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 .وعلوم التسییر، جامعة مستغانمالتجاریة  و  كلیة العلوم االقتصادیة
 .، مستغانم، الجزائر27000، موقع خروبة،  227و   118ص ب  العنوان :  

  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

SALLE 84   محاضرات املستوى: السنة الثالثة L03/FE  18/09/2022بداية ا�حاضرات (  تخصص مالية املؤسسة( 

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

      السبت

      األحد 

      االثن�ن 

      الثالثاء

سياسة و�س��اتيجية  / التسي�� املا�� أد �سدات  الهندسة املالية أ ابراهي�ي ع األر�عاء

 االستثمار أد بن حراث 
  إنجل��ية أد سفيان س / �سي�� ا�خاطر د مقداد 

املعمقة د  ا�حاسبة املالية  تحليل األداء أد عمرا�ي  ا�خميس 

 مرحوم 

اقبة التسي�� د زعفران   جباية املؤسسة أد تفا�� مر

 

 رئيس القسم 
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 .وعلوم التسییر، جامعة مستغانمالتجاریة  و  كلیة العلوم االقتصادیة
 .، مستغانم، الجزائر27000، موقع خروبة،  227و   118ص ب  العنوان :  

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

 05/09/2022: مستغانم، يوم/                                     2O22/2023: السنة ا�جامعيةاملالية وا�حاسبة  /  العلوم   :قسم

 )91/09/2022(  التطبيقاتبداية   2G0-G1/EF/   3Lتطبيقات/الثالثة مالية املؤسسةالسنة  :ملستوى ا

 70 69 القاعة   

 G1 G2 الفوج  

  السبت

 ا�حاسبة املالية املعمقة د مرحوم  الهندسة املالية أ ابراهي�ي ع 30سا09 -00سا08

 الهندسة املالية أ ابراهي�ي ع ا�حاسبة املالية املعمقة د مرحوم  00سا11 -30سا09

 30سا12 -00سا11
اقبة التسي�� د زعفران   تحليل األداء أد عمرا�ي   مر

اقبة التسي�� د زعفران 00سا15 -30سا13    تحليل األداء أد عمرا�ي  مر

 TD TD 30سا16 -00سا15

 86 82 القاعة  

 االثن�ن 
 

  جباية املؤسسة أد تفا��  التسي�� املا�� أد �سدات  00سا15 -30سا13

 التسي�� املا�� أد �سدات   جباية املؤسسة أد تفا��  30سا16 -00سا15

 

 

 

 رئيس القسم 
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 .وعلوم التسییر، جامعة مستغانمالتجاریة  و  كلیة العلوم االقتصادیة
 .، مستغانم، الجزائر27000، موقع خروبة،  227و   118ص ب  العنوان :  

  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

 ) 18/09/2022(  تطبيقات /بداية ا�حاضرات البنوك والتأميناتتخصص مالية  L03/FBA محاضرات املستوى: السنة الثالثة  

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

الص��فة اإلسالمية د  TD الص��فة اإلسالمية د أزمور  تمار .خ محاسبة البنوك د   SALLE 66السبت

 أزمور 

  قباي�� ذهبيةتقنيات بنكية  TD أزمور تقنيات بنكية د 

التأم�ن والتأم�ن الت�اف�� أد   TD التأم�ن والتأم�ن الت�اف�� أد رمضا�ي    66SALLEاألحد

 رمضا�ي 
TD  تمار  محاسبة البنوك د

 خ.

 دبرواين ش  تقييم املشاريع TD دبرواين ش تقييم املشاريع

      االثن�ن 

      الثالثاء

      االر�عاء

ر�اض سيد احمد أ  -إعالم آ��  SALLE 81ا�خميس د تدالو�ي  محاسبة التأمينات   TD  محاسبة التأمينات د 

 تدالو�ي 

/عدنان قانون بن�ي د بوز�د   إنجل��ية  عباس  /  

 

 رئيس القسم 
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 .وعلوم التسییر، جامعة مستغانمالتجاریة  و  كلیة العلوم االقتصادیة
 .، مستغانم، الجزائر27000، موقع خروبة،  227و   118ص ب  العنوان :  

 
  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

بداية ا�حاضرات (  تخصص مالية ومحاسبة  L03/FC محاضرات املستوى: السنة الثالثة  

18/09/2022( 
 30سا16 -00سا15 00سا15 -30سا13 30سا12 -00سا11 00سا11 -30سا09 30سا09 -00سا08 األيام/التوقيت 

ا�حاسبة املالية املعمقة د   بن زازة جباية املؤسسة د   التحليل املا�� د بوشي��  04املدرج        السبت

 مخالدي ي��
إنجل��ية  عباس القانون ا�جنائي لألعمال د    /

   بوز�د ع
      األحد 

      االثن�ن
      الثالثاء
      االر�عاء 

 اإلحصاء واالحتماالت أد لعل�ي 01املدرج  ا�خميس 

 01املدرج  
 محاسبة خاصة د ز�نات أ 

 01املدرج  
 01 املدرج 

 ر�اض سيد أحمد / إعالم آ�� 

اقبة التسي�� د مند�� ص املدرج  مر 01  

 

 رئيس القسم 
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 .وعلوم التسییر، جامعة مستغانمالتجاریة  و  كلیة العلوم االقتصادیة
 .، مستغانم، الجزائر27000، موقع خروبة،  227و   118ص ب  العنوان :  

 

 
  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

 )18/09/2022(  التطبيقاتبداية  L3 /  FC/G1-G05   تطبيقات/ومحاسبة.الثالثة مالية السنة  :ملستوى ا

 89 88 87 86 82 القاعة   

 G1 G2 G3 G4 G5 الفوج  

 األحد 

اقبة التسي�� ز�نات-محاسبة خاصة   مخالدي ا�حاسبة املالية املعمقة 30سا12 -00سا11 مركيك-مر اقبة التسي�� وا�ح.ح    اإلحصاء واالحتماالت أد لعل�ي مر

اقبة التسي�� مركيك 00سا15 -30سا13 بن زازة جباية املؤسسة د   اإلحصاء واالحتماالت أد لعل�ي ز�نات-محاسبة خاصة   مخالدي ا�حاسبة املالية املعمقة مر  

اقبة التسي�� وا�ح.ح  ز�نات-محاسبة خاصة 30سا16 -00سا15 اقبة  بن زازة جباية املؤسسة د     مخالدي ا�حاسبة املالية املعمقة مر التسي�� مركيكمر  

  االثن�ن

أد لعل�ي -اإلحصاء واالحتماالت 30سا09 -00سا08 بن زازة جباية املؤسسة د   التحليل املا�� دبوشي��    التحليل املا�� وا�ح.ح    ا�حاسبة املالية املعمقة 

بن زازة جباية املؤسسة د   00سا11 -30سا09 أد لعل�ي -اإلحصاء واالحتماالت  املا�� التحليل املا��  التحليل  

 دبوشي��

�عقوب  -محاسبة خاصة    ا�حاسبة املالية املعمقة 

بن زازة جباية املؤسسة د   التحليل وا�ح.ح  30سا12 -00سا11 التحليل املا�� التحليل املا��   اإلحصاء واالحتماالت أد لعل�ي 

 دبوشي�� 

�عقوب  -محاسبة خاصة  

 

 

 

 رئيس القسم 


