
29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

بحوث التسويق

د.بكوش

7ق ......G2

سلوك المستهلك

أ.وراد

18ق ......G1

سلوك المستهلك

أ.وراد

24-1ق ......G2

نظام المعلومات
التسويقية

د.قسول

8ق ......

االتصال

د.بطاهر

22ق ......

نظام المعلومات التسويقية

د.قسول

33ق ......G2

نظام المعلومات التسويقية

د.قسول

BN2.......G1

قانون حماية المستهلك

أ.بن جياللي

10ق ......

سلوك المستهلك

د.فشيت

15ق ......

اللغة االجنبية

كوبيتي

35ق ......G1, G2

بحوث التسويق

د.خلفاوي ح

8ق ......G1

التسويق االخضر

د.خلفاوي م

8ق ......

التسويق االخضر

د.خلفاوي م

8ق ......G2

التسويق االخضر

د.خلفاوي م

8ق ......G1
بحوث التسويق

د.بكوش

BN2.......

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثالثة (ل) تسويق



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

محاسبة الموارد البشرية
أ.بوشاشية 37-2ق ......
G2

محاسبة الموارد البشرية
أ.بوشاشية 19ق ......
G1

محاسبة الموارد البشرية
أ.بوشاشية 18ق ......
G3

تطبيقات أولية لتحليل المعطيات
د.صدقاوي 14ق ......
G2

تطبيقات أولية لتحليل المعطيات
د.صدقاوي 4ق ......
G3

أسس إدارة الموارد البشرية
د.زنيني 23-2ق ......
G2

أسس إدارة الموارد البشرية
د.زنيني 36ق ......
G1

االتصال

د.زنيني

22ق ......

أسس إدارة الموارد
البشرية

د.روالمي

9ق ......
اليقظة االجتماعية و ت النزاعات

د.سعيد طيب 24-1ق ......
G2

اليقظة االجتماعية و ت
النزاعات

د.سعيد طيب

19ق ......

تسيير المسارات المهنية

د.حواسني ي

A(2)...... تطبيقات أولية لتحليل المعطيات
أ.بكدي مليكة 7ق ......
G1

االتصال
د.زمالة 5ق ......
G3 اليقظة االجتماعية و ت النزاعات

د.سعيد طيب 22ق ......
G3

اليقظة االجتماعية و ت النزاعات
د.سعيد طيب 35ق ......
G1

تسيير المسارات المهنية
د.حواسني ي 12ق ......
G1

تسيير المسارات المهنية
د.حواسني ي 7ق ......
G2

محاسبة الموارد البشرية

د.صغير موح

17ق ......

تسيير المسارات المهنية
د.حواسني ي 10ق ......
G3 أسس إدارة الموارد البشرية

د.زنيني 38/2ق 
G3

االتصال
د.زنيني 38/2ق 
G1

االتصال
د.زنيني 24-1ق ......
G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثالثة (ل) ادارة الموارد البشرية



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

د.ماديجباية المؤسسة 9ق ......
G3

د.ماديجباية المؤسسة 11ق ......
G2

أ.سونةجباية المؤسسة 19ق ......
G6

أ.سونةجباية المؤسسة 10ق ......
G7

أ.ملعبه وتنظيم المؤسسة 23-2ق ......
G6

بوهراوةنظرية المنظمات 36ق ......
G7

مقابلينظرية المنظمات 37-1ق ......
G8

أ.ملعبه وتنظيم المؤسسة 23-1ق ......
G7

أ.ملعبه وتنظيم المؤسسة 13ق ......
G8

جباية المؤسسة

د.مادي

A(3)......
د.ماديجباية المؤسسة 35ق ......

G1

أ.سونةجباية المؤسسة 38/1ق 
G8

د.خلوف زهرةإدارة الموارد البشرية 19ق ......
G7

د.بومازونةاالدارة االستراتيجية 10ق ......
G3

د.دحمان زناتيإدارة الموارد البشرية 34ق ......
G4

د.بومازونةاالدارة االستراتيجية 22ق ......
G1

د.دحمان زناتيإدارة الموارد البشرية 24-1ق ......
G5

أ.ورادإدارة الموارد البشرية 38/2ق 
G3

د.حاج نعاس كوثراالدارة االستراتيجية 36ق ......
G8

د.الحرتسيه وتنظيم المؤسسة 37-1ق ......
G3

االدارة االستراتيجية

د.قاسم شاوش

A(4)...... د.بومازونةاالدارة االستراتيجية 23-2ق ......
G2د.ماتننظرية المنظمات 15ق ......

G2

د.خلوف زهرةإدارة الموارد البشرية 18ق ......
G6

د.حاج نعاس كوثراالدارة االستراتيجية 20ق ......
G7

د.حاج نعاس كوثراالدارة االستراتيجية 37-2ق ......
G6

أ.بوكريطة ختطبيقات أولية لتحليل المعطيات 12ق ......
G2

ه وتنظيم المؤسسة

د.سعيد منصور

A(3)......
د.بهوريإدارة الموارد البشرية 23-1ق ......

G1أ.بوكريطة ختطبيقات أولية لتحليل المعطيات 18ق ......
G1

د.ش التهاميجباية المؤسسة 24-1ق ......
G5

د.ش التهاميجباية المؤسسة 38/2ق 
G4

د.دحمان زناتيإدارة الموارد البشرية 35ق ......
G2

أ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات 34ق ......
G7

أ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات 9ق ......
G5

د.بومازونةاالدارة االستراتيجية 33ق ......
G4

نظرية المنظمات

د.حواسني ص

A(1)...... د.قروينه وتنظيم المؤسسة 22ق ......
G2

خياراالدارة االستراتيجية 23-1ق ......
G5إدارة الموارد البشرية

د.خلوف زهرة

16ق ......

د.خلوف زهرةإدارة الموارد البشرية 37-2ق ......
G8

د.حواسني صنظرية المنظمات 8ق ......
G1

أ.بوكريطة ختطبيقات أولية لتحليل المعطيات 19ق ......
G3

د.الحرتسيه وتنظيم المؤسسة 21ق ......
G4

د.الحرتسيه وتنظيم المؤسسة 11ق ......
G5

د.قروينه وتنظيم المؤسسة 24-1ق ......
G1

أ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات 14ق ......
G8

أ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات 14ق ......
G4

أ.بوعبدليتطبيقات أولية لتحليل المعطيات 12ق ......
G6

سعدي رندةنظرية المنظمات 38/1ق 
G4

سعدي رندةنظرية المنظمات 22ق ......
G5

سعدي رندةنظرية المنظمات 38/1ق 
G6

د.حواسني صنظرية المنظمات 4ق ......
G3

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثالثة (ل) ادارة اعمال



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

توقيت المجموعة A سنة ثالثة (ل) محاسبة ومراجعة



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

توقيت المجموعة A سنة ثالثة (ل) محاسبة وجباية



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

نجماوياللغة االجنبية 19ق ......
G1

نجماوياللغة االجنبية 15ق ......
G3

المحاسبة م المعمقة

أ.سعيدي فارس

A(4)......

د.دوايديةمراقبة التسيير 13ق ......
G4

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة 37-2ق ......
G2

د.دوايديةمراقبة التسيير 12ق ......
G3

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة BN2.......
G5

االفالس والتسوية
القضائية

د.بن ناجي مديحة

A(4)......

محاسبة الشركات

د.كارش

A(2)......
د.خضار يوسفمحاسبة الشركات 10ق ......

G2

د.سمارةمراقبة التسيير 37-1ق ......
G5 نجماوياللغة االجنبية 16ق ......

G5

التحليل المالي

د.مجبر

A(4)......

مراقبة التسيير

د.خالفي خالد

A(3)......

د.خالفي خالدالتحليل المالي 12ق ......
G4

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة 15ق ......
G1

د.مجبرالتحليل المالي 7ق ......
G3

أ.سعيدي فارسالمحاسبة م المعمقة 9ق ......
G4

د.خالفي خالدالتحليل المالي 35ق ......
G5

د.مجبرالتحليل المالي 20ق ......
G1

جباية المؤسسة

د.ش التهامي

A(2)...... د.خضار يوسفمحاسبة الشركات 5ق ......
G1

د.مجبرالتحليل المالي 9ق ......
G2

د.مجبرمراقبة التسيير 32ق ......
G1

د.مجبرمراقبة التسيير 5ق ......
G2

د.خضار يوسفمحاسبة الشركات 38/1ق 
G3 أ.جلوليالمحاسبة م المعمقة 34ق ......

