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  Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences�لية العلوم االقتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��

 13/09/2022: مستغانم، يوم/                                     2O22/2023: السنة ا�جامعيةاملالية وا�حاسبة  /  العلوم  :قسم

 

 )18/09/2022بداية ا�حاضرات (  شعبة العلوم املالية وا�حاسبة L02 محاضرات املستوى: السنة الثانية 04املدرج 

 30سا16 -00سا15 00سا15 -30سا13 30سا12 -00سا11 00سا11 -30سا09 30سا09 -00سا08 األيام/التوقيت 

      السبت

      األحد 

اقتصاد نقدي وأسواق رأس   من�جية مقيدش  د قباي�� ح  01مالية املؤسسة  االثن�ن 

 د معرفية   /املال

 ر�اض سيد أحمد إعالم آ��  د برواين ش   01إحصاء 

 إنجل��ية لعبداوي  وهرا�ي م محاسبة تحليلية د  �سي�� املؤسسة د الك��ي ف   د بوز�ان ع   01اقتصاد ك��  الثالثاء

      االر�عاء

      ا�خميس 

 

 رئيس القسم 
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  Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences�لية العلوم االقتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��

 13/09/2022: مستغانم، يوم/                                     2O22/2023: السنة ا�جامعيةاملالية وا�حاسبة  /  العلوم   :قسم

 )20/09/2022(  التطبيقاتبداية  L2 /  FC/G1-G07 السنة الثانية/تطبيقات  :ملستوى ا

 92 89 88 87 86 82 81 القاعة   

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 الفوج  

  الثالثاء

        30سا09 -00سا08

 TD TD TD TD TD TD TD 00سا15 -30سا13

        30سا16 -00سا15

 األر�عاء
 

�سمن -اقتصاد ك�� 30سا09 -00سا08 مساوي  -إحصاء  الك��ي-�سي�� املؤسسة  ي�� باي مالية املؤسسة  -محاسبة تحل 

 موزاوي 

مهيدي-اقتصاد ك�� د وهرا�ي محاسبة تحل   

موزاوي -محاسبة تحل 00سا11 -30سا09 �سمن -اقتصاد ك��  مساوي  -إحصاء  الك��ي-�سي�� املؤسسة  مالية املؤسسة ي��   

 باي
ا�ي  محاسبة تحل د وهر مهيدي-اقتصاد ك��   

بلكحل ح  -إحصاء 30سا12 -00سا11 موزاوي -محاسبة تحل  �سمن -اقتصاد ك��  مساوي  -إحصاء  -�سي�� املؤسسة 

 الك��ي

قارة م ف ز-�سي�� املؤسسة مالية املؤسسة ي�� باي  

�سي�� املؤسسة �سي��   00سا15 -30سا13

قارة م ف ز -املؤسسة  

 مالية املؤسسة 

 
موزاوي -محاسبة تحل زقان-اقتصاد ك��  مساوي  -إحصاء   -�سي�� املؤسسة 

 براينيس اس
 مالية املؤسسة ي�� باي

ي�� باي مالية املؤسسة 30سا16 -00سا15 �سي�� املؤسسة �سي��   

قارة م ف ز -املؤسسة  

 مالية املؤسسة 

 
د  محاسبة تحل 

ا�ي  وهر

زقان-اقتصاد ك�� بلكحل ح  -إحصاء إحصاء مساوي    

 

 رئيس القسم 


