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 0202/0200 للموسم الجامعي لسداسي األولل امتحانات الدورة العادية برنامج 
 مشتركالسنة األولى جذع   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم

 
 

 تاريخال المادة التوقيت التخصص األساتذة مكان إجراء االختبار

 المجوعة أ الجليلجباري عبد  (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 
تاريخ الوقائع 

 االقتصادية

 السبت

15-22-0200 
 المجموعة ب حسين بن طاهر (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 المجموعة ج عظيمي دالل )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 المجوعة أ خنافر علي (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 
 األحد لالقتصادمدخل 

26-22-0200 
 المجموعة ب العايب احسن (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 المجموعة ج مناصرية خولة )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 المجوعة أ نجوى حرنان (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 
 االثنين إحصاء

27-22-0200 
 المجموعة ب دليلة بلعابد (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 المجموعة ج كريم زرمان )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 المجوعة أ خالدي (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 
 الثالثاء رياضيات

21-22-0200 
 المجموعة ب خالدي (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 المجموعة ج خالدي )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 المجوعة أ نزاري رفيق (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 

 2اقتصاد جزئي
 األربعاء

21-22-0200 
 المجموعة ب براهيمي سمير (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 جالمجموعة  قنطري زليخة )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 المجوعة أ بن مسعودة ميلود (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 
 الخميس منهجية البحث

02-22-0200 
 المجموعة ب عدنان حسام (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 المجموعة ج شرف الدين زديرة )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 المجوعة أ الزين عبد المالك (7+6+5+4)ات المدرج

22:02-22:02 

 
 السبت محاسبة عامة

00-22-0200 
 المجموعة ب بوحفص سميحة (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

 المجموعة ج الزين عبد المالك )01-07-06-05-04-00-00-02القاعات)
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 0202/0200للموسم الجامعي برنامج امتحانات الدورة العادية  للسداسي األول 
  الثالثة ليسانس جميع التخصصات السنة 

 
 تاريخال المادة التوقيت التخصص األساتذة مكان إجراء االختبار

 مالية ومحاسبة بوحفص سميحة (25+24+20+20+22القاعات)

21:22 - 22:22 

 2المحاسبة المالية المعمقة 

 األحد

26-22-0200 
 نظم المعلومات التسويقية تسويق حجال السعيد (05+04+00+00+02القاعات )

 نظرية المنظمات إدارة األعمال بن عباس شامية (5+4ات ) المدرج

 تقنيات المالية الدولية اقتصاد دولي رفيق مزاهدية (7+6ات )المدرج

 مالية ومحاسبة شناتي سامي (25+24+20+20+22القاعات)

21:22 - 22:22 

 تحليل مالي

 االثنين

27-22-0200 
 بحوث التسويق تسويق عماد تكواشت (05+04+00+00+02القاعات )

 اإلدارة اإلستراتيجية إدارة األعمال صباح بلقيدوم (5+4المدرجات ) 

 نظريات التجارة الدولية اقتصاد دولي شرف الدين مالل (7+6المدرجات )

 مالية ومحاسبة مزاهدية رفيق (25+24+20+20+22القاعات)

21:22 - 22:22 

 جباية المؤسسة

 الثالثاء

21-22-0200 
 تسويق الخدمات تسويق دالل عظيمي (05+04+00+00+02القاعات )

 جباية المؤسسة إدارة األعمال زكية شناقر (5+4المدرجات ) 

 إدارة األعمال الدولية اقتصاد دولي عبد اللطيف تيقان (7+6المدرجات )

 مالية ومحاسبة هباز ناهد (25+24+20+20+22القاعات)

21:22 - 22:22 

 مراقبة التسيير

 األربعاء

21-22-0200 
 سلوك المستهلك تسويق عماد الدين مصباح (05+04+00+00+02القاعات )

 إدارة الموارد البشرية إدارة األعمال سعيد حجال (5+4المدرجات ) 

 أسواق مالية دولية اقتصاد دولي مسعيعبد الحليم  (7+6المدرجات )

 مالية ومحاسبة بكرون حفصة (25+24+20+20+22القاعات)

21:22 - 22:22 

 محاسبة الشركات

 الخميس

02-22-0200 
 االتصال تسويق صبرينة مانع (05+04+00+00+02القاعات )

 هياكل وتنظيم المؤسسة إدارة األعمال حسام عدنان (5+4المدرجات ) 

 اقتصاديات النقل الدولي اقتصاد دولي بوقلعة محمد (7+6المدرجات )

 

 رئيس القسم
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 0202/0200برنامج امتحانات الدورة العادية  للسداسي األول للموسم الجامعي 
   شعبجميع ال الثانية ليسانسالسنة 

 تاريخال المادة التوقيت التخصص األساتذة مكان إجراء االختبار

 مالية زكية شناقر (25+24+20+20+22القاعات)

21:22-22:22 

 مالية المؤسسة

 السبت

00-22-0200 
 رياضيات المؤسسة تسيير صبرينة مانع (05+04+00+00+02القاعات )

 رياضيات المؤسسة تجارة حدة بوتبينة (5+4المدرجات) 

 رأس المالاقتصاد نقدي وأسواق  اقتصاد مناصرية خولة (7+6المدرجات )

 مالية عصام سليماني (25+24+20+20+22القاعات)

21:22-22:22 

 محاسبة تحليلية

 األحد

00-22-0200 
 محاسبة تحليلية تسيير عزيز لوجاني (05+04+00+00+02القاعات )

 محاسبة تحليلية تجارة سليماني عصام (5+4المدرجات) 

 جزائري اقتصاد اقتصاد رفيق بودربالة (7+6المدرجات )

 مالية مسعي عبد الحليم (25+24+20+20+22القاعات)