G3

عمروشمحاسبة الشركات BN1.......
G4

عمروشمحاسبة الشركات 21ق ......
G5

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

S01 سنة ثالثة (ل) مالية ومحاسبة



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اقتصاد بنكي
زردالي

34ق ......G2
قانون النقد والقرض

د.اليفي

10ق ......

مالية دولية

د.بن عيشوبة

10ق التحليل المالي......
د.زروقي

8ق ......G1

مالية دولية
د.بوزياني

37-1ق ......G3

محاسبة البنوك

د.صغير موح

17ق ...... محاسبة البنوك
د.صغير موح

BN1.......G1

محاسبة البنوك
د.صغير موح

5ق ......G2

اقتصاد بنكي

د.ق قوشيح ب

BN1.......

اسواق مالية

د.بن شريف

17ق ......

اسواق مالية
د.بن شريف

4ق ......G2

التحليل المالي
د.زروقي

11ق ......G2

مالية دولية
د.بوزياني

34ق ......G1

مالية دولية
د.بوزياني

21ق ......G2

التحليل المالي
د.مجبر

38/2G3ق 

اقتصاد بنكي
د.خليفة منية

17ق ......G1

اقتصاد بنكي
أ.بلغالم

38/1G3ق 

اسواق مالية
د.بن شريف

11ق ......G1

اسواق مالية
د.بن شريف

13ق ......G3
محاسبة البنوك

د.صغير موح

22ق ......G3

التحليل المالي

د.زروقي

4ق ......

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثالثة (ل) اقتصاد نقدي وبنكي



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

التسويق االلكتروني
للخدمات

د.خلفاوي ح

5ق ......

قانون حماية المستهلك

د.قسول

10ق ......

تسويق خ في إ االسالمي
د.بوزياني 5ق ......

G2اللغة االجنبية

شوشاوي

5ق ......G1, G2

تسويق خ في إ
االسالمي

د.سعيد طيب

13ق ......

منهجية البحث العلمي

د.بن زهرة

4ق ...... منهجية البحث العلمي
د.حاج صدوق 18ق ......

G1

تسويق خدمات النقل

د.بن ذهيبة

5ق ......

التسويق الصحي
د.بناولة 12ق ......

G1

التسويق الصحي
د.ماتن 22ق ......

G2
التسويق االلكتروني للخدمات

أ.بن لشهب 32ق ......

G2
منهجية البحث العلمي

أ.بن لشهب 5ق ......

G2

تسويق خ في إ االسالمي
د.بوزياني 34ق ......

G1

تسويق خدمات النقل
أ.بن لشهب 23-2ق ......

G2

تسويق خدمات النقل
د.بن ذهيبة 10ق ......

G1

التسويق الصحي

د.سنوسي

12ق التسويق االلكتروني للخدمات......
أ.بن لشهب 15ق ......

G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة الثانية (م) تسويق الخدمات



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

قانون محاربة الفساد

د.بوزيان رحماني

17ق ......

سياسات إ الموارد
البشرية

د.غيدة فلة

17ق ......

التدقيق االجتماعي

أ.سلماني هناء

15ق ......

منهجية البحث العلمي
د.بن زهرة 13ق ......
G3

السلوك التنظيمي

أ.بوزيان فتيحة

8ق منهجية البحث العلمي......
د.بن زهرة 21ق ......
G1

التدقيق االجتماعي
أ.سلماني هناء 35ق ......
G3

التدقيق االجتماعي
أ.سلماني هناء 19ق ......
G1

التدقيق االجتماعي
أ.سلماني هناء 24-1ق ......
G2

سياسات إ الموارد البشرية
د.غيدة فوزية 20ق ......
G2

سياسات إ الموارد البشرية
د.غيدة فوزية 18ق ......
G1

سياسات إ الموارد البشرية
د.غيدة فوزية 8ق ......
G3

السلوك التنظيمي
أ.بوزيان فتيحة 35ق ......
G1

السلوك التنظيمي
أ.بوزيان فتيحة 35ق ......
G3

الثقافة التنظيمية
د.أ.بن يحي 23-1ق ......
G2 السلوك التنظيمي

أ.بوزيان فتيحة 34ق ......
G2

الثقافة التنظيمية

د.أ.بن يحي

17ق ......
منهجية البحث العلمي

د.بن زهرة 8ق ......
G2

الثقافة التنظيمية
د.أ.بن يحي 13ق ......
G3

الثقافة التنظيمية
د.أ.بن يحي 23-2ق ......
G1

منهجية البحث العلمي

د. بن ح الطاهر

17ق ......

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (م) تسيير الموارد البشرية



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

ادارة المعرفة

أ.د.ايت زيان

16ق ......

ذ االقتصادي واليقظة

أ.د.اميمي

14ق ......

د.دحمان زناتيذ االقتصادي واليقظة 12ق ......G6

د. قوشيح نعيمةإدارة االبداع واالبتكار 38/1G7ق 

إدارة االبداع واالبتكار

د.كواش

BN2.......

قانون االعمال

د.بن ناجي مديحة

16ق ......

د.دحمان زناتيذ االقتصادي واليقظة 23-2ق ......G7

أ.شقاليلذ االقتصادي واليقظة 33ق ......G3

د.سعيد منصورالتسويق االستراتيجي 9ق ......G2

أ.د.اميميذ االقتصادي واليقظة 23-2ق ......G1

أ.د.اميميذ االقتصادي واليقظة 20ق ......G2

د.زمالةادارة المعرفة BN2.......G4

د.زمالةادارة المعرفة 12ق ......G1د.بن ذهيبةالتسويق االستراتيجي 36ق ......G1

د.قسولالتسويق االستراتيجي 24-1ق ......G7

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

التسويق االستراتيجي

أ.بن لشهب

A(3)......
د.كواشإدارة االبداع واالبتكار 4ق ......G2

د.كواشإدارة االبداع واالبتكار 7ق ......G3

منهجية البحث العلمي

د.واكلي

A(3)......

أ.زيوشالتسويق االستراتيجي 10ق ......G3

أ.زيوشالتسويق االستراتيجي 4ق ......G5

د.زمالةادارة المعرفة 15ق ......G2

أ.زيوشالتسويق االستراتيجي 18ق ......G4

أ.بن لشهبالتسويق االستراتيجي 22ق ......G6

د.روالميادارة المعرفة 37-1ق ......G7

د.دحمان زناتيذ االقتصادي واليقظة 13ق ......G4

د.زمالةادارة المعرفة 14ق ......G5 د.دحمان زناتيذ االقتصادي واليقظة 34ق ......G5

د.روالميادارة المعرفة 35ق ......G6

د.زمالةادارة المعرفة 10ق ......G3

سعدي رندةإدارة االبداع واالبتكار 17ق ......G5

سعدي رندةإدارة االبداع واالبتكار 38/1G4ق 

سعدي رندةإدارة االبداع واالبتكار 22ق ......G6

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (م) ادارة اعمال



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

قانون االسواق المالية

د.بن عيشوبة

37-2ق ......G1
تسيير المحافظ المالية

د.اليفي

14ق ......
تسيير المحافظ المالية

د.اليفي

33ق ......G1

قانون االسواق المالية

د.بن عيشوبة

10ق ......

منهجية البحث العلمي

د.مختاري

13ق ......
منهجية البحث العلمي

د.مختاري

7ق ......G1

التدقيق البنكي

د.خليفة منية

16ق ......

التدقيق البنكي

د.خليفة منية

16ق ......

جباية العمليات
المصرفية والمالية

د.خبازي

7ق ......
جباية العمليات المصرفية والمالية

د.خبازي

13ق ......G1

التدقيق البنكي

د.خليفة منية

32ق ......G1

تحليل االزمات المالية

أ.جديات عيسى

5ق ......
تحليل االزمات المالية

أ.جديات عيسى

13ق ......G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (م) اقتصاد نقدي وبنكي



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

التامين التكافلي

د.غداوية

18ق ......

