اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

السنـة األوىل جذع مشرتك :الفصيلة C+D
جدول االمتح ــان للسداسياألول2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

اتريخ الوقائع االقتصادية

د.بن طريش عطاهللا

التاريخ

التوقيت

القـاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الفوج 1

الفوج 2

الفوج 3

ديون

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

حماسبة عامة 1

د.قطيب عبد القادر

األربعاء 2019/01/09

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

مدخل لالقتصاد

د.خنيش يوسف

اخلميس 2019/01/10

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

احصاء1

أ.شاليل حممد البشري

األحد 2019/01/13

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

مدخل للقانون

أ.حلرش عبد الرحيم

اإلثنني 2019/01/14

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

رايضيات1

شايش عبد اللطيف

الثالاثء 2019/01/15

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

اقتصاد جزئي

أ.السايح عبد هللا

األربعاء 2019/01/16

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

مدخل إىل علم االجتماع

د.كمالعويسي

اخلميس 2019/01/17

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

منهجية 1

أ.بوخالفي مسعود

األحد 2019/01/20

12:00 – 10:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

مالحظة :تعلن قوائم األفواج اخلاصة ابالمتحاانت الحقا

الثالاثء 2019/01/08

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

السنـة الثانية شعبة :علوم مالية وحماسبة
جدول االمتح ــان للسداسي الثالث2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

حماسبة حتليلية

د/بن نوي مصطفى

التاريخ

املدرج

التوقيت
الفوج 1

الفوج 2

الفوج 3

الديون

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

إعالم آيل 2

أ .بن طجني عبد الرمحان

األربعاء 2019/01/09

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

إقتصاد كلي 1

أ.د /مصيطفى عبد اللطيف

اخلميس 2019/01/10

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

إحصاء3

أ/الشيخ صاحل أبو القاسم

األحد 2019/01/13

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

منهجية 2

أ.بوخالفي مسعود

اإلثنني 2019/01/14

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

اقتصاد نقدي وأسواق رأس املال

د.بن طريش عطاهللا

الثالاثء 2019/01/15

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

تسيري املؤسسة

أ .هباز جياليل

اخلميس 2019/01/17

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

مالية املؤسسة

د/دوار ابراهيم

األحد 2019/01/20

10:00 – 08:30

املدرج ب

أ6

ب20

ب21

مالحظة :تعلن قوائم األفواج اخلاصة ابالمتحاانت الحقا

الثالاثء 2019/01/08

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة
السنـة الثالثة ليسانس ختصص :حماسبة ومالية
جدول االمتح ــان للسداسي اخلامس2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

حماسبة مالية معمقة 1

أ .خبيطي خضري

التاريخ

التوقيت

القاعة
كل االفواج

16:00 – 14:30

املدرج أ

االفالس والتسوية القضائية

أ.ماشوش مراد

األربعاء 2019/01/09

16:00 – 14:30

املدرج أ

حماسبة الشركات

د.شرع يوسف

اخلميس 2019/01/10

16:00 – 14:30

املدرج أ

حتليل مايل

د/سعيداين حممد السعيد

األحد 2019/01/13

16:00 – 14:30

املدرج أ

مراقبة التسيري

أ.د .بوخاري عبد احلميد

اإلثنني 2019/01/14

16:00 – 14:30

املدرج أ

جباية املؤسسة

ا/كرمي هندي

16:00 – 14:30

املدرج أ

الثالاثء 2019/01/08

الثالاثء 2019/01/15

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة
السنـة الثالثة ليسانس ختصص :مالية املؤسسة
جدول االمتح ــان للسداسي اخلامس2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