 منهجية البحث 21:22-22:22
 االثنين

04-22-0200 
 تسيير دالل عظيمي (05+04+00+00+02القاعات )

 تجارة صفية دريدي (5+4المدرجات) 

 اقتصاد رفيق بودربالة (7+6المدرجات )

 مالية زرقينسورية  (25+24+20+20+22القاعات)

 2اقتصاد كلي  21:22-22:22
 الثالثاء

05-22-0200 
 تسيير سمير شيبان (05+04+00+00+02القاعات )

 تجارة سهام عاشور (5+4المدرجات) 

 اقتصاد سمير مسعي (7+6المدرجات )

 مالية صباح بلقيدوم (25+24+20+20+22القاعات)

21:22-22:22 

 تسيير المؤسسة

 األربعاء

06-22-0200 
 اقتصاد المؤسسة تسيير ليليا بن منصور (05+04+00+00+02القاعات )

 اقتصاد المؤسسة تجارة دالل عجالي (5+4المدرجات) 

 تسيير المؤسسة اقتصاد دريدي صفية (7+6المدرجات )

 مالية عبد هللا بلعيدي (25+24+20+20+22القاعات)

 0إحصاء  21:22-22:22
 الخميس

07-22-0200 
 تسيير بغنة سهيلة (05+04+00+00+02القاعات )

 تجارة محمد خالد بلجبل (5+4المدرجات) 

 اقتصاد أماني سكيو  (7+6المدرجات )
 

 رئيس القسم
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 0202/0200برنامج امتحانات الدورة العادية  للسداسي األول للموسم الجامعي 
  جميع التخصصات  األولى ماسترالسنة 

 
 الرقم المادة التوقيت التخصص األساتذة مكان إجراء االختبار

 محاسبة عزيز لوجاني (27+26+25+القاعات )7المدرج

22:02-22:02 

 المعايير المحاسبية الدولية
 األحد

00-22-0200 
 التحليل المعاصر لإلدارة العمومية تسيير عمومي نجوى حرنان (6+5+4ات )المدرج

 اقتصاد بنكي معمق اقتصاد نقدي وبنكي هاجر بريطل (07+06+05+04+00+00+02القاعات )

 محاسبة سعاد بشوع (27+26+25+القاعات )7المدرج

22:02-22:02 

 مشاكل محاسبية معاصرة
 االثنين

04-22-0200 
 إدارة ميزانية الجماعات المحلية تسيير عمومي بوعقال حميد (6+5+4المدرجات )

 تمويل دولي اقتصاد نقدي وبنكي حسين بن طاهر (07+06+05+04+00+00+02)القاعات 

 محاسبة غنية بن حركو (27+26+25+القاعات )7المدرج

22:02-22:02 

 محاسبة الشركات المعمقة
 الثالثاء

05-22-0200 
 محاسبة عمومية وحسابات الدولة تسيير عمومي وليد بيبي (6+5+4المدرجات )

 أسواق مالية دولية اقتصاد نقدي وبنكي السعيد صالح (07+06+05+04+00+00+02)القاعات 

 محاسبة محمد خالد بلجبل (27+26+25+القاعات )7المدرج

22:02-22:02 

 رياضيات مالية وإكتوارية
 األربعاء

06-22-0200 
 مناجمنت الكفاءات تسيير عمومي ناهد هباز (6+5+4المدرجات )

 رياضيات مالية وإكتوارية اقتصاد نقدي وبنكي باديس نبيلة (07+06+05+04+00+00+02)القاعات 

 محاسبة دالل عجالي (27+26+25+القاعات )7المدرج

22:02-22:02 

 اإلدارة المقاوالتية
 الخميس

07-22-0200 
 اإلدارة المقاوالتية تسيير عمومي صالح دندن (6+5+4المدرجات )

 اإلدارة المقاوالتية اقتصاد نقدي وبنكي الربيعي جرمان (07+06+05+04+00+00+02)القاعات 

 

 
 رئيس القسم
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 0202/0200برنامج امتحانات الدورة العادية  للسداسي األول للموسم الجامعي 
  جميع التخصصات  الثانية ماسترالسنة 

 
 تاريخال المادة التوقيت التخصص األساتذة مكان إجراء االختبار

 محاسبة صيد صابرة (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

20:02-20:02 

 التحليل المالي المعمق
 األحد

00-22-0200 
 الشراكة العمومية الخاصة تسيير عمومي شرف الدين زديرة (7+6+5+4ات )المدرج

 البنكي التدقيق اقتصاد نقدي وبنكي عبد اللطيف تيقان (07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 محاسبة سميحة بوحفص (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

20:02-20:02 

 محاسبة القطاعية
 االثنين

04-22-0200 
 مراقبة التسيير في القطاع الحكومي تسيير عمومي نور الدين أعقاب (7+6+5+4المدرجات )

 تسيير المحافظ المالية اقتصاد نقدي وبنكي السعيد صالح (07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 محاسبة غنية بن حركو (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

20:02-20:02 

 تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر
 الثالثاء

05-22-0200 
 عصرنة الميزانية في الجزائر تسيير عمومي رمزي علوان (7+6+5+4المدرجات )

 جباية العمليات المصرفية والمالية اقتصاد نقدي وبنكي رفيق نزاري (07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 محاسبة سعاد بشوع (21-27-26-25-24-20-20-22القاعات)

20:02-20:02 

 محاسبة التأمينات
 األربعاء

06-22-0200 
 نظام الحكم المحلي المقارن تسيير عمومي صالح دندن (7+6+5+4المدرجات )

 أسعار الصرف اقتصاد نقدي وبنكي محسن حمريط (07-06-05-04-00-00-02القاعات)

 

 
 رئيس القسم

 

 