منهجية البحث العلمي

أ.د. خثير

12ق ......
آليات التأمين د واعادة التامين

د.غداوية

14ق ......G1

التامين التكافلي

د.غداوية

33ق ......G1

اقتصاد كلي معمق

د.توبين

11ق ......
اقتصاد كلي معمق

د.توبين

9ق ......G1

محاسبة التامينات

د.قبلي

8ق ......

قانون المنازعات االدارية

د. بن ح الطاهر

8ق ......

آليات التأمين د واعادة
التامين

د.غداوية

18ق ......

آليات التأمين د واعادة
التامين

د.غداوية

18ق ......
محاسبة التامينات

د.قبلي

11ق ......G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (م) اقتصاد التامينات



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

حوكمة الشركات

د.الجوزي

12ق ......G2

حوكمة الشركات

د.الجوزي

38/2ق 
حوكمة الشركات

د.الجوزي

38/2G1ق 

منهجية البحث العلمي

د.مادي

17ق ......

التقنيات الكمية للتسيير

د.مقراب

11ق ......G2

اليقظة االستراتيجية والمؤ

د.فرحول

19ق ......G1

ادارة الكفاءات

د.أ.بن يحي

33ق ......G2

ادارة الكفاءات

د.أ.بن يحي

33ق ......G1

ادارة الكفاءات

د.أ.بن يحي

11ق ......

اليقظة االستراتيجية
والمؤ

أ.شقاليل

5ق ......

اليقظة االستراتيجية
والمؤ

أ.شقاليل

5ق ......

قانون المنازعات االدارية

د. بن ح الطاهر

36ق ......

التقنيات الكمية للتسيير

د.حايد

12ق ......G1
التقنيات الكمية للتسيير

د.حايد

4ق ......

اللغة االجنبية

لزبير

BN2.......G2

اللغة االجنبية

لزبير

BN2.......G1

اليقظة االستراتيجية والمؤ

أ.بوشاشية

20ق ......G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (م) اقتصاد وتسيير المؤسسة



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

د.قرينوISA معايير التدقيق الدولية 8ق ......G7

د.جياللي تومي حمزةندوة المحاسبة والتدقيق 12ق ......G4

د.جياللي تومي حمزةندوة المحاسبة والتدقيق 21ق ......G7

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم 13ق ......G3

د.جياللي تومي حمزةندوة المحاسبة والتدقيق 21ق ......G6

ندوة المحاسبة والتدقيق

أ.ردة خديجة

16ق ......

التحليل المالي المتقدم

د.خلفاوي ح

A(2)......

د.تبريالتحليل المالي المتقدم 23-1ق ......G5

د.تبريالتحليل المالي المتقدم 24-1ق ......G7

د.تبريالتحليل المالي المتقدم 34ق ......G2

أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق 7ق ......G5

محاسبة الشركات
المعمقة

د.سفاحلو

A(3)......
د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم 13ق ......G1

د.سفاحلومحاسبة الشركات المعمقة 34ق ......G2

د.كارشمحاسبة الشركات المعمقة د.خلفاوي حالتحليل المالي المتقدم38/2G4ق  5ق ......G4

د.سفاحلومحاسبة الشركات المعمقة BN1.......G5

أ.ردة خديجةندوة المحاسبة والتدقيق 5ق ......G1

قانون محاربة الفساد
المالي

د. بن ح الطاهر

A(3)......

معايير التدقيق الدولية
ISA

د.قبلي

A(3)......
د.قرينوISA معايير التدقيق الدولية 23-1ق ......G3

د.قرينوISA معايير التدقيق الدولية 8ق ......G6

د.قبليISA معايير التدقيق الدولية 24-1ق ......G4

د.جياللي تومي حمزةندوة المحاسبة والتدقيق 19ق ......G3

د.قبليISA معايير التدقيق الدولية 21ق ......G5

أ.جلوليISA معايير التدقيق الدولية 37-2ق ......G1

اللغة االجنبية
أ.شيشة A(3)......
G1, G6, G2

أ.شيشةاللغة االجنبية 38/2G4, G7ق 

أ.شيشةاللغة االجنبية 10ق ......G5, G3

د.جياللي تومي حمزةندوة المحاسبة والتدقيق 20ق ......G2

أ.شيشةاللغة االجنبية A(3)......G1, G6, G2

أ.شيشةاللغة االجنبية 38/2G4, G7ق 

أ.شيشةاللغة االجنبية 10ق ......G5, G3

منهجية البحث العلمي

د.بن حاج ج م

BN2.......

د.زحوفيالتحليل المالي المتقدم 7ق ......G6

أ.فروخي وافيةمحاسبة الشركات المعمقة 36ق ......G7

أ.فروخي وافيةمحاسبة الشركات المعمقة 23-1ق ......G6

د.كارشمحاسبة الشركات المعمقة 35ق ......G3

أ.جلوليISA معايير التدقيق الدولية 37-1ق ......G2

د.كارشمحاسبة الشركات المعمقة 21ق ......G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (م) محاسبة وتدقيق



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المقاوالتية
د.بكدي فاطمة 19ق ......
G1

ادارة وتنمية الكفاءات

د.الجوزي

12ق ......

المقاوالتية

د.بكدي فاطمة

4ق ......

المقاوالتية
د.فرحي 12ق ......
G3 ادارة المعارف

قسوم 33ق ......
G3

القانون االساسي
للوظيفة العمومية

أ.بن جياللي

4ق ......

نظام معلومات الموارد
البشرية

أ.د. خثير

12ق ......

نظام معلومات الموارد البشرية
أ.د. خثير 13ق ......
G2

نظام معلومات الموارد البشرية
أ.د. خثير 19ق ......
G1

نظام معلومات الموارد البشرية
أ.د. خثير 14ق ......
G3

ادارة وتنمية الكفاءات
د.الجوزي 5ق ......
G1

ادارة المعارف

أ.د.ايت زيان

BN1.......الهندسة الوظيفية
د.عبادة BN1.......
G1

الهندسة الوظيفية
د.عبادة 23-1ق ......
G2

الهندسة الوظيفية

د.عبادة

4ق ......

ادارة وتنمية الكفاءات
أ.صادفي 8ق ......
G3

ادارة وتنمية الكفاءات
أ.صادفي 14ق ......
G2 المقاوالتية

د.بكدي فاطمة 14ق ......
G2 ادارة المعارف

د.عبادة 19ق ......
G2

الهندسة الوظيفية
د.عبادة 24-1ق ......
G3

ادارة المعارف
د.عبادة 12ق ......
G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) تسيير موارد بشرية



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تقنيات وتحقيقات سبر
اآلراء

د.قاضي نجاة

8ق ......

ادارة عالقات الزبائن

د.سلمان فريحة

7ق ......

ادارة عالقات الزبائن
د.سلمان فريحة BN2.......

G2

التسويق االستراتيجي للخدمات
د.سعيد منصور 23-1ق ......

G1

التحرير االداري واالتصال

أ.طيب جميلة

5ق ......

التسويق االستراتيجي
للخدمات

د.سعيد منصور

9ق تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء......
د.قاضي نجاة 4ق ......

G1

تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء
د.قاضي نجاة 4ق ......

G2
التسويق االستراتيجي للخدمات

د.سعيد منصور 23-2ق ......

G2

04-02القانون 

د.عمر يوسف

7ق ......

مدخل للخدمات

أ.زيوش

12ق ......
اللغة االجنبية

كوبيتي

34ق ......G1, G2

ادارة عالقات الزبائن
د.سلمان فريحة 8ق ......

G1

مدخل للخدمات
أ.زيوش 37-1ق ......

G2

مدخل للخدمات
أ.زيوش 37-1ق ......

G1
التحرير االداري واالتصال

د.حفيفي 20ق ......

G1

التحرير االداري واالتصال
د.حفيفي 34ق ......

