
07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

سلوك المستهلك

د.فشيت

13ق د.قسولالتسويقيةنظام المعلومات......
10ق ...... G1

المستهلكقانون حماية
د.قسول

10ق ......

التسويقيةنظام المعلومات
د.قسول

8ق ......

بحوث التسويق

د.بكوش

8ق ......

أ.لوصاديالتسويقيةنظام المعلومات
37-2ق ...... G2

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.بلمخطار

G1, G2

التسويق االخضر

د.خلفاوي م

BN1.......د.خلفاوي مالتسويق االخضر
BN1....... G1

االتصال

د.بطاهر

BN2.......

د.خلفاوي مالتسويق االخضر
BN1....... G2

د.بناولةسلوك المستهلك
4ق ...... G1د.بناولةبحوث التسويق

5ق ...... G1

أ.بلكوشسلوك المستهلك
37-2ق ...... G2 أ.قويدر توميبحوث التسويق

23-2ق ...... G2

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) تسويق
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د.بوزيان رحمانيأسس إدارة الموارد البشرية
5ق ......

G2 النزاعاتاالجتماعية و تاليقظة
د.سعيد طيب

17ق ......
د.سعيد طيبالنزاعاتاليقظة االجتماعية و ت
13ق ......

G2
د.سعيد طيبالنزاعاتاليقظة االجتماعية و ت
11ق ......

G3
د.جالب حنانمحاسبة الموارد البشرية

23-2ق ......
G4

د.جالب حنانمحاسبة الموارد البشرية
29ق ......

G5

د.بوزيان رحمانيأسس إدارة الموارد البشرية
9ق ......

G3
د.بوزيان رحمانيأسس إدارة الموارد البشرية

19ق ......
G4

د.حواسني يتسيير المسارات المهنية
5ق ......

G1

االتصال

د.زنيني

16ق ......

المهنيةتسيير المسارات
د.حواسني ي

15ق ......
د.زمالةاالتصال

12ق ......
G2

د.زمالةاالتصال
12ق ......

G1

د.سعيد طيبالنزاعاتاليقظة االجتماعية و ت
9ق ......

G1

د.سعيد طيبالنزاعاتاليقظة االجتماعية و ت
13ق ......

G4
د.سعيد طيبالنزاعاتاليقظة االجتماعية و ت
11ق ......

G5

د.صغير موحمحاسبة الموارد البشرية
23-2ق ......

G1

البشريةمحاسبة الموارد
د.صغير موح

21ق ......

د.صغير موحمحاسبة الموارد البشرية
5ق ......

G3

د.بوزيان رحمانيأسس إدارة الموارد البشرية
15ق ......

G1

د.حواسني يتسيير المسارات المهنية
10ق ......

G2
د.حواسني يتسيير المسارات المهنية

10ق ......
G3 د.زمالةاالتصال

13ق ......
G3

د.صغير موحمحاسبة الموارد البشرية
24-2ق ......

G2 الموارد البشريةأسس إدارة
د.غيدة فلة

A(1)......

د.غيدة فلةأسس إدارة الموارد البشرية
11ق ......

G5

د.حواسني يتسيير المسارات المهنية
9ق ......

G4

أ.بوكريطة خالمعطياتتطبيقات أولية لتحليل
24-1ق ......

G1

أ.بوكريطة خالمعطياتتطبيقات أولية لتحليل
35ق ......

G5

أ.بوكريطة خالمعطياتتطبيقات أولية لتحليل
17ق ......

G3
أ.بوكريطة خالمعطياتتطبيقات أولية لتحليل
11ق ......

G4

أ.بوكريطة خالمعطياتتطبيقات أولية لتحليل
10ق ......

G2

د.زمالةاالتصال
14ق ......

G4
د.زمالةاالتصال

20ق ......
G5د.حواسني يتسيير المسارات المهنية

4ق ......
G5

تمار نسمة-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G1
تمار نسمة-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G2

تمار نسمة-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G3
تمار نسمة-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G4

تمار نسمة-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G5

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) ادارة الموارد البشرية
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4قد.بومازونةاالدارة االستراتيجية ...... G1

5قد.بومازونةاالدارة االستراتيجية ...... G5
20قد.حاج نعاس كوثراالدارة االستراتيجية ...... G6

23-1قد.حاج نعاس كوثراالدارة االستراتيجية ...... G7
19قد.صدقاويتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G9

20قد.قروينه وتنظيم المؤسسة ...... G10

13قد.قروينه وتنظيم المؤسسة ...... G7
15قد.قروينه وتنظيم المؤسسة ...... G9

7قد.ماتننظرية المنظمات ...... G8
7قد.خلوف زهرةإدارة الموارد البشرية ...... G10

24-2قأ.سونةجباية المؤسسة ...... G4

29قد.قروينه وتنظيم المؤسسة ...... G8

5قأ.سونةجباية المؤسسة ...... G3

37-1قد.ق قوشيح بإدارة الموارد البشرية ...... G6
23-2قد.ق قوشيح بإدارة الموارد البشرية ...... G5

22قد.ق قوشيح بإدارة الموارد البشرية ...... G4

11قد.زنينيه وتنظيم المؤسسة ...... G5

9قد.زنينيه وتنظيم المؤسسة ...... G1

19قد.دحماننظرية المنظمات ...... G4
5قد.دحماننظرية المنظمات ...... G5 المؤسسةه وتنظيم

د.زنيني

16ق 5قد.غيدة فوزيةإدارة الموارد البشرية...... ...... G1
21قد.غيدة فوزيةإدارة الموارد البشرية ...... G3

5قد.دحماننظرية المنظمات ...... G7
9قد.غيدة فوزيةإدارة الموارد البشرية ...... G9

32قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G4

22قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G7
نظرية المنظمات

د.حواسني ص

17ق 5قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات...... ...... G2 4قد.حواسني صنظرية المنظمات ...... G2
8قد.ماتننظرية المنظمات ...... G1

جباية المؤسسة

د.مادي

A(2)......

