوجه طلبة السنة الثالثة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة األولى ل:  مالحظة هامة

  (لالمتحان حسب توقٌت السنة الثانٌة ) 20 إلى القاعة  02ٌوجه طلبة السنة الثالثة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة الثانٌة  ل                



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 قسن هالية وهحاسبة
 

  هاسحش–السٌة األولى 

 هحاسبة وجذقيق: جخصص

 

 2018/2019جذول الحوقيث الهححاى السذاسي الثاًي  

 18/06/2019 إلى  09/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 األحذ

09/06/2019 

2الوعاييش الوحاسبية الذولية 00: 15---30: 16  

سيذ.د  

A1, A4,  

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

 الثالثاء

11/06/2019 

 طرق الحدٌثة لمحاسبة التسٌٌر 10:00---- 08:30
بلحمدي.د  

A1, A4,  

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

 األسبعاء

12/06/2019 

 تنظٌم مهنة المحاسبة فً الجزائر 12:00---- 10:30
سفاحلو.د  

A1, A4,  

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

 السبث

15/06/2019 
 لغة أجنبٌة 00: 15---30: 16

فطار.أ/ بن ناشة .أ  

A1, A4,  

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

 األحذ

16/06/2019 

 التحرٌر االداري واالتصال 00: 13---30: 14
الحرتسً.د  

A1, A4,  

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

 االثٌيي

17/06/2019 

 قانون المحاسبة الدولً 10:00---- 08:30
حمٌدوش.د  

A1, A4,  

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

 الثالثاء

18/06/2019 

 مراجعة مالٌة ومحاسبٌة 10:00---- 08:30
بوركاٌب.د  

A1, A4,  

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

 (لالمتحان حسب توقٌت السنة األولى ) 14ٌوجه طلبة السنة الثانٌة الذٌن لدٌهم دٌون فً السنة األولى  إلى القاعة  :    مالحظة هامة
 