G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) تسويق الخدمات



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

دوارالتسيير العمومي 11ق ......
G6

فالقادارة التغيير 14ق ......
G4

حمادوش عيسىادارة التغيير 18ق ......
G6

بن سترةتسيير المشروع 21ق ......
G4

بن سترةتسيير المشروع 15ق ......
G5

د.بكدي فاطمةالتسيير العمومي 18ق ......
G2

أ. ق التوميادارة التغيير 15ق ......
G5

التسيير العمومي

أ.د.ايت زيان

17ق ......

أ.سلماني هناءتسيير المشروع 16ق ......
G3

زواركي ايمانانظمة التسيير 19ق ......
G1

زواركي ايمانانظمة التسيير 38/1ق 
G2أ.سلماني هناءتسيير المشروع 24-1ق ......

G2

زواركي ايمانانظمة التسيير 33ق ......
G3

د.بومازونةادارة التغيير 11ق ......
G2

د.بومازونةادارة التغيير 4ق ......
G1

تسيير المشروع

د.حواسني ص

17ق ......

ادارة التغيير

أ.د.اميمي

16ق ......

المقاوالتية

د.فرعون

16ق ......

د.حميدوش متسيير المشروع 36ق ......
G6

د.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير
G4

د.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير
G5

د.حاج نعاس كوثرانظمة التسيير
G6

قانون الشركات

د.عمر يوسف

A(2)......

د.فرحولادارة التغيير 21ق ......
G3

د.بكدي فاطمةالتسيير العمومي 18ق ......
G1

شريفيالتسيير العمومي 32ق ......
G5

شريفيالتسيير العمومي 38/2ق 
G4

انظمة التسيير

د.بن حاج ج م

BN2.......

د.زيانالتسيير العمومي 36ق ......
G3

د.حواسني صتسيير المشروع 15ق ......
G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) ادارة اعمال



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

اقتصاد بنكي معمق

د.حاج صدوق

7ق ......

اقتصاد بنكي معمق

د.حاج صدوق

7ق التمويل الدولي......
د.سردون

19ق ......G1

اقتصاد قياسي

أ.د.بن عناية

17ق ......

االسواق المالية الدولية

د.بهوري

12ق ......

قانون النقد والقرض

د.خليفة منية

10ق اقتصاد بنكي معمق......
د.حاج صدوق

10ق ......G1

المقاوالتية

أ.د.ايت زيان

7ق اقتصاد قياسي......
أ.د.بن عناية

15ق ......G1

االسواق المالية الدولية
د.سردون

33ق ......G1

التمويل الدولي

شريفي

14ق اللغة االجنبية......
لزبير

34ق ......G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) اقتصاد نقدي وبنكي



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) إقتصاد التامينات



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تمويل المؤسسة

د.بكدي فاطمة

11ق ......G1

دراسة السوق
والمنافسة

د.فشيت

9ق ......

تمويل المؤسسة

د.بوزياني

24-1ق ......G2

دراسة السوق والمنافسة

د.فشيت

11ق ......G2

تقنيات االتصال الحديثة

د.سلمان فريحة

7ق ......
دراسة السوق والمنافسة

د.فشيت

22ق ......G1
التحرير االداري واالتصال

أ.طيب جميلة

4ق ......

تشخيص المؤسسة

د.مدادي

37-1ق ......G1

قانون المنافسة

د.الحرتسي

37-1ق ......G1

قانون المنافسة

د.الحرتسي

14ق ......G2

تمويل المؤسسة

د.بكدي فاطمة

5ق ......
اللغة االجنبية

لزبير

15ق ......G1

اللغة االجنبية

لزبير

20ق ......G2

تشخيص المؤسسة

د.مدادي

15ق ......

تشخيص المؤسسة

د.مدادي

15ق ......
تقنيات االتصال الحديثة

د.سلمان فريحة

21ق ......G1

تشخيص المؤسسة

د.مدادي

32ق ......G2

تقنيات االتصال الحديثة

أ.بوشاشية

35ق ......G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) إقتصاد وتسيير المؤسسة



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

نظم المعلومات
المحاسبية

د.زحوفي

A(1)......

قانون المحاسبة المالية

د.قرينو

BN2.......

أ.مويسي مروةIASs المعايير المحاسبية الدولية 15ق ......
G4

أ.مويسي مروةIASs المعايير المحاسبية الدولية 37-1ق ......
G3

اللغة االجنبية
لراشيش

G1, G2

اللغة االجنبية
لراشيش

G3, G4

د.حميدوش منظم المعلومات المحاسبية 33ق ......
G3

د.حميدوش مم والتدقيق الجبائي 12ق ......
G1

أ.بلحيانيم والتدقيق الجبائي 32ق ......
G3

أ.بلحيانيم والتدقيق الجبائي 34ق ......
G4

د.حميدوش مم والتدقيق الجبائي 19ق ......
G2

المقاوالتية

د.محمد بلكبير

17ق ......
د.بوركايبIASs المعايير المحاسبية الدولية 15ق ......

G2

د.بوركايبIASs المعايير المحاسبية الدولية 15ق ......
G1

المعايير المحاسبية
IASs الدولية

د.سيد

A(4)......

د.سيدالمحاسبة م المعمقة 15ق ......
G3

د.حميدوش منظم المعلومات المحاسبية 20ق ......
G1

د.حميدوش منظم المعلومات المحاسبية 23-1ق ......
G2

د.فرحولنظم المعلومات المحاسبية 21ق ......
G4

المحاسبة م المعمقة

د.سيد

A(4)......

م والتدقيق الجبائي

د.بوركايب

A(3)......
د.تريرالمحاسبة م المعمقة 9ق ......

G2

د.تريرالمحاسبة م المعمقة 7ق ......
G1

د.سيدالمحاسبة م المعمقة 22ق ......
G4

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) محاسبة وتدقيق الفرع األول



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1احصاء 

د.قاضي نجاة

A(2)......

1احصاء 

د.قاضي نجاة

A(2)......

د.بوكريطة ع/ق1احصاء  5ق ......G7

د.بوكريطة ع/ق1احصاء  5ق ......G8

د.شويرب1احصاء  9ق ......G5
د.شويرب1احصاء  4ق ......G4

د.شويرب1احصاء  5ق ......G6

حفاف رفيق1رياضيات  BN1.......G8
حفاف رفيق1رياضيات  34ق ......G7

يحي محمد1رياضيات  10ق ......G1

يحي محمد1رياضيات  23-1ق ......G2

حفاف رفيق1رياضيات  23-2ق ......G5

د.لحمش1محاسبة مالية  14ق ......G6

د.لحمش1محاسبة مالية  19ق ......G4

زواتنية1محاسبة مالية  37-2ق ......G9

مدخل لالقتصاد

د.سعيداني ر

A(1)......

مدخل لالقتصاد

د.سعيداني ر

A(1)......

مدخل للقانون

أ.بن جياللي

A(1)......

1اقتصاد جزئي 

د.خبازي

A(2)......

1اقتصاد جزئي 

د.خبازي

A(2)......

1محاسبة مالية 

د.لعريبي

A(1)......

د.بوكريطة ع/ق1احصاء  11ق ......G9

د.لعريبي1محاسبة مالية  20ق ......G1

د.لعريبي1محاسبة مالية  20ق ......G3

1رياضيات 

أ.بكدي مليكة

A(1)......

حفاف رفيق1رياضيات  BN1.......G6

مدخل الى علم اجتماع
المنظمات

د.حواسني ي

A(2)......