10قد.دحماننظرية المنظمات ...... G6

8قد.ماتننظرية المنظمات ...... G9 23-2قد.قاسم شاوشاالدارة االستراتيجية ...... G9
24-1قد.قاسم شاوشاالدارة االستراتيجية ...... G10

20قد.قاسم شاوشاالدارة االستراتيجية ...... G8
12قد.صدقاويتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G10

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
تمار نسمة

G1, G2, G3, G4, G5, G6
G7, G8, G9, G10

23-1قد.ماديجباية المؤسسة ...... G9

19قد.ماديجباية المؤسسة ...... G2

7قد.زنينيه وتنظيم المؤسسة ...... G2 7قد.بومازونةاالدارة االستراتيجية ...... G2
7قد.بومازونةاالدارة االستراتيجية ...... G4

9قد.بومازونةاالدارة االستراتيجية ...... G3
21قد.زنينيه وتنظيم المؤسسة ...... G4

12قد.زنينيه وتنظيم المؤسسة ...... G3

4قد.زنينيه وتنظيم المؤسسة ...... G6

20قد.غيدة فوزيةإدارة الموارد البشرية ...... G2

21قد.ماديجباية المؤسسة ...... G6

23-1قد.حواسني صنظرية المنظمات ...... G3 36قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G3

22قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G6
12قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G5

8قد.ماديجباية المؤسسة ...... G8
15قد.غيدة فوزيةإدارة الموارد البشرية ...... G7

38-1قد.غيدة فوزيةإدارة الموارد البشرية ...... G8

14قد.ش التهاميجباية المؤسسة ...... G1

23-2قد.ش التهاميجباية المؤسسة ...... G5

29قأ.سونةجباية المؤسسة ...... G10

11قأ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات ...... G1

9قد.حواسني صنظرية المنظمات ...... G10

5قد.ش التهاميجباية المؤسسة ...... G7

البشريةإدارة الموارد
د.خلوف زهرة

16ق ......

االستراتيجيةاالدارة
د.قاسم شاوش

A(3)......

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) ادارة اعمال
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القضائيةوالتسويةاالفالس
د.بن ناجي مديحة

A(4)......

المعمقةالمحاسبة م
أ.سعيدي فارس

A(3)......دراسة عن بعد-اللغة االجنبية-
أ.حسان م

G1 المعمقةالمحاسبة م
أ.سعيدي فارس

22ق ...... G1

الدوليةم المراجعة
د.قرينو

5ق ......

الداخليةنظام الرقابة
د.قرينو

12ق ......

المحليةم لمراجعة
د.قبلي

22ق ......

م المراجعة الدولية
د.قرينو

23-1ق ...... G1

الشركاتمحاسبة
د.كارش

A(1)......
محاسبة الشركات
د.كارش

8ق ...... G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) محاسبة ومراجعة
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المعمقةالمحاسبة م
أ.سعيدي فارس

A(3)......دراسة عن بعد-اللغة االجنبية-
أ.حسان م

G1

التسيير الجبائي

د.لعريبي

11ق المعمقةالمحاسبة م......
أ.سعيدي فارس

22ق ...... G1

لتحليل البياناتاألدوات االحصائية
أ.د.بن عناية

14ق ...... G1

الموازنة التقديرية

د.خالفي خالد

A(2)......
الموازنة التقديرية

د.خالفي خالد

12ق ...... G1

جباية المؤسسة

د.ش التهامي

A(4)......
جباية المؤسسة

د.ش التهامي

23-2ق ...... G1

الشركاتمحاسبة
د.كارش

A(1)......
محاسبة الشركات
د.كارش

8ق ...... G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) محاسبة وجباية



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

التحليل المالي

د.مجبر

A(4)......د.تريرمراقبة التسيير
15ق ...... G1

د.تريرمراقبة التسيير
14ق ...... G2

القضائيةوالتسويةاالفالس
د.بن ناجي مديحة

A(4)......

المعمقةالمحاسبة م
أ.سعيدي فارس

A(3)......
د.مجبرالتحليل المالي

20ق ...... G3
أ.جلوليالمحاسبة م المعمقة
23-2ق ...... G2

أ.جلوليالمحاسبة م المعمقة
22ق ...... G1

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.حسان م

G1, G2, G3, G4, G5, G6
G7

د.تريرمراقبة التسيير
13ق ...... G3

د.تريرمراقبة التسيير
33ق ...... G4 مراقبة التسيير

د.خالفي خالد

A(3)......

د.خالفي خالدمراقبة التسيير
13ق ...... G5

أ.شواحريالتحليل المالي
37-1ق ...... G6

أ.مولوةالتحليل المالي
BN1....... G8 أ.جالخمراقبة التسيير

29ق ...... G8
أ.مولوةالتحليل المالي

14ق ...... G7

د.جياللي تومي حمزةالتحليل المالي
29ق ...... G1د.خضار يوسفمحاسبة الشركات

12ق ...... G1

د.خالفي خالدمراقبة التسيير
13ق ...... G6

د.مجبرالتحليل المالي
13ق ...... G4

د.مجبرالتحليل المالي
24-2ق ...... G5

د.جياللي تومي حمزةالتحليل المالي
36ق ...... G2

د.مجبرمراقبة التسيير
24-1ق ...... G7

بصريالمحاسبة م المعمقة
14ق ...... G8 سايحمحاسبة الشركات

15ق ...... G8
سايحمحاسبة الشركات

24-2ق ...... G7

بصريالمحاسبة م المعمقة
37-1ق ...... G5

بصريالمحاسبة م المعمقة
BN2....... G7

جباية المؤسسة

د.ش التهامي

A(4)......

د.خضار يوسفمحاسبة الشركات
7ق ...... G3

د.خضار يوسفمحاسبة الشركات
9ق ...... G4

د.خضار يوسفمحاسبة الشركات
7ق ...... G5

د.خضار يوسفمحاسبة الشركات
9ق ...... G2

بصريالمحاسبة م المعمقة
14ق ...... G3

بصريالمحاسبة م المعمقة
11ق ...... G6

الشركاتمحاسبة
د.كارش

A(1)......

د.كارشمحاسبة الشركات
15ق ...... G6

بصريالمحاسبة م المعمقة
12ق ...... G4

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) مالية ومحاسبة الفرع األول
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اسواق مالية

د.بن شريف

17ق ......