القاعة

اهلندسة املالية

د.بن طريش عطاهللا

الثالاثء 2019/01/08

16:00 – 14:30

ب20

االفالس والتسوية القضائية

أ.ماشوش مراد

األربعاء 2019/01/09

16:00 – 14:30

ب20

حماسبة مالية معمقة1

د.شرع يوسف

اخلميس 2019/01/10

16:00 – 14:30

ب20

نظرية اختاذ القرار

د.دوار ابراهيم

األحد 2019/01/13

16:00 – 14:30

ب20

تسيري مايل 1

د.قطيب عبد القادر

اإلثنني 2019/01/14

16:00 – 14:30

ب20

جباية املؤسسة 1

ا/كرمي هندي

16:00 – 14:30

ب20

الثالاثء 2019/01/08

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

السنـة الثالثة ليسانس ختصص :حماسبة وجباية
جدول االمتح ــان للسداسياخلامس2019/2018 :

التاريخ

املـواد

اسم األستاذ

املوازنة التقديرية

أ.د بوخاري عبد احلميد

حماسبة الشركات

أ .بن موالي زينب

األربعاء 2019/01/09

حماسبة مالية معمقة 1

د.شرع يوسف

اخلميس 2019/01/10

16:00 – 14:30

التسيري اجلبائي

د.سلماين عادل

األحد 2019/01/13

16:00 – 14:30

املدرج أ

جباية املؤسسة

ا/كرمي هندي

الثالاثء 2019/01/15

16:00 – 14:30

املدرج أ

الثالاثء 2019/01/08

التوقيت

القاعة

16:00 – 14:30

املدرج أ

16:00 – 14:30

املدرج أ
املدرج أ

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة
السنـة األوىل ماسرت ختصص :مالية املؤسسة
جدول االمتح ــان للسداسي السابع 2019/2018 :

التاريخ

املـواد

اسم األستاذ

املقاوالتية

د/سلماين عادل

التسيري املايل

أ.د.بن سانية عبد الرمحان

األربعاء 2019/01/09

حماسبة التسيري 1

د /شرع مرمي

اخلميس 2019/01/10

14:00 – 12:30

اقتصاد قياسي

أ/عبادة عبد الرؤوف

األحد 2019/01/13

14:00 – 12:30

أ6

إجنليزية

أ.شايش عبد هللا

اإلثنني 2019/01/14

14:00 – 12:30

أ6

النظرية املالية املعمقة

د/بن طريش عطاهللا

الثالاثء 2019/01/15

14:00 – 12:30

أ6

قانون حماربة الفساد

أ/ماشوش مراد

األربعاء 2019/01/16

10:00– 08:30

أ6

الثالاثء 2019/01/08

التوقيت

القاعة

14:00 – 12:30

أ6

14:00 – 12:30

أ6
أ6

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

السنـة األوىل ماسرت ختصص :تدقيق ومراقبة التسيري
جدول االمتح ــان للسداسي السابع 2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

القاعة
الفوج 1

الفوج 2

املقاوالتية

د/شرع مرمي

الثالاثء 2019/01/08

14:00 – 12:30

ب20

ب21

التدقيق احملاسيب واملايل

د/رواين بوحفص

األربعاء 2019/01/09

14:00 – 12:30

ب20

ب21

الرقابة على املوازانت التقديرية

د /بن نوي مصطفى

اخلميس 2019/01/10

14:00 – 12:30

ب20

ب21

حتليل املعطيات

د/دوار ابراهيم

األحد 2019/01/13

14:00 – 12:30

ب20

ب21

إجنليزية

أ/شوايل مرمي

اإلثنني 2019/01/14

14:00 – 12:30

ب20

ب21

معايري التدقيق

أ.د /عجيلة حممد

الثالاثء 2019/01/15

14:00 – 12:30

ب20

ب21

قانون حماربة الفساد

أ /ماشوش مراد

األربعاء 2019/01/16

10:00– 08:30

ب20

ب21

مالحظة :تعلن قوائم األفواج اخلاصة ابالمتحاانت الحقا

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

السنـة األوىل ماسرت ختصص :حماسب ـ ـ ــة
جدول االمتح ــان للسداسي السابع 2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