د.قروينمدخل لالقتصاد 13ق ......G8

د.خبازي1اقتصاد جزئي  4ق ......G1

د.قروينمدخل لالقتصاد 5ق ......G9

أ.حفيف فمدخل لالقتصاد 15ق ......G3

1محاسبة مالية 

د.لعريبي

A(3)...... د.لعريبي1محاسبة مالية  33ق ......G2

اللغة االجنبية
أ.حمداوي 10ق ......
G7, G8

د.بزارية1اقتصاد جزئي  10ق ......G3
د.بزارية1اقتصاد جزئي  10ق ......G2

د.بزارية1اقتصاد جزئي  9ق ......G4

د.بزارية1اقتصاد جزئي  9ق ......G5

أ.حفيف فمدخل لالقتصاد 33ق ......G2
أ.حفيف فمدخل لالقتصاد 19ق ......G1

أ.حفيف فمدخل لالقتصاد 22ق ......G5
أ.حفيف فمدخل لالقتصاد 37-2ق ......G4

يحي محمد1رياضيات  16ق ......G3

يحي محمد1رياضيات  15ق ......G4

أ.عبدلي1اقتصاد جزئي  34ق ......G9

أ.عبدلي1اقتصاد جزئي  32ق ......G10

أ.حمداوياللغة االجنبية BN1.......G2, G5

أ.حمداوياللغة االجنبية 36ق ......G9, G4

أ.حمداوياللغة االجنبية 36ق ......G10, G6

زواتنية1محاسبة مالية  37-1ق ......G8

زواتنية1محاسبة مالية  37-1ق ......G10

أ.حمداوياللغة االجنبية BN1.......G2, G5

أ.حمداوياللغة االجنبية 36ق ......G9, G4

أ.حمداوياللغة االجنبية 36ق ......G10, G6

د.قروينمدخل لالقتصاد 24-1ق ......G7

د.وزاع1احصاء  34ق ......G10د.وزاعمدخل لالقتصاد 34ق ......G10

د.غيدة فوزية1احصاء  12ق ......G2

د.غيدة فوزية1احصاء  5ق ......G3

د.غيدة فوزية1احصاء  5ق ......G1

د.لحمش1محاسبة مالية  23-1ق ......G7

د.لحمش1محاسبة مالية  15ق ......G5

د.قروينمدخل لالقتصاد 22ق ......G6

حفاف رفيق1رياضيات  32ق ......G9
د.عقون1اقتصاد جزئي  16ق ......G8

د.عقون1اقتصاد جزئي  38/2G7ق 
د.عقون1اقتصاد جزئي  38/2G6ق 

حفاف رفيق1رياضيات  32ق ......G10

أ.حمداوياللغة االجنبية 36ق ......G1, G3

أ.حمداوياللغة االجنبية 36ق ......G1, G3

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

T2 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

أ.بلحياني1محاسبة مالية  24-1ق ......G9

أ.بلحياني1محاسبة مالية  24-1ق ......G10

خلج أمينة1محاسبة مالية  32ق ......G7

خلج أمينة1محاسبة مالية  32ق ......G8

أ.زيراري1اقتصاد جزئي  33ق ......G6
عدة بركاهم1اقتصاد جزئي  34ق ......G5

عيساوي1رياضيات  35ق ......G4 عدة بركاهم1اقتصاد جزئي  22ق ......G4
د.مقراب1محاسبة مالية  23-1ق ......G3

د.مقراب1محاسبة مالية  23-1ق ......G2

مرج1رياضيات  BN1.......G8

مرج1رياضيات  21ق ......G3

أ.شواحريمدخل لالقتصاد A(2)......G9

1احصاء 

د.حمدوش ب

A(1)......

مدخل للقانون

د.بن ناجي مديحة

A(3)......

د.غيدة فلة1احصاء  14ق ......G9

د.بطاهرمدخل لالقتصاد 9ق ......G7
د.بطاهرمدخل لالقتصاد 5ق ......G6

د.غيدة فلة1احصاء  9ق ......G8

يحيى حميدي1رياضيات  16ق ......G9

يحيى حميدي1رياضيات  BN1.......G10

1اقتصاد جزئي 

د.خلفاوي م

A(4)......

1اقتصاد جزئي 

د.خلفاوي م

A(4)......

1احصاء 

د.حمدوش ب

A(1)...... أ.بوكريطة خ1رياضيات  21ق ......G2
أ.بوكريطة خ1رياضيات  7ق ......G1

أ.بوزمان وسيلة1اقتصاد جزئي  36ق ......G7

أ.شواحريمدخل لالقتصاد 37-1ق ......G10 أ.بوزمان وسيلة1اقتصاد جزئي 13ق ......G10

د.ش التهامي1اقتصاد جزئي  38/1G1ق 

أ.بوعبدلي1احصاء  34ق ......G6

مدخل لالقتصاد

د.بغدادي

A(2)......

د.غيدة فلة1احصاء  7ق ......G4

د.غيدة فلة1احصاء  9ق ......G5

د.غيدة فلة1احصاء  9ق ......G7

د.فرحي1محاسبة مالية  37-2ق ......G5

د.خلوف عمدخل لالقتصاد 37-1ق ......G8

د.خلوف عمدخل لالقتصاد 19ق ......G1

د.وزاع1احصاء  38/1G10ق 

د.وزاع1احصاء  BN1.......G2
الميلودياللغة االجنبية 16ق ......G10, G1

الميلودياللغة االجنبية 15ق ......G4, G8

يحيى حميدي1رياضيات  12ق ......G6

د.وزاع1احصاء  18ق ......G3

الميلودياللغة االجنبية 16ق ......G10, G1

الميلودياللغة االجنبية 15ق ......G4, G8

1المحاسبة المالية 

د.سفاحلو

A(1)......

1المحاسبة المالية 

د.سفاحلو

A(1)......

أ.بوزمان وسيلة1اقتصاد جزئي  21ق ......G8

أ.بوزمان وسيلة1اقتصاد جزئي  19ق ......G9

بصري1محاسبة مالية  23-1ق ......G1

د.بطاهرمدخل لالقتصاد 24-1ق ......G5
د.بطاهرمدخل لالقتصاد 22ق ......G4

د.بطاهرمدخل لالقتصاد 11ق ......G3

د.فرحي1محاسبة مالية  BN1.......G4

د.فرحي1محاسبة مالية  32ق ......G6

الميلودياللغة االجنبية A(3)......G2, G9

الميلودياللغة االجنبية BN1.......G5, G3

يحيى حميدي1رياضيات  17ق ......G7

يحيى حميدي1رياضيات  33ق ......G5

اللغة االجنبية
الميلودي 34ق ......
G7, G6

الميلودياللغة االجنبية A(3)......G2, G9

الميلودياللغة االجنبية BN1.......G5, G3

مدخل لالقتصاد

د.بغدادي

A(2)......

مدخل الى علم اجتماع
المنظمات

د.حفيفي

A(4)......

1رياضيات 

أ.بوكريطة خ

A(1)......د.خلوف عمدخل لالقتصاد 9ق ......G2

د.ش التهامي1اقتصاد جزئي  5ق ......G3
د.ش التهامي1اقتصاد جزئي  4ق ......G2

د.وزاع1احصاء  18ق ......G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

T3 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

د.شويرب1اقتصاد جزئي  4ق ......G5

د.فرحي1محاسبة مالية  10ق ......G1

د.فرحي1محاسبة مالية  5ق ......G2

د.مقراب1محاسبة مالية  4ق ......G8

د.مقراب1محاسبة مالية  4ق ......G10

د.فرحي1محاسبة مالية  7ق ......G3

د.مقراب1محاسبة مالية  8ق ......G9 دوبة سعاد1اقتصاد جزئي  13ق ......G9
دوبة سعاد1اقتصاد جزئي  10ق ......G8

لوصادي1اقتصاد جزئي  13ق ......G10

عيساوي1رياضيات  9ق ......G2
عيساوي1رياضيات  BN1.......G1

أ.شواحريمدخل لالقتصاد BN2.......G2

د.زيانمدخل لالقتصاد 7ق ......G8

د.زيانمدخل لالقتصاد 38/2G9ق 

د.زيانمدخل لالقتصاد 16ق ......G10

د.زيانمدخل لالقتصاد 36ق ......G6

دوبة سعاد1اقتصاد جزئي  38/1G3ق 

1محاسبة مالية 

د.مقراب

A(3)......

1محاسبة مالية 

د.مقراب

A(3)...... د.سعيداني ج1احصاء  23-1ق ......G2

د.عقون1احصاء  22ق ......G10

د.سعيداني ج1احصاء  4ق ......G1

د.شويرب1اقتصاد جزئي  36ق ......G7 د.مقراب1محاسبة مالية 21ق ......G7

د.عقون1احصاء  23-1ق ......G8

غالم غزالناللغة االجنبية 8ق ......G9, G5

د.شويرب1اقتصاد جزئي  23-2ق ......G6

غالم غزالناللغة االجنبية 8ق ......G9, G5

1اقتصاد جزئي 

د.يحياوي

A(3)......