د.زروقيالتحليل المالي
14ق ...... G3

التحليل المالي

د.زروقي

15ق ......

د.بن شريفاسواق مالية
BN2....... G3

د.بن شريفاسواق مالية
BN2....... G2

أ.بلغالماقتصاد بنكي
18ق ...... G3

د.بن شريفاسواق مالية
21ق ...... G1

مالية دولية

د.بن عيشوبة

16ق ......

اقتصاد بنكي

د.خليفة منية

16ق د.خليفة منيةاقتصاد بنكي......
8ق ...... G1

محاسبة البنوك

د.صغير موح

7ق ......

د.بوزيانيمالية دولية
9ق ...... G2

د.بوزيانيمالية دولية
5ق ...... G1

د.بوزيانيمالية دولية
5ق ...... G3

د.خليفة منيةاقتصاد بنكي
18ق ...... G2د.صغير موحمحاسبة البنوك

14ق ...... G2

د.زروقيالتحليل المالي
12ق ...... G2

د.زروقيالتحليل المالي
14ق ...... G1

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.قطار

G1, G2, G3

والقرضقانون النقد
د.اليفي

16ق ...... د.صغير موحمحاسبة البنوك
14ق ...... G1

د.صغير موحمحاسبة البنوك
18ق ...... G3

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثالثة (ل) اقتصاد نقدي وبنكي
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-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.بلمخطار

G1, G2, G3, G4

د.بن زهرةمنهجية البحث العلمي
4ق ......

G2 االسالميتسويق خ في إ
د.سعيد طيب

16ق ......

المستهلكقانون حماية
د.قسول

16ق ......

أ.بن جيالليمنهجية البحث العلمي
24-1ق ......

G4

د.بن زهرةمنهجية البحث العلمي
35ق ......

G1

د.بن ذهيبةتسويق خدمات النقل
20ق ......

G1

د.سنوسيالتسويق الصحي
14ق ......

G3
التسويق الصحي

د.سنوسي

11ق ......

النقلتسويق خدمات
د.بن ذهيبة

21ق ......

العلميمنهجية البحث
د.بن زهرة

16ق ......

د.بناولةللخدماتالتسويق االلكتروني
8ق ......

G4

للخدماتااللكترونيالتسويق
د.خلفاوي ح

17ق ......

د.سعيد طيباالسالميتسويق خ في إ
8ق ......

G4

أ.بن لشهبالتسويق الصحي
14ق ......

G1

د.بن زهرةمنهجية البحث العلمي
35ق ......

G3

أ.بن لشهبالتسويق الصحي
5ق ......

G2

د.بن ذهيبةتسويق خدمات النقل
20ق ......

G2

د.سنوسيالتسويق الصحي
12ق ......

G4

د.بوزيانياالسالميتسويق خ في إ
8ق ......

G3

د.بوزيانياالسالميتسويق خ في إ
5ق ......

G1

أ.بن لشهبللخدماتالتسويق االلكتروني
29ق ......

G3

أ.بن لشهبللخدماتالتسويق االلكتروني
21ق ......

G2
د.بوزيانياالسالميتسويق خ في إ

32ق ......
G2

أ.شقاليلتسويق خدمات النقل
33ق ......

G4

أ.بن لشهبللخدماتالتسويق االلكتروني
24-1ق ......

G1

أ.شقاليلتسويق خدمات النقل
34ق ......

G3

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة الثانية (م) تسويق الخدمات



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

التنظيميالسلوك
د.زبير

16ق ......
د.زبيرالسلوك التنظيمي

9ق ......
G2

د.زبيرالسلوك التنظيمي
11ق ......

G1

أ.بن جيالليمنهجية البحث العلمي
21ق ......

G3

أ.سونةالثقافة التنظيمية
9ق ......

G1

الموارد البشريةسياسات إ
د.غيدة فلة

17ق ......

د.زبيرالسلوك التنظيمي
18ق ......

G3
د.زبيرالسلوك التنظيمي

18ق ......
G4

أ.مداح-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G1
أ.مداح-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G2

أ.مداح-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G3
أ.مداح-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G4

أ.مداح-بعداللغة االجنبية -دراسة عن G5د.زبيرالسلوك التنظيمي
11ق ......

G5

د.غيدة فلةسياسات إ الموارد البشرية
14ق ......

G2

د.غيدة فلةسياسات إ الموارد البشرية
14ق ......

G1

د.غيدة فلةسياسات إ الموارد البشرية
11ق ......

G3

د.بن حاج ج ممنهجية البحث العلمي
4ق ......

G2

د.بن حاج ج ممنهجية البحث العلمي
4ق ......

G1

د.حاج صدوقمنهجية البحث العلمي
16ق ......

G4
د.حاج صدوقمنهجية البحث العلمي
10ق ......

G5

العلميمنهجية البحث
د.بن حاج ج م

16ق ......

الفسادقانون محاربة
د.بوزيان رحماني

17ق ......

الثقافة التنظيمية

د.أ.بن يحي

17ق ......

االجتماعيالتدقيق
أ.سلماني هناء

16ق ......
أ.سلماني هناءالتدقيق االجتماعي

11ق ......
G2

أ.سلماني هناءالتدقيق االجتماعي
12ق ......

G1
د.أ.بن يحيالثقافة التنظيمية

5ق ......
G2

د.أ.بن يحيالثقافة التنظيمية
5ق ......

G3
د.غيدة فلةسياسات إ الموارد البشرية

15ق ......
G4

د.غيدة فلةسياسات إ الموارد البشرية
7ق ......

G5

أ.سلماني هناءالتدقيق االجتماعي
7ق ......

G3

أ.سلماني هناءالتدقيق االجتماعي
14ق ......

G5

أ.سلماني هناءالتدقيق االجتماعي
19ق ......

G4 د.أ.بن يحيالثقافة التنظيمية
11ق ......

G4
د.أ.بن يحيالثقافة التنظيمية

11ق ......
G5

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (م) تسيير الموارد البشرية



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

أ.د.ايت زيانادارة المعرفة
10ق ...... G2

ادارة المعرفة

أ.د.ايت زيان

5ق أ.مداح-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد...... G1
أ.مداح-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G2

أ.مداح-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G3

أ.د.اميميذ االقتصادي واليقظة
18ق ...... G1

واليقظةذ االقتصادي
أ.د.اميمي

A(2)......

