
 – مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية،  

        المالية والمحاسبية قسم العلوم                       2020/2021 السنة الجامعية:
                      

  3LMD   -مالية البنوك والتأميناتالمستوى: السنة الثالثة تخصص: 

                                  64القاعة: 

 
 00سا08

 00سا09

 00سا09

 00سا10

 00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا  13

 00سا 13

 00سا    14

 00سا 14

 00سا 15

      السبت
 التقنيات البنكية

     يد أ/ ولد سع

 الصيرفة اإلسالمية    

 د/ أزمور         

 تقييم المشاريع  

   أ/ برواين 

 األحد
 التأمين والتأمين التكافلي 

      رمضاني /د

 محاسبة البنوك  

 حورية    قبايلي  أ/ 

 محاسبة التأمينات   

 أ/ تدالوتي     
    

      االثنين
 التقنيات البنكية

     أ/ ولد سعيد 

 رفة اإلسالمية    الصي

 د/ أزمور         

 تقييم المشاريع  

   أ/ برواين 

 الثالثاء
 التأمين والتأمين التكافلي 

     رمضاني د/

 محاسبة البنوك  

 حورية    قبايلي  أ/ 

 محاسبة التأمينات   محاضرة

 أ/ تدالوتي     
    

      األربعاء 
 التقنيات البنكية

     أ/ ولد سعيد 

 ة اإلسالمية    الصيرف

 د/ أزمور         

 تقييم المشاريع  

   أ/ برواين 

 الخميس
 التأمين والتأمين التكافلي 

      رمضاني/د

 محاسبة البنوك  

 حورية    قبايلي  أ/ 

 محاسبة التأمينات   محاضرة

 أ/ تدالوتي     
    

رئيس القسم



 – مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية،  

        المالية والمحاسبية قسم العلوم                       2020/2021 السنة الجامعية:
                      

 استعمال الزمن للمحاضرات – السداسي الخامس

 2+ المدرج 1المدرج / 3LMD  -تخصص: مالية ومحاسبة لثة: السنة الثاالمستوى

 
 00سا08

 00سا09

 00سا09

 00سا10

 00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا  13

 00سا 13

 00سا    14

 00سا 14

 00سا 15

     السبت
  محاسبة مالية معمقة 

 بوشيخي +ي أ/ مخالد

   تحليل مالي

يمخالد +أ/ بوشيخي  

 محاسبة خاصة  

 +قادريزينات.أأ/ 

 األحد
 جباية المؤسسة 

بن زيدان  /أ.د

 .ح+بكريتي 

  واالحتماالت اإلحصاء

 مندلي +أ/ لعلمي 

 

 مراقبة التسيير 

 لعلمي +.أ/ مندلي 
    

     االثنين
  محاسبة مالية معمقة 

 بوشيخي +ي أ/ مخالد

   تحليل مالي

يمخالد +أ/ بوشيخي  

 محاسبة خاصة  

 +قادريزينات.أ أ/

 الثالثاء
 جباية المؤسسة

بن زيدان  /أ.د

 .ح+بكريتي

  االحصاء واالحتماالت

 مندلي +أ/ لعلمي 

 

 مراقبة التسيير 

 لعلمي +.أ/ مندلي 
    

     األربعاء 
  محاسبة مالية معمقة 

 بوشيخي +ي أ/ مخالد

   تحليل مالي

يمخالد +أ/ بوشيخي  

 محاسبة خاصة  

 +قادريزينات.أأ/ 

 الخميس
 جباية المؤسسة

بن زيدان  /أ.د

 .ح+بكريتي

  االحصاء واالحتماالت

 مندلي +أ/ لعلمي 

 

 مراقبة التسيير 

 لعلمي +.أ/ مندلي 
    

 رئيس القسم



 – مستغانـم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 

 علوم التسييرالتجارية وكلية العلوم االقتصادية،  

        المالية والمحاسبية قسم العلوم                       2020/2021 السنة الجامعية:
                      

 الخامسالسداسي  –استعمال الزمن للمحاضرات 

   3LMD  -تخصص: مالية المؤسسة لثةالسنة الثاالمستوى: 

                                  65القاعة 

 
 00سا08

 00سا09

 00سا09

 00سا10

 00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا  13

 00سا 13

 00سا    14

 00سا 14

 00سا 15

     السبت
 تحليل األداء    

 أ/عمراني   

 مراقبة التسيير  

 أ/ بن نامة ف.ز     

 جباية المؤسسة    

 أ/ تفالي     

 األحد
 الهندسة المالية  

 أ/ عمر ابراهيمي   

 محاسبة مالية معمقة 

    مرحوم محمد الحبيبأ/ 

 التسيير المالي 

 أ/ بسدات    
    

     االثنين
 تحليل األداء    

 أ/عمراني   

 مراقبة التسيير  

 أ/ بن نامة ف.ز     

 جباية المؤسسة    

 أ/ تفالي     

 الثالثاء
 الهندسة المالية  

 عمر ابراهيمي   أ/ 

 محاسبة مالية معمقة 

    مرحوم محمد الحبيبأ/ 

 التسيير المالي 

 أ/ بسدات    
    

     األربعاء 
 تحليل األداء    

 أ/عمراني   

 مراقبة التسيير  

 أ/ بن نامة ف.ز     

 جباية المؤسسة    

 أ/ تفالي     

 الخميس
 الهندسة المالية  

 أ/ عمر ابراهيمي   

 ة مالية معمقة محاسب

    مرحوم محمد الحبيبأ/ 

 التسيير المالي 

 أ/ بسدات    
   

 

رئيس القسم 