1اقتصاد جزئي 

د.يحياوي

A(3)......
د.نشادمدخل لالقتصاد 35ق ......G3

د.نشادمدخل لالقتصاد 21ق ......G4

د.ماتنمدخل لالقتصاد 20ق ......G5

أ.بن يغزر1رياضيات  8ق ......G9

أ.شواحري1اقتصاد جزئي  36ق ......G4

أ.بن يغزر1رياضيات  18ق ......G6

أ.بن يغزر1رياضيات  23-2ق ......G8

غالم غزالناللغة االجنبية 7ق ......G8, G3

غالم غزالناللغة االجنبية 7ق ......G8, G3

1احصاء 

د.سعيداني ج

A(1)......

1احصاء 

د.سعيداني ج

A(1)......

د.عقون1احصاء  18ق ......G9

أ.خلف هللا زكرياءمدخل لالقتصاد 21ق ......G1

أ.بن يغزر1رياضيات  5ق ......G5

أ.بن يغزر1رياضيات  24-1ق ......G7

أ.بن يغزر1رياضيات  22ق ......G4

د.فرحي1محاسبة مالية  37-2ق ......G6
د.فرحي1محاسبة مالية  13ق ......G5

مدخل الى علم اجتماع
المنظمات

أ.طيب جميلة

A(4)......

مدخل لالقتصاد

د.بن حاج ج م

A(2)......

مدخل لالقتصاد

د.بن حاج ج م

A(2)......

د.دحمان1احصاء  37-2ق ......G4
د.دحمان1احصاء  24-1ق ......G3

د.فرحي1محاسبة مالية  19ق ......G4

اللغة االجنبية
غالم غزالن 10ق ......
G6, G7

1رياضيات 

أ.بوكريطة خ

A(1)......

مدخل للقانون

د.عمر يوسف

A(1)......

د.زيانمدخل لالقتصاد 15ق ......G7
د.دحمان1احصاء  8ق ......G6

د.دحمان1احصاء  11ق ......G7

د.لحمش1اقتصاد جزئي  36ق ......G2 اللغة االجنبية
غالم غزالن 18ق ......
G1, G2

غالم غزالناللغة االجنبية BN1.......G4, G10

د.دحمان1احصاء  20ق ......G5

أ.بن يغزر1رياضيات  10ق ......G10

أ.بن يغزر1رياضيات  13ق ......G3

د.لحمش1اقتصاد جزئي  33ق ......G1

غالم غزالناللغة االجنبية BN1.......G4, G10

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

T4 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1احصاء 

د.السعيدي ف

A(1)...... دوبة سعاد1اقتصاد جزئي  23-2ق ......
G1

بصري1محاسبة عامة  22ق ......
G4

بصري1محاسبة عامة  38/2ق 
G3

د.عقون1احصاء  21ق ......
G2

د.عقون1احصاء  22ق ......
G1

د.عقون1احصاء  22ق ......
G3

د.عقون1احصاء  22ق ......
G4

تاريخ الوقائع االقتصادية

د.نشاد

A(4)......

د.نشادتاريخ الوقائع االقتصادية 32ق ......
G4مدخل لالقتصاد

د.فشيت

BN2.......

د.بهوريمدخل لالقتصاد 4ق ......
G3

د.بهوريمدخل لالقتصاد 8ق ......
G4

د.بوزيان رحماني1محاسبة عامة  24-1ق ......
G2

د.روالميتاريخ الوقائع االقتصادية 23-2ق ......
G1

د.روالميتاريخ الوقائع االقتصادية 32ق ......
G2

1محاسبة عامة 

د.بناولة

A(2)......

د.خلوف عمدخل لالقتصاد 32ق ......
G1

منهجية البحث العلمي

د.شيشة

12ق ...... د.فرحي1محاسبة عامة  38/1ق 
G1

اللغة االجنبية
أ.حمدي

BN1.......G3, G4

1اقتصاد جزئي 

د.حناشي

A(4)......

د.روالميتاريخ الوقائع االقتصادية 11ق ......
G3

د.حناشي1اقتصاد جزئي  38/2ق 
G1

مدخل إلى علم اإلجتماع

د.بن زهرة

A(4)...... اللغة االجنبية
أ.حمدي

22ق ......G1, G2

1رياضيات 

أ.بكدي مليكة

A(3)......

مدخل للقانون

د.عمر يوسف

A(1)......
د.خلوف عمدخل لالقتصاد 18ق ......

G2 د.حناشي1اقتصاد جزئي 37-2ق ......
G2 دوبة سعاد1اقتصاد جزئي  19ق ......

G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

T5 ( جذع مشترك) (ل) سنة اولى



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

رياضيات المؤسسة

د.واكلي

BN2.......رياضيات المؤسسة
د.واكلي

21ق ......G1

رياضيات المؤسسة
د.واكلي

21ق ......G2

3احصاء 
د.حمدوش ب

32ق ......G1

اقتصاد نقدي واسواق ر
م

د.سردون

18ق ......

1اقتصاد كلي 

د.توبين

11ق ......

3احصاء 

د.حمدوش ب

BN2.......

اقتصاد نقدي واسواق ر م
أ.بوزمان وسيلة

36ق ......G2

اعالم آلي

يحيى حميدي

17ق ......

منهجية البحث العلمي

د.شيشة

13ق اعالم آلي......
يحيى حميدي

TPG1

اعالم آلي
يحيى حميدي

TPG2

تسيير المؤسسة

د.محمد بلكبير

BN1.......تسيير المؤسسة
د.محمد بلكبير

9ق ......G1

تسيير المؤسسة
د.محمد بلكبير

11ق ......G2

اقتصاد نقدي واسواق ر م
أ.بوزمان وسيلة

5ق ......G1
1اقتصاد كلي 

د.توبين

23-1ق ......G1

1اقتصاد كلي 
د.توبين

32ق ......G2
3احصاء 

د.حمدوش ب

32ق ......G2

محاسبة تحليلية

د.تبري

16ق ......

محاسبة تحليلية
د.تبري

13ق ......G2

محاسبة تحليلية
د.تبري

33ق ......G1
اللغة االجنبية

كوبيتي

33ق ......G1, G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (ل) علوم تجارية



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1اقتصاد كلي 

د.فرعون

9ق ......

1اقتصاد كلي 

د.فرعون

9ق ......

اقتصاد نقدي واسواق ر
م

أ.د.اميمي

18ق ......

3احصاء 

د.مسعودي

22ق ......

تسيير المؤسسة

أ.بوزيان فتيحة

8ق ......

اقتصاد نقدي واسواق ر م
أ.شواحري

37-1ق ......G2

اقتصاد نقدي واسواق ر م
أ.شواحري

14ق ......G1
3احصاء 

د.مسعودي

12ق ......G1

تسيير المؤسسة
د.كواش

BN1.......G2

تسيير المؤسسة
د.كواش

37-2ق ......G1

اقتصاد جزائري

د.فرحول

17ق ......

منهجية البحث العلمي

أ.حفيف ف

10ق اقتصاد جزائري......
د.اليفي

11ق ......G1

اقتصاد جزائري
د.اليفي

11ق ......G2

رياضيات المؤسسة

د.مناصري

16ق ......

اعالم آلي

زاوي

16ق ...... رياضيات المؤسسة
د.مناصري

7ق ......G1

3احصاء 
د.مسعودي

7ق ......G2
اللغة االجنبية

لزبير

36ق ......G2

1اقتصاد كلي 
د.فرعون

21ق ......G2
رياضيات المؤسسة

د.مناصري

33ق ......G2

اعالم آلي
اعالم آلي

TPG1

اعالم آلي
اعالم آلي

TPG2

اللغة االجنبية
لزبير

24-1ق ......G1
1اقتصاد كلي 

د.فرعون

17ق ......G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة ثانية (ل) علوم اقتصادية



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1اقتصاد كلي 

د.بكوش

A(1)......

3احصاء 

د.بوكريطة ع/ق

A(3)......

محاسبة تحليلية

أ.فروخي وافية

A(2)......
د.سمارة1اقتصاد كلي  7ق ......