أ.د.ايت زيانادارة المعرفة
8ق ...... G6

أ.د.ايت زيانادارة المعرفة
5ق ...... G8

أ.د.ايت زيانادارة المعرفة
14ق ...... G5

د.كواشإدارة االبداع واالبتكار
4ق ...... G1

د.قسولذ االقتصادي واليقظة
4ق ...... G4 أ.مداح-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G4

أ.مداح-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G5
أ.مداح-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G6

د.دحمان زناتيذ االقتصادي واليقظة
7ق ...... G3

د.قسولذ االقتصادي واليقظة
29ق ...... G2

د.قسولذ االقتصادي واليقظة
15ق ...... G7

قانون االعمال

د.بن ناجي مديحة

15ق ......

د. قوشيح نعيمةإدارة االبداع واالبتكار
32ق ...... G5

واالبتكارإدارة االبداع
د.كواش

23-1ق ......

د.دحمان زناتيذ االقتصادي واليقظة
38-1ق ...... G8

د.زمالةادارة المعرفة
23-2ق ...... G3

د.زمالةادارة المعرفة
10ق ...... G1

أ.بن لشهبالتسويق االستراتيجي
5ق ...... G3 االستراتيجيالتسويق

د.بوكدرون

A(1)......

د.بوكدرونالتسويق االستراتيجي
10ق ...... G6

د.بوكدرونالتسويق االستراتيجي
12ق ...... G7

د.بوكدرونالتسويق االستراتيجي
13ق ...... G8

أ.بن لشهبالتسويق االستراتيجي
33ق ...... G4

أ.بن لشهبالتسويق االستراتيجي
21ق ...... G5

أ.بورزاقإدارة االبداع واالبتكار
7ق ...... G6

أ.بورزاقإدارة االبداع واالبتكار
34ق ...... G8

أ.بورزاقإدارة االبداع واالبتكار
18ق ...... G7

أ.بورزاقادارة المعرفة
7ق ...... G4

د.واكليذ االقتصادي واليقظة
32ق ...... G5

أ.بن لشهبالتسويق االستراتيجي
5ق ...... G2د.كواشإدارة االبداع واالبتكار

18ق ...... G2
د.كواشإدارة االبداع واالبتكار

19ق ...... G3
د.كواشإدارة االبداع واالبتكار

4ق ...... G4

د.بن ذهيبةالتسويق االستراتيجي
37-1ق ...... G1

العلميمنهجية البحث
د.واكلي

16ق ......

د.زمالةادارة المعرفة
35ق ...... G7
أ.شقاليلذ االقتصادي واليقظة

33ق ...... G6

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (م) ادارة اعمال



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

الماليةقانون االسواق
د.بن عيشوبة

12ق ...... الماليةقانون االسواق
د.بن عيشوبة

8ق ...... G1

العلميمنهجية البحث
د.مختاري

9ق العلميمنهجية البحث......
د.مختاري

15ق ...... G1

الماليةتسيير المحافظ
د.اليفي

12ق ......
التدقيق البنكي

د.خليفة منية

21ق ...... G1

الماليةتحليل االزمات
د.اليفي

9ق الماليةتحليل االزمات......
د.اليفي

9ق ...... G1

التدقيق البنكي

د.خليفة منية

9ق ......

التدقيق البنكي

د.خليفة منية

18ق ......

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.قطار

G1

والماليةالمصرفيةجباية العمليات
د.خبازي

24-2ق المصرفية والماليةجباية العمليات......
د.خبازي

37-1ق ...... G1الماليةتسيير المحافظ
د.اليفي

7ق ...... G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (م) اقتصاد نقدي وبنكي



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

االداريةقانون المنازعات
د.بن ناجي مديحة

12ق ......

واعادة التامينآليات التأمين د
د.غداوية

4ق ......
التامين التكافلي

د.غداوية

22ق ...... G1واعادة التامينآليات التأمين د
د.غداوية

24-2ق ...... G1

معمقاقتصاد كلي
د.توبين

4ق ......
اقتصاد كلي معمق
د.توبين

4ق ...... G1

محاسبة التامينات

د.قبلي

10ق ......

التامين التكافلي

د.غداوية

11ق ......

واعادة التامينآليات التأمين د
د.غداوية

10ق ......

العلميمنهجية البحث
د.بن زهرة

23-2ق ......

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.قطار

G1
محاسبة التامينات
د.قبلي

37-2ق ...... G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (م) اقتصاد التامينات



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

للتسييرالتقنيات الكمية
د.حايد

BN2.......

للتسييرالتقنيات الكمية
د.حايد

36ق ...... G2

للتسييرالتقنيات الكمية
د.حايد

32ق ...... G1

االستراتيجية والمؤاليقظة
أ.سونة

9ق ...... G2

العلميمنهجية البحث
د.مختاري

18ق ......
والمؤاالستراتيجيةاليقظة

د.خلج مريم

17ق ......

ادارة الكفاءات

د.أ.بن يحي

4ق االستراتيجية والمؤاليقظة......
د.فرحول

21ق ...... G1

االداريةقانون المنازعات
د. بن ح الطاهر

32ق ......

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.قطار

G1, G2

ادارة الكفاءات
د.أ.بن يحي

5ق ...... G1

والمؤاالستراتيجيةاليقظة
د.خلج مريم

16ق ......

حوكمة الشركات

د.الجوزي

5ق ......
حوكمة الشركات

د.الجوزي

13ق ...... G1

ادارة الكفاءات
د.أ.بن يحي

15ق ...... G2
حوكمة الشركات

د.الجوزي

5ق ...... G2

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (م) اقتصاد وتسيير المؤسسة
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أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
8ق ...... G6

المتقدمالتحليل المالي
د.خلفاوي ح

A(1)......د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم
9ق ...... G1

د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم
4ق ...... G3

د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم
7ق ...... G4

د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم
7ق ...... G7أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق

BN1....... G7

المعمقةالشركاتمحاسبة
د.سفاحلو

A(4)......