القاعة

املقاوالتية

د/شرع مرمي

الثالاثء 2019/01/08

14:00 – 12:30

املدرج ب

التدقيق احملاسيب واملايل

د/رواين بوحفص

األربعاء 2019/01/09

14:00 – 12:30

املدرج ب

املعايري احملاسبية الدولية

د/سعيداين حممد السعيد

اخلميس 2019/01/10

14:00 – 12:30

املدرج ب

حماسبة الشركات املعمقة

د /شرع يوسف

األحد 2019/01/13

14:00 – 12:30

املدرج ب

إجنليزية

أ/شوايل مرمي

اإلثنني 2019/01/14

14:00 – 12:30

املدرج ب

مشاكل حماسبية معاصرة

أ.د /عجيلة حممد

الثالاثء 2019/01/15

14:00 – 12:30

املدرج ب

قانون حماربة الفساد

أ /بن ساحة يعقوب

األربعاء 2019/01/16

10:00 – 08:30

املدرج ب

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة
السنـة الثانية ماسرت ختصص :مالية املؤسسة
جدول االمتح ــان للسداسيالتاسع 2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

القاعة

التسيري واإلسرتاجتية املالية

د .سلماين عادل

الثالاثء 2019/01/08

16:00 – 14:30

أ3

منهجية البحث العلمي

د .شرع مرمي

األربعاء 2019/01/09

16:00 – 14:30

أ3

احملاسبة املتقدمة

د.سعيداين حممد السعيد

اخلميس 2019/01/10

16:00 – 14:30

أ3

التدقيق املايل

د.رواين بوحفص

األحد 2019/01/13

16:00 – 14:30

أ3

االتصال والتحرير اإلداري

أ.بن قايد الشيخ

اإلثنني 2019/01/14

16:00 – 14:30

أ3

تسيري املخاطر املالية

د/محيدات عمر

الثالاثء 2019/01/15

16:00 – 14:30

أ3

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي

جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

السنـة الثانية ماسرت ختصص :تدقيق ومراقبة التسيري
جدول االمتح ــان للسداسيالتاسع 2019/2018 :

املـواد

اسم األستاذ

التاريخ

التوقيت

القاعة

مراقبة التسيري وإسرتاتيجية املؤسسة

أ.د بوخاري عبد احلميد

الثالاثء 2019/01/08

16:00 – 14:30

أ6

منهجية البحث العلمي

د.شرع مرمي

األربعاء 2019/01/09

16:00 – 14:30

أ6

حمافظ احلساابت يف التشريعاجلزائري

أ.د عجيلة حممد

اخلميس 2019/01/10

16:00 – 14:30

أ6

تدقيق ورقابة نظام املعلومات

د.سلماين عادل

األحد 2019/01/13

16:00 – 14:30

أ6

االتصال والتحرير اإلداري

أ.بن قايد الشيخ

اإلثنني 2019/01/14

16:00 – 14:30

أ6

املراجعة والتدقيق اجلبائي

أ.هندي كرمي

الثالاثء 2019/01/15

16:00 – 14:30

أ6

اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعلي ــم العــايل و البحــث العلمــي
جامعــة غردايـة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية واحملاسبة

Université de Ghardaïa
Faculté des sciences Economiques et
Commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences financières et
comptabilité

السنـة الثانية ماسرت ختصص :حماسبة
جدول االمتح ــان للسداسي التاسع 2019/2018 :

املواد

االستاذ

التاريخ

التوقيت

القاعة

مراقبة التسيري وإسرتاتيجية املؤسسة

أ.د بوخاري عبد احلميد

الثالاثء 2019/01/08

16:00 – 14:30

املدرج ب

منهجية البحث العلمي

د.شرع مرمي

األربعاء 2019/01/09

16:00 – 14:30

املدرج ب

تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر

أ.د عجيلة حممد

اخلميس 2019/01/10

16:00 – 14:30

املدرج ب

احملاسبة القطاعية

د.سعيداين حممد السعيد

األحد 2019/01/13

16:00 – 14:30

املدرج ب

االتصال والتحرير اإلداري

أ.بن قايد الشيخ

اإلثنني 2019/01/14

16:00 – 14:30

املدرج ب

التحليل املايل املعمق

د.دوار ابراهيم

الثالاثء 2019/01/15

16:00 – 14:30

املدرج ب