G2

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 38/1ق 
G1

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 11ق ......
G2

د.بكوش1اقتصاد كلي  20ق ......
G3

أ.ورادرياضيات المؤسسة 23-1ق ......
G6

د.عقون3احصاء  32ق ......
G6

د.عقون3احصاء  21ق ......
G4 أ.ورادرياضيات المؤسسة 38/1ق 

G4

أ.ورادرياضيات المؤسسة 13ق ......
G5 د.نشادتسيير المؤسسة 38/2ق 

G5

د.نشادتسيير المؤسسة 22ق ......
G6

منهجية البحث العلمي

د.حاج صدوق

A(2)......
د.بوكريطة ع/ق3احصاء  12ق ......

G2

د.بوكريطة ع/ق3احصاء  21ق ......
G1

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 15ق ......
G3 د.سنوسيتسيير المؤسسة 38/1ق 

G3

د.سنوسيتسيير المؤسسة 38/1ق 
G1

د.محمد بلكبيرتسيير المؤسسة 14ق ......
G4

د.بهوريتسيير المؤسسة 36ق ......
G2

رياضيات المؤسسة

د.حايد

A(4)......

د.عقون3احصاء  18ق ......
G3

د.عقون3احصاء  37-2ق ......
G5

د.حايدرياضيات المؤسسة 23-2ق ......
G1

تسيير المؤسسة

د.سنوسي

A(1)......

د.واكليرياضيات المؤسسة 13ق ......
G3

أ.خلف هللا زكرياءمحاسبة تحليلية 33ق ......
G6

د.بكوش1اقتصاد كلي  24-1ق ......
G4

د.بكوش1اقتصاد كلي  BN2.......
G5

أ.بن يحي ماعالم آلي S TP:2
G4

أ.بن يحي ماعالم آلي S TP:2
G1

أ.خلف هللا زكرياءمحاسبة تحليلية 13ق ......
G4

أ.خلف هللا زكرياءمحاسبة تحليلية 21ق ......
G5 أ.بن يحي ماعالم آلي S TP:2

G5

اقتصاد نقدي واسواق ر
م

د.خلوف ع

A(3)...... د.بكوش1اقتصاد كلي 10ق ......
G1

د.حايدرياضيات المؤسسة 14ق ......
G2

اعالم آلي

أ.بن يحي م

A(2)......

أ.بن يحي ماعالم آلي S TP:2
G6

أ.بن يحي ماعالم آلي S TP:2
G3

د.بكوش1اقتصاد كلي  20ق ......
G6

أ.بن يحي ماعالم آلي S TP:2
G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

S01 سنة ثانية (ل) علوم التسيير



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1اقتصاد كلي 

أ.بلغالم

A(4)......

د.سمارة1اقتصاد كلي  5ق ......G4

د.سمارة1اقتصاد كلي  7ق ......G5

د.سمارة1اقتصاد كلي  15ق ......G6

اقتصاد نقدي واسواق ر
م

د.الحرتسي

A(4)......

د.سعيداني ج3احصاء  18ق ......G6 د.بهوريتسيير المؤسسة 23-1ق ......G6

د.سعيداني ج3احصاء  8ق ......G5

د.قاسم شاوشتسيير المؤسسة 34ق ......G1 د.ظريف1اقتصاد كلي  37-1ق ......G1

د.ظريف1اقتصاد كلي  37-2ق ......G2

روابحاعالم آلي S: TP1G1

روابحاعالم آلي S: TP1G2

روابحاعالم آلي S: TP1G3

د.بهوريتسيير المؤسسة 20ق ......G5

محاسبة تحليلية

د.خضار يوسف

A(2)......

د.يحياويرياضيات المؤسسة 33ق ......G6

د.بهوريتسيير المؤسسة 23-1ق ......G4

منهجية البحث العلمي

د.مدادي

A(2)......

3احصاء 

د.سعيداني ج

A(1)......
أ.بن فريحة3احصاء  18ق ......G2

أ.بن فريحة3احصاء  34ق ......G4رياضيات المؤسسة

د.خلوف زهرة

A(3)......

أ.بن فريحةرياضيات المؤسسة 20ق ......G3

سعيدانيمحاسبة تحليلية 14ق ......G2

سعيدانيمحاسبة تحليلية 9ق ......G1

أ.بن فريحة3احصاء  15ق ......G3

أ.بن فريحةرياضيات المؤسسة 23-2ق ......G2

أ.بن فريحة3احصاء  21ق ......G1

د.ظريف1اقتصاد كلي  37-2ق ......G3

اعالم آلي

أ.بن يحي م

A(1)......

روابحاعالم آلي S: TP1G4

روابحاعالم آلي S: TP1G5

روابحاعالم آلي S: TP1G6

تسيير المؤسسة

د.قاسم شاوش

A(2)...... د.دحمانرياضيات المؤسسة 19ق ......G1

د.قاسم شاوشتسيير المؤسسة 23-2ق ......G2

د.قاسم شاوشتسيير المؤسسة 23-2ق ......G3

د.يحياويرياضيات المؤسسة 35ق ......G4 قشارمحاسبة تحليلية 11ق ......G4

د.يحياويرياضيات المؤسسة 4ق ......G5

قشارمحاسبة تحليلية 23-1ق ......G3

زواتنيةمحاسبة تحليلية 14ق ......G5

زواتنيةمحاسبة تحليلية 37-2ق ......G6

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

S02 سنة ثانية (ل) علوم التسيير



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

محاسبة تحليلية

د.مختاري

A(1)...... د.مختاريمحاسبة تحليلية 23-2ق ......
G1

د.مختاريمحاسبة تحليلية 23-2ق ......
G2

أ.سرير1اقتصاد كلي  32ق ......
G6

أ.حمدياللغة االجنبية 16ق ......
G1, G3

أ.حمدياللغة االجنبية 16ق ......
G2, G6

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 13ق ......
G4

أ.حمدياللغة االجنبية 16ق ......
G1, G3

أ.حمدياللغة االجنبية 16ق ......
G2, G6

3احصاء 

د.صدقاوي

A(3)......

تسيير المؤسسة

د.سعيداني ر

17ق ......

د.مسعودي3احصاء  20ق ......
G5

زواركي ايمانتسيير المؤسسة 35ق ......
G4

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي  19ق ......
G1

د.مسعودي3احصاء  33ق ......
G4

زواركي ايمانتسيير المؤسسة 34ق ......
G3

1اقتصاد كلي 

د. قوشيح نعيمة

A(2)......

د.بزاريةاقتصاد نقدي واسواق ر م BN1.......
G3

د.بزاريةاقتصاد نقدي واسواق ر م BN2.......
G6

منهجية البحث العلمي

أ.طيب جميلة

BN2.......

زواركي ايمانتسيير المؤسسة 11ق ......
G5

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 32ق ......
G3

د.ق قوشيح ب1اقتصاد كلي  A(4)......
G5

د.مسعودي3احصاء  13ق ......
G2 د.سعيداني رتسيير المؤسسة 15ق ......

G2

د.سعيداني رتسيير المؤسسة 14ق ......
G1 أ.عبد السالماعالم آلي TP**

G1

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G2

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G3

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G4

اقتصاد نقدي واسواق ر
م

أ.خلف هللا زكرياء

A(2)......

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م 14ق ......
G5

أ.جديات عيسىمالية المؤسسة 14ق ......
G4

أ.خلف هللا زكرياءاقتصاد نقدي واسواق ر م 21ق ......
G2

اللغة االجنبية
أ.حمدي

16ق ......G4, G5

د.مسعودي3احصاء  4ق ......
G1

د.مسعودي3احصاء  7ق ......
G3 د.حناشيمالية المؤسسة 35ق ......

G3

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي  38/1ق 
G2

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي  18ق ......
G3

د. قوشيح نعيمة1اقتصاد كلي  37-1ق ......
G4

أ.خلف هللا زكرياءاقتصاد نقدي واسواق ر م 33ق ......
G1

د.مناصري3احصاء  23-2ق ......
G6

أ.جديات عيسىاقتصاد نقدي واسواق ر م 38/2ق 
G4

أ.جديات عيسىمالية المؤسسة 20ق ......
G5

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

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G5

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G6

مالية المؤسسة

د.زحوفي

A(3)......