والتدقيقندوة المحاسبة
أ.ردة خديجة

A(2)......
د.سفاحلومحاسبة الشركات المعمقة

10ق ...... G2
د.سفاحلومحاسبة الشركات المعمقة

15ق ...... G3
أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق
34ق ...... G2

أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق
23-2ق ...... G1

أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق
24-2ق ...... G3دراسة عن بعد-اللغة االجنبية-

أ.شيشة

G1, G2, G3, G4, G5, G6
G7

أ.ردة خديجةISA معايير التدقيق الدولية
29ق ...... G5 د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم

5ق ...... G5

د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم
8ق ...... G2

د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم
15ق ...... G6

د.سفاحلومحاسبة الشركات المعمقة
23-1ق ...... G4

د.سفاحلومحاسبة الشركات المعمقة
23-1ق ...... G1

أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق
22ق ...... G4

أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق
22ق ...... G5

أ.ردة خديجةISA معايير التدقيق الدولية
19ق ...... G6

ISA الدوليةمعايير التدقيق
د.قبلي

A(4)......

الفساد الماليقانون محاربة
د. بن ح الطاهر

A(3)......

د.قرينوISA معايير التدقيق الدولية
22ق ...... G7

أ.خلف هللا زكرياءISA معايير التدقيق الدولية
37-1ق ...... G1

أ.خلف هللا زكرياءISA معايير التدقيق الدولية
37-2ق ...... G2

أ.خلف هللا زكرياءISA معايير التدقيق الدولية
35ق ...... G4

سايحمحاسبة الشركات المعمقة
BN1....... G7

سايحمحاسبة الشركات المعمقة
BN2....... G6

العلميمنهجية البحث
د.حاج صدوق

A(4)......
أ.خلف هللا زكرياءISA معايير التدقيق الدولية
7ق ...... G3

سايحمحاسبة الشركات المعمقة
4ق ...... G5

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

S01 سنة ثانية (م) محاسبة وتدقيق الفرع األول
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-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.بلمخطار

G1, G2, G3

العلميمنهجية البحث
د.بن زهرة

A(1)......

واسواق ر ماقتصاد نقدي
د.سردون

17ق ......

د.بكوش1اقتصاد كلي 
16ق ...... G2 المؤسسةرياضيات

د.حايد

16ق ......

أ.سونةتسيير المؤسسة
32ق ...... G3

3احصاء 

د.بوكريطة ع/ق

16ق د.بوكريطة ع/ق3احصاء ......
5ق ...... G1

د.بوكريطة ع/ق3احصاء 
9ق ...... G2

د.بوكريطة ع/ق3احصاء 
8ق ...... G3

د.تبريمحاسبة تحليلية
8ق ...... G1 د.خلوف عماقتصاد نقدي واسواق ر

19ق ...... G1

تسيير المؤسسة

د.سنوسي

15ق ......

اعالم آلي

أ.بن دكوم

A(2)......

د.تبريمحاسبة تحليلية
7ق ...... G3

محاسبة تحليلية

د.تبري

17ق ......

د.خلوف عماقتصاد نقدي واسواق ر
4ق ...... G3

د.خلوف عاقتصاد نقدي واسواق ر م
13ق ...... G2

د.سنوسيتسيير المؤسسة
24-1ق ...... G1

د.سنوسيتسيير المؤسسة
13ق ...... G2د.تبريمحاسبة تحليلية

8ق ...... G2

د.سمارة1اقتصاد كلي 
14ق ...... G3

اعالم آلي

أ.بن سديرة س

G1, G2, G3 د.بكوش1اقتصاد كلي 
4ق ...... G1

1اقتصاد كلي 

د.بكوش

4ق ......

د.حايدرياضيات المؤسسة
4ق ...... G2

د.حايدرياضيات المؤسسة
8ق ...... G1

د.حايدرياضيات المؤسسة
5ق ...... G3

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (ل) علوم تجارية



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

أ. مقراب بايةاعالم آلي
G1

أ. مقراب بايةاعالم آلي
G2

أ. مقراب بايةاعالم آلي
G3

واسواق ر ماقتصاد نقدي
أ.د.اميمي

17ق أ.د.اميميماقتصاد نقدي واسواق ر......
10ق ...... G1

أ.د.اميميماقتصاد نقدي واسواق ر
18ق ...... G2

أ.د.اميمياقتصاد نقدي واسواق ر م
21ق ...... G3

د.اليفياقتصاد جزائري
10ق ...... G2 1اقتصاد كلي

د.توبين

16ق ......

العلميمنهجية البحث
أ.حفيف ف

17ق ......

اعالم آلي

أ.بن دكوم

A(2)......

أ.بوزمان وسيلةاقتصاد جزائري
19ق ...... G3

1اقتصاد كلي 

د.توبين

17ق د.توبين1اقتصاد كلي ......
8ق ...... G1

د.توبين1اقتصاد كلي 
7ق ...... G2

د.توبين1اقتصاد كلي 
4ق ...... G3

3احصاء 

د.مسعودي

A(2)......

المؤسسةرياضيات
د.واكلي

15ق ......

د.واكليرياضيات المؤسسة
7ق ...... G3

د.واكليرياضيات المؤسسة
34ق ...... G2 د.مسعودي3احصاء

4ق ...... G2

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.قطار

G1, G2, G3 د.اليفياقتصاد جزائري
7ق ...... G1

اقتصاد جزائري

د.فرحول

18ق د.واكليرياضيات المؤسسة......
24-1ق ...... G1

د.يحياويتسيير المؤسسة
24-2ق ...... G2

د.يحياويتسيير المؤسسة
20ق ...... G3

تسيير المؤسسة

د.خلج مريم

16ق ...... د.مسعودي3احصاء 
4ق ...... G1

د.مسعودي3احصاء 
9ق ...... G3

د.يحياويتسيير المؤسسة
8ق ...... G1

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

سنة ثانية (ل) علوم اقتصادية



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

د.بكوش1اقتصاد كلي 
7ق ...... G2

د.حمدوش ب3احصاء 
5ق ...... G3المؤسسةرياضيات

د.خلوف زهرة

A(3)......