اعالم آلي

تيمطاوسين

A(3)......
د.حناشيمالية المؤسسة 9ق ......

G2

د.حناشيمالية المؤسسة 37-2ق ......
G1

د.الحرتسيتسيير المؤسسة 32ق ......
G6د.زحوفيمالية المؤسسة BN1.......

G6

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 10ق ......
G5

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

S01 سنة ثانية (ل) علوم مالية ومحاسبة



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

1اقتصاد كلي 

أ.بلغالم

A(3)......

تسيير المؤسسة

د.بوزيان رحماني

A(1)...... أ.بلغالم1اقتصاد كلي 14ق ......
G1

د.بوزيان رحمانيتسيير المؤسسة 9ق ......
G3

د.السعيدي ف3احصاء  14ق ......
G1

أ.سرير1اقتصاد كلي  20ق ......
G6

أ.حمدياللغة االجنبية 16ق ......
G1, G3

د.بن عيشوبةاقتصاد نقدي واسواق ر م 18ق ......
G4

اللغة االجنبية
أ.حمدي

16ق ......G6, G5

أ.حمدياللغة االجنبية 16ق ......
G1, G3

مالية المؤسسة

د.زحوفي

A(1)......

3احصاء 

د.السعيدي ف

A(2)......

د.بن عيشوبةاقتصاد نقدي واسواق ر م 15ق ......
G5

د.مسعودي3احصاء  20ق ......
G4

د.السعيدي ف3احصاء  23-2ق ......
G2

د.السعيدي ف3احصاء  7ق ......
G3

د.زحوفيمالية المؤسسة 15ق ......
G1

د.دوايديةمحاسبة تحليلية 11ق ......
G3

د.الحرتسياقتصاد نقدي واسواق ر م 38/2ق 
G1

د.الحرتسياقتصاد نقدي واسواق ر م 14ق ......
G2

د.زحوفيمالية المؤسسة 23-2ق ......
G6

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 37-2ق ......
G5

د.ق قوشيح ب1اقتصاد كلي  32ق ......
G3

محاسبة تحليلية

د.دوايدية

A(1)......د.بوزيان رحمانيتسيير المؤسسة 33ق ......
G1 د.دوايديةمحاسبة تحليلية 24-1ق ......

G1

د.دوايديةمحاسبة تحليلية 13ق ......
G2د.بوزيان رحمانيتسيير المؤسسة 8ق ......

G2

أ.بلغالم1اقتصاد كلي  BN2.......
G4

أ.بلغالم1اقتصاد كلي  BN2.......
G5

أ.خلف هللا زكرياءاقتصاد نقدي واسواق ر م 22ق ......
G6

أ.حمدياللغة االجنبية BN2.......
G2, G4 أ.عبد السالماعالم آلي TP**

G2

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G3

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G5

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G4 أ.حمدياللغة االجنبية BN2.......

G2, G4

منهجية البحث العلمي

د.ق قوشيح ب

A(4)......

اعالم آلي

تيمطاوسين

A(4)......

أ.سونةتسيير المؤسسة 9ق ......
G4د.مناصريمالية المؤسسة 19ق ......

G4

أ.سونةتسيير المؤسسة 20ق ......
G5

د.ق قوشيح ب1اقتصاد كلي  23-2ق ......
G2

د.مسعودي3احصاء  4ق ......
G5

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 35ق ......
G6أ.عبد السالماعالم آلي TP**

G6

أ.عبد السالماعالم آلي TP**
G1

اقتصاد نقدي واسواق ر
م

د.بن شريف

A(1)......

د.مناصريمالية المؤسسة 33ق ......
G5

أ.فروخي وافيةمحاسبة تحليلية 13ق ......
G4

د.مناصريمالية المؤسسة 19ق ......
G3

د.زحوفيمالية المؤسسة 9ق ......
G2

د.مناصري3احصاء  10ق ......
G6 د.الحرتسيتسيير المؤسسة 8ق ......

G6

د.الحرتسياقتصاد نقدي واسواق ر م 14ق ......
G3

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

S02 سنة ثانية (ل) علوم مالية ومحاسبة



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

نظم المعلومات
المحاسبية

د.زحوفي

A(3)......
أ.مويسي مروةنظم المعلومات المحاسبية 36ق ......

G2

قانون المحاسبة المالية

د.قرينو

17ق ......

بن شعبانم والتدقيق الجبائي 37-1ق ......
G4

أ.مويسي مروةنظم المعلومات المحاسبية 35ق ......
G3

أ.مويسي مروةنظم المعلومات المحاسبية 35ق ......
G4

أ.مويسي مروةنظم المعلومات المحاسبية 21ق ......
G1زروقي.هشالمحاسبة م المعمقة 33ق ......

G1

أ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي 4ق ......
G2

د.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية 38/2ق 
G2

د.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية 34ق ......
G3

د.سيدIASs المعايير المحاسبية الدولية 38/1ق 
G4

د.بوركايبIASs المعايير المحاسبية الدولية 23-1ق ......
G1

المعايير المحاسبية
IASs الدولية

د.سيد

A(4)...... أ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي 4ق ......
G1

أ.ردة خديجةم والتدقيق الجبائي 4ق ......
G3 أ.جلوليالمحاسبة م المعمقة 38/2ق 

G3

أ.جلوليالمحاسبة م المعمقة 38/2ق 
G4

اللغة االجنبية
لراشيش

G1, G2

اللغة االجنبية
لراشيش

G3, G4

المقاوالتية

د.سنوسي

A(2)......

المحاسبة م المعمقة

د.سيد

A(4)......

م والتدقيق الجبائي

د.بوركايب

A(2)......
أ.جلوليالمحاسبة م المعمقة BN2.......

G2

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

سنة اولى (م) محاسبة وتدقيق الفرع الثاني



29/09/2022aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

جباية المؤسسة

أ.سونة

A(4)......

التحليل المالي

د.جياللي تومي حمزة

A(4)......د.جياللي تومي حمزةالتحليل المالي 9ق ......
G1

د.تريرمحاسبة الشركات 20ق ......
G3

د.تريرمحاسبة الشركات 8ق ......
G5

د.تريرمحاسبة الشركات 20ق ......
G4

نجماوياللغة االجنبية 35ق ......
G3

نجماوياللغة االجنبية 35ق ......
G1

المحاسبة م المعمقة

أ.سعيدي فارس

A(4)......

االفالس والتسوية
القضائية

د.بن ناجي مديحة

BN1.......

د.خالفي خالدالتحليل المالي 11ق ......
G4

محاسبة الشركات

د.كارش

A(1)......

د.خضار يوسفالمحاسبة م المعمقة 19ق ......
G4أ.صادفيمراقبة التسيير 12ق ......

G4

أ.صادفيمراقبة التسيير 32ق ......
G3

أ.صادفيمراقبة التسيير 24-1ق ......
G2

أ.صادفيمراقبة التسيير 20ق ......
G1

د.سمارةمراقبة التسيير 22ق ......
G5

زروقي.هشالمحاسبة م المعمقة 37-2ق ......
G3

زروقي.هشالمحاسبة م المعمقة 22ق ......
G2

نجماوياللغة االجنبية 14ق ......
G5

د.جياللي تومي حمزةالتحليل المالي 10ق ......
G2

مراقبة التسيير

د.خالفي خالد

A(4)...... أ.سعيدي فارسمحاسبة الشركات 20ق ......
G1

د.جياللي تومي حمزةالتحليل المالي 21ق ......
G3

د.مجبرالتحليل المالي 36ق ......
G5

د.تريرمحاسبة الشركات 7ق ......
G2

د.خضار يوسفالمحاسبة م المعمقة 18ق ......
G5

زواتنيةالمحاسبة م المعمقة 17ق ......
G1

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة االولى

10:00 - 8:30

الحصة الثانية

11:30 - 10:00

الحصة الثالثة

13:00 - 11:30

الحصة الرابعة

14:30 - 13:00

الحصة الخامسة

16:00 - 14:30

الحصة السادسة

17:30 - 16:00

S02 ثالثة (ل) مالية ومحاسبة