د.خلوف زهرةرياضيات المؤسسة
11ق ...... G6 د.شويرب3احصاء 

14ق ...... G6
اعالم آلي

أ.بن دكوم

A(2)...... د.حمدوش ب3احصاء 
5ق ...... G2

د.حمدوش ب3احصاء 
9ق ...... G1

د.بن عيشوبةتسيير المؤسسة
11ق ...... G8

واسواق ر ماقتصاد نقدي
د.خلوف ع

A(1)......

د.دحمانتسيير المؤسسة
22ق ...... G4 د.دوايديةمحاسبة تحليلية

9ق ...... G4
د.دوايديةمحاسبة تحليلية

23-1ق ...... G5
د.دوايديةمحاسبة تحليلية

20ق ...... G6
1اقتصاد كلي 

د.فرعون

A(3)......

د.فرعون1اقتصاد كلي 
11ق ...... G5

د.فرعون1اقتصاد كلي 
24-2ق ...... G6

د.دوايديةمحاسبة تحليلية
10ق ...... G2

أ.بن فريحةرياضيات المؤسسة
8ق ...... G2

أ.بن فريحةرياضيات المؤسسة
9ق ...... G3

أ.بن فريحةرياضيات المؤسسة
10ق ...... G1

د.حمدوش ب3احصاء 
11ق ...... G4

د.حمدوش ب3احصاء 
11ق ...... G5

د.دحمانتسيير المؤسسة
20ق ...... G3

د.دحمانتسيير المؤسسة
19ق ...... G1

د.دحمانتسيير المؤسسة
18ق ...... G2

محاسبة تحليلية

د.دوايدية

A(3)......د.دوايديةمحاسبة تحليلية
21ق ...... G1

د.دوايديةمحاسبة تحليلية
19ق ...... G3

3احصاء 

د.سعيداني ج

A(3)......

أ.بلغالم1اقتصاد كلي 
37-1ق ...... G4

د.فرعون1اقتصاد كلي 
15ق ...... G7

د.فرعون1اقتصاد كلي 
9ق ...... G8غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G8

د.دوايديةمحاسبة تحليلية
20ق ...... G7

د.قاسم شاوشتسيير المؤسسة
18ق ...... G5

أ.بن يحي محمداعالم آلي G1
أ.بن يحي محمداعالم آلي G2

أ.بن يحي محمداعالم آلي G4

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G1

العلميمنهجية البحث
د.مدادي

A(1)......

د.مدادي3احصاء 
22ق ...... G7

د.مدادي3احصاء 
29ق ...... G8

د.مناصريرياضيات المؤسسة
23-2ق ...... G7

د.مناصريرياضيات المؤسسة
23-1ق ...... G8

أ.بن يحي محمداعالم آلي G7
أ.بن يحي محمداعالم آلي G8أ.حموشمحاسبة تحليلية

23-1ق ...... G8

أ.بن يحي محمداعالم آلي G3

أ.بن يحي محمداعالم آلي G5
أ.بن يحي محمداعالم آلي G6

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G3
غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G4

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G6
غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G5

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G2
د.بكوش1اقتصاد كلي 

5ق ...... G3

د.بكوش1اقتصاد كلي 
7ق ...... G1

د.حايدرياضيات المؤسسة
8ق ...... G5تسيير المؤسسة

د.قاسم شاوش

A(1)......

د.قاسم شاوشتسيير المؤسسة
11ق ...... G6

د.حايدرياضيات المؤسسة
8ق ...... G4

د.قاسم شاوشتسيير المؤسسة
22ق ...... G7غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G7

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

S01 سنة ثانية (ل) علوم التسيير الفرع األول



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

د.بكوش1اقتصاد كلي 
7ق ...... G7

د.شويرب3احصاء 
18ق ...... G4

د.شويرب3احصاء 
12ق ...... G5

اعالم آلي

أ.بن دكوم

A(2)......

أ.سحنونمحاسبة تحليلية
24-1ق ...... G6

أ.سحنونمحاسبة تحليلية
33ق ...... G7

د.زبيرتسيير المؤسسة
4ق ...... G5

زروقيمحاسبة تحليلية
19ق ...... G4

زروقيمحاسبة تحليلية
12ق ...... G3

د.بن عيشوبةتسيير المؤسسة
4ق ...... G6 د.شويرب3احصاء

23-1ق ...... G6 د.شويرب1اقتصاد كلي
15ق ...... G6

د.تبريرياضيات المؤسسة
9ق ...... G1

تسيير المؤسسة

د.زبير

A(3)......

1اقتصاد كلي 

أ.بوعبدلي

A(4)......
د.بن عيشوبةتسيير المؤسسة

33ق ...... G2

د.تبريرياضيات المؤسسة
4ق ...... G4

د.بن عيشوبةتسيير المؤسسة
4ق ...... G1

د.فرعون1اقتصاد كلي 
13ق ...... G4د.بن عيشوبةتسيير المؤسسة

7ق ...... G4

أ.بن فريحة3احصاء 
7ق ...... G3

أ.بوزيان فتيحةتسيير المؤسسة
9ق ...... G7

محاسبة تحليلية

د.خضار يوسف

A(1)......د.خضار يوسفمحاسبة تحليلية
14ق ...... G1

د.خضار يوسفمحاسبة تحليلية
14ق ...... G2

د.فرعون1اقتصاد كلي 
15ق ...... G5

أ.بلغالم1اقتصاد كلي 
36ق ...... G3

أ.بلغالم1اقتصاد كلي 
23-1ق ...... G1

أ.بوزيان فتيحةتسيير المؤسسة
13ق ...... G3

أ.بلغالم1اقتصاد كلي 
23-1ق ...... G2

أ.بن يحي محمداعالم آلي G1

أ.بن يحي محمداعالم آلي G7

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G3

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G5
غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G6

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G7

أ.بن يحي محمداعالم آلي G5
3احصاء 

أ.بن فريحة

A(3)...... أ.بن فريحة3احصاء
8ق ...... G1

أ.بن فريحة3احصاء 
10ق ...... G2 د.تبريرياضيات المؤسسة

9ق ...... G2
د.تبريرياضيات المؤسسة

13ق ...... G3المؤسسةرياضيات
د.تبري

8ق ......

د.مناصريرياضيات المؤسسة
33ق ...... G5

د.مناصري3احصاء 
35ق ...... G7

د.واكليرياضيات المؤسسة
36ق ...... G6

د.واكليرياضيات المؤسسة
18ق ...... G7

واسواق ر ماقتصاد نقدي
أ.جديات عيسى

A(3)......

أ.حموشمحاسبة تحليلية
5ق ...... G5

أ.بن يحي محمداعالم آلي G2
أ.بن يحي محمداعالم آلي G3

أ.بن يحي محمداعالم آلي G4

أ.بن يحي محمداعالم آلي G6

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G1
غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G2

غالم غزالن-اللغة االجنبية -دراسة عن بعد G4 العلميمنهجية البحث
د.حاج صدوق

A(4)......

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

S02 سنة ثانية (ل) علوم التسيير الفرع الثاني



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

تسيير المؤسسة

د.سعيداني ر

A(2)......
د.سعيداني رتسيير المؤسسة

13ق ...... G3محاسبة تحليلية

د.مختاري

A(2)......

اعالم آلي

أ.بن دكوم

A(2)......

1اقتصاد كلي 

أ.بلغالم

A(3)......

د.سعيداني رتسيير المؤسسة
7ق ...... G7

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.حمدي سارة

G1, G2, G3, G4, G5, G6
G7

د.مختاريمحاسبة تحليلية
14ق ...... G6

د.زحوفيمالية المؤسسة
20ق ...... G4

3احصاء 

د.السعيدي ف

A(2)...... د.السعيدي ف3احصاء
4ق ...... G1

د.السعيدي ف3احصاء 
5ق ...... G2 د.مختاريمحاسبة تحليلية

13ق ...... G2
د.ملياني1اقتصاد كلي 

10ق ...... G3
د.ملياني1اقتصاد كلي 

18ق ...... G2
د.مختاريمحاسبة تحليلية

7ق ...... G3 د.السعيدي ف3احصاء 
8ق ...... G3

د.ملياني1اقتصاد كلي 
34ق ...... G5

د.السعيدي ف3احصاء 
4ق ...... G4

د.سعيد منصورتسيير المؤسسة
12ق ...... G1

د.سعيد منصورتسيير المؤسسة
22ق ...... G2

د.ملياني1اقتصاد كلي 
33ق ...... G1

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م
20ق ...... G4

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م
35ق ...... G5

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م
36ق ...... G6

د.السعيدي ف3احصاء 
20ق ...... G5

اعالم آلي

أ.عبد السالم

G1, G2, G3, G4, G5, G6
G7

د.ملياني1اقتصاد كلي 
14ق ...... G6

د.ملياني1اقتصاد كلي 
24-2ق ...... G4

د.ملياني1اقتصاد كلي 
21ق ...... G7

واسواق ر ماقتصاد نقدي
د.بن شريف

A(3)......
د.بن شريفاقتصاد نقدي واسواق ر م
5ق ...... G3

د.سعيداني رتسيير المؤسسة
22ق ...... G4

د.سعيداني رتسيير المؤسسة
11ق ...... G5

د.سعيداني رتسيير المؤسسة
13ق ...... G6

العلميمنهجية البحث
د.الحرتسي

A(4)......

سايحمحاسبة تحليلية
BN1....... G4

سايحمحاسبة تحليلية
19ق ...... G5

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م
BN2....... G7سايحمحاسبة تحليلية

19ق ...... G7

د.بن شريفاقتصاد نقدي واسواق ر م
4ق ...... G2

د.بن شريفاقتصاد نقدي واسواق ر م
4ق ...... G1 سايحمحاسبة تحليلية

BN1....... G1

د.مناصري3احصاء 
10ق ...... G6

د.زحوفيمالية المؤسسة
19ق ...... G3

د.زحوفيمالية المؤسسة
35ق ...... G2

أ.بوهراوةمالية المؤسسة
12ق ...... G5

مالية المؤسسة

د.زحوفي

A(1)......د.زحوفيمالية المؤسسة
BN1....... G1

أ.بوهراوةمالية المؤسسة
18ق ...... G7

أ.بوهراوةمالية المؤسسة
BN1....... G6

د.مناصري3احصاء 
10ق ...... G7

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

S01 سنة ثانية (ل) علوم مالية ومحاسبة الفرع األول



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

3احصاء 

د.صدقاوي

A(2)......

مالية المؤسسة

د.زحوفي

A(2)......

محاسبة تحليلية

أ.فروخي وافية

A(1)......أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية
21ق ...... G1

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية
12ق ...... G2 أ.بلغالم1اقتصاد كلي

4ق ...... G2
أ.بلغالم1اقتصاد كلي 

13ق ...... G1

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية
34ق ...... G4

د.حناشيمالية المؤسسة
11ق ...... G1

د.حناشيمالية المؤسسة
10ق ...... G4

د.خلوف عاقتصاد نقدي واسواق ر م
7ق ...... G5

د.خلوف عاقتصاد نقدي واسواق ر م
15ق ...... G6

د.عقون3احصاء 
22ق ...... G2

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي 
20ق ...... G6

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي 
23-1ق ...... G3اعالم آلي

أ.بن دكوم

A(2)......

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية
35ق ...... G6

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية
23-2ق ...... G5

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية
19ق ...... G7

1اقتصاد كلي 

د. قوشيح نعيمة

A(1)......

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.حمدي سارة

G1, G2, G3, G4, G5, G6,
G7

د.عقون3احصاء 
18ق ...... G4

د.عقون3احصاء 
24-1ق ...... G3 أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية

22ق ...... G3

د.سعيد منصورتسيير المؤسسة
21ق ...... G1

تسيير المؤسسة

د.محمد بلكبير

A(1)......
د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة

32ق ...... G2
أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م
11ق ...... G1

أ.جديات عيسىمالية المؤسسة
24-1ق ...... G6

د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة
19ق ...... G4

أ.بن فريحة3احصاء 
8ق ...... G1

د.حناشيمالية المؤسسة
9ق ...... G2

د.حناشيمالية المؤسسة
15ق ...... G5

د.خلوف عاقتصاد نقدي واسواق ر م
10ق ...... G4

د.خلوف عاقتصاد نقدي واسواق ر م
18ق ...... G3

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي 
23-2ق ...... G5

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي 
32ق ...... G4

د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة
20ق ...... G5

د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة
34ق ...... G6

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م
19ق ...... G2

العلميمنهجية البحث
أ.طيب جميلة

A(4)......

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي 
BN1....... G7د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة

34ق ...... G7د.خلوف عاقتصاد نقدي واسواق ر م
22ق ...... G7

اعالم آلي

أ.عبد السالم

G1, G2, G3, G4, G5, G6,
G7

د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة
24-2ق ...... G3

د.حناشيمالية المؤسسة
10ق ...... G7

د.مناصري3احصاء 
12ق ...... G5

د.مناصري3احصاء 
9ق ...... G6

واسواق ر ماقتصاد نقدي
أ.خلف هللا زكرياء

A(4)......

د.مناصري3احصاء 
8ق ...... G7

أ.بوهراوةمالية المؤسسة
24-1ق ...... G3

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

S02 سنة ثانية (ل) علوم مالية ومحاسبة الفرع الثاني



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
15ق ...... G1

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
8ق ...... G2

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
10ق ...... G3 المتقدمالتحليل المالي

د.خلفاوي ح

A(1)......
د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
10ق ...... G2

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
13ق ...... G1

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
8ق ...... G4

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
5ق ...... G3

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
12ق ...... G7

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
7ق ...... G4

أ.جلوليISA معايير التدقيق الدولية
11ق ...... G1

أ.جلوليISA معايير التدقيق الدولية
23-1ق ...... G5

أ.جلوليISA معايير التدقيق الدولية
8ق ...... G2

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
8ق ...... G5

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
24-1ق ...... G6

أ.مويسي مروةندوة المحاسبة والتدقيق
7ق ...... G7

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.شيشة

G1, G2, G3, G4, G5, G6,
G7

المعمقةالشركاتمحاسبة
د.سفاحلو

A(4)......

د.قبليISA معايير التدقيق الدولية
4ق ...... G3والتدقيقندوة المحاسبة

أ.ردة خديجة

A(3)......

الفساد الماليقانون محاربة
د. بن ح الطاهر

A(3)......

ISA الدوليةمعايير التدقيق
د.قبلي

A(2)......

د.قرينوISA معايير التدقيق الدولية
19ق ...... G6

د.قبليISA معايير التدقيق الدولية
23-2ق ...... G4

د.قرينوISA معايير التدقيق الدولية
19ق ...... G7

العلميمنهجية البحث
أ.سونة

A(2)......

أ.شروقيمحاسبة الشركات المعمقة
9ق ...... G2

أ.شروقيمحاسبة الشركات المعمقة
13ق ...... G1

أ.شروقيمحاسبة الشركات المعمقة
10ق ...... G3

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
21ق ...... G6

سايحمحاسبة الشركات المعمقة
BN2....... G7

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم
BN1....... G5

أ.شروقيمحاسبة الشركات المعمقة
11ق ...... G4

أ.شروقيمحاسبة الشركات المعمقة
4ق ...... G5

أ.شروقيمحاسبة الشركات المعمقة
BN1....... G6

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

S02 سنة ثانية (م) محاسبة وتدقيق الفرع الثاني



07aSc Timetables-10-21تم إنشاء الجدول:

القضائيةوالتسويةاالفالس
د.بن ناجي مديحة

A(4)......

التحليل المالي

د.مجبر

A(1)......أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة
19ق ...... G1

د.مجبرمراقبة التسيير
19ق ...... G2

-دراسة عن بعد-اللغة االجنبية
أ.حسان م

G1, G2, G3, G4, G5, G6,
G7, G8

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة
18ق ...... G6

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة
20ق ...... G5

د.تريرمحاسبة الشركات
33ق ...... G4

د.تريرمحاسبة الشركات
23-1ق ...... G3

د.تريرمحاسبة الشركات
14ق ...... G5

د.تريرمحاسبة الشركات
19ق ...... G1

أ.شواحريالتحليل المالي
20ق ...... G4

أ.شواحريالتحليل المالي
24-1ق ...... G3

أ.بوزمان وسيلةالتحليل المالي
24-2ق ...... G5

أ.بوزمان وسيلةالتحليل المالي
37-2ق ...... G6

أ.مولوةالتحليل المالي
BN1....... G7

أ.مولوةالتحليل المالي
BN1....... G8

أ.شواحريالتحليل المالي
13ق ...... G2

أ.شواحريالتحليل المالي
29ق ...... G1

أ.جالخمراقبة التسيير
32ق ...... G4

أ.جالخمراقبة التسيير
36ق ...... G7

د.تريرمحاسبة الشركات
23-1ق ...... G2

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة
11ق ...... G2

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة
13ق ...... G3

مراقبة التسيير

د.خالفي خالد

A(4)......د.خالفي خالدمراقبة التسيير
7ق ...... G1

المعمقةالمحاسبة م
أ.سعيدي فارس

A(4)......

سايحمحاسبة الشركات
BN1....... G7

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة
22ق ...... G4

سايحمحاسبة الشركات
24-2ق ...... G8بصريالمحاسبة م المعمقة

29ق ...... G8
بصريالمحاسبة م المعمقة

12ق ...... G7

د.مجبرمراقبة التسيير
4ق ...... G3

جباية المؤسسة

د.ش التهامي

A(1)......

د.سمارةمراقبة التسيير
12ق ...... G8

د.سمارةمراقبة التسيير
23-2ق ...... G6

د.سمارةمراقبة التسيير
15ق ...... G5

الشركاتمحاسبة
د.كارش

A(1)......

د.كارشمحاسبة الشركات
11ق ...... G6

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى
9:00 - 8:00

الحصة الثانية
10:00 - 9:00

الحصة الثالثة
11:00 - 10:00

الحصة الرابعة
12:00 - 11:00

الحصة الخامسة
13:00 - 12:00

الحصة السادسة
14:00 - 13:00

الحصة السابعة
15:00 - 14:00

الحصة الثامنة
16:00 - 15:00

الحصة التاسعة
17:00 - 16:00

ثالثة (ل) مالية ومحاسبة الفرع الثاني


