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مامية املؤسسة

جس يري املؤسسات

اجنوزيية

ػالم آ يل ا 

13H00-14H30
JEUDI 

11/04/2019

15H00-16H30

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
15H00-16H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

اس بة امية وحم ثاهية ػووم م نة ام امس 
2EME ANNEE SCIENCES FINANCIERES ET 

COMPTABILITE

امسدايس ية س نة اثه امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

13H00-14H30

اكذصاد لكي

KERZABI A  : الأس خاذ/ة(

15H00-16H30
مهنجية

15H00-16H30

13H00-14H30

احصاء 3

DIMANCHE 

07/04/2019

حماس بة حتويوية

اكذصاد هلدي وآأسواق رآأس املال

13H00-14H30
MERCREDI 

10/04/2019

GRARI A  : الأس خاذة

TCHOUAR K  : الأس خاذ/ة

الأس خاذة :

13H00-14H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

BETTAHAR S  : الأس خاذ/ة

ZIANI Z  : الأس خاذة

HOUALEF R  : الأس خاذ/ة

GHERBI N  : الأس خاذة

DJAMAA Z  : الأس خاذ/*ة



اخلامس

ناء الامذحان نلال از هاثف ام ممنوع اس خؼٌلل ام
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احملاس بة املامية املؼملة 1

املوازهة امخلديرية

حماس بة امرشاكت

امدس يري اجلبايئ

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ة باي ثامثة ميساوس حماس بة وج نة ام امس  3EM ANNEE LICENCE  COMPTABILITE ET FISCALITE

امسدايس 3EM CF امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

الأدوات الاحصائية مخحويل امبياانت

AMMALI B  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
جباية املؤسسة

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

مغة آأجنبية 1
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

ZAIR M  : الأس خاذة

BENAMAR H  : الأس خاذ/ة

YELLES-CHAOUCHE F  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

BENMAAMAR A  : الأس خاذ/ة

ABBOU B  : الأس خاذة

BELACHOUI M  : الأس خاذ/ة
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مؼايري املراجؼة احملوية

الافالس وامدسوية املضائية

حماس بة امرشاكت

مؼايري املراجؼة ادلومية

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

دكيق ثامثة ميساوس حماس بة وث نة ام امس  3EM ANNEE LICENCE COMPTABILITE ET AUDIT

امسدايس 3EMCA امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

هظام امركابة ادلاخوية

FEKIH N  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
احملاس بة املامية املؼملة 1

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

اجنوزيية
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

LAOUISSAT B  : الأس خاذة

HOUALEF A  : الأس خاذ/ة

YELLES-CHAOUCHE F  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

FEKIH N  : الأس خاذ/ة

LAOUISSAT B  : الأس خاذة

KERMA C  : الأس خاذ/ة
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احملاس بة املامية املؼملة 1

الافالس وامدسوية املضائية

هظرية اختاذ املرار

هندسة مامية

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ؤسسة امية امل ثامثة ميساوس م نة ام امس  3EM ANNEE LICENCE FINANCE D'ENTREPRISE

امسدايس 3EM FE امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

جس يري مايل 1

AMMALI B  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
جباية املؤسسة

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

مغة آأجنبية 1
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

HAMOUDI I  : الأس خاذة

HOUALEF A  : الأس خاذ/ة

BOUCHOUR R  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

KIFANI C  : الأس خاذ/ة

ZEGHOUDI S  : الأس خاذة

NEMAMSI A  : الأس خاذ/ة
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حماس بة امخأأمينات

ثليمي املشاريع

حماس بة امبنوك

مغة آأجنبية

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ينات أأم امية امبنوك وث ثامثة م نة ام امس 
3EM ANNEE LICENCE FINANCE DES BANQUES ET 

ASSURANCES 

امسدايس 3EMFBA امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

امدسويق املرصيف

YELLES-CHAOUCHE F  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
امخأأمني وامخأأمني امخاكفًل

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

كاهون امخأأمينات
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

KEDROUCI B  : الأس خاذة

BENAMEUR A  : الأس خاذ/ة

SENOUCI K  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

LACHACHI M  : الأس خاذ/ة

BELKHEIR A  : الأس خاذة

KEDROUCI B  : الأس خاذ/ة
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حتويل املؼطيات

املاهون اجلبايئ

حماس بة امدس يري

امدس يري املايل

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
15H00-16H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ؤسسة امية امل اسرت م نة آأوىل م امس  1ERE ANNEE MASTER FINANCE D'ENTREPRISE 

امسدايس M1 FE امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

13H00-14H30

االثصال وامخحرير اال داري

GHAZI N  : الأس خاذ/ة(

15H00-16H30
امنظرية املامية

15H00-16H30

13H00-14H30

DIMANCHE 

07/04/2019

مغة آأجنبية
13H00-14H30

MERCREDI 

10/04/2019

MENAGUER N  : الأس خاذة

ALLAM B  : الأس خاذ/ة

ZERROUKI W  : الأس خاذة

13H00-14H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

SELKA M  : الأس خاذ/ة

KARA-TERKI A  : الأس خاذة

MEGNAFI I  : الأس خاذ/ة
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هظام املؼوومات احملاس يب

كاهون امرضائب املبارشة

املؼايري احملاسبية ادلومية 1

املراجؼة وامخدكيق اجلبايئ

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
15H00-16H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

دكيق اسرت حماس بة وث نة آأوىل م امس  1ERE ANNEE MASTER COMPTABILITE ET AUDIT 

امسدايس M1 CA امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

13H00-14H30

االثصال وامخحرير اال داري

LAOUISSAT B  : الأس خاذ/ة(

15H00-16H30
امخدكيق وحمافظة احلساابت

15H00-16H30

13H00-14H30

DIMANCHE 

07/04/2019

اجنوزيية
13H00-14H30

MERCREDI 

10/04/2019

BOUGHRARA B  : الأس خاذة

ABBOU B  : الأس خاذ/ة

BOUGHRARA B  : الأس خاذة

13H00-14H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

DERRAR A  : الأس خاذ/ة

ABBOU B  : الأس خاذة

NEMAMSI A  : الأس خاذ/ة
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دارة امبنوك ىل ا  مدخل ا 

كاهون املنازػات امبنكية

معويات اموساطة املامية امبنكية

منخجات بنكية

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
15H00-16H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

نوك امية وب اسرت م نة آأوىل م امس  1ERE ANNEE MASTER FINANCE ET BANQUE

امسدايس M1 FB امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

13H00-14H30

االثصال وامخحرير اال داري

BEDJAOUI Z  : الأس خاذ/ة(

15H00-16H30
ثلنيات بنكية

15H00-16H30

13H00-14H30

DIMANCHE 

07/04/2019

مغة آأجنبية
13H00-14H30

MERCREDI 

10/04/2019

BENSAHLA-TANI T  : الأس خاذة

HOUALEF A  : الأس خاذ/ة

BEZZAOUYA M  : الأس خاذة

13H00-14H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

SENHADJI H  : الأس خاذ/ة

SENOUCI K  : الأس خاذة

KERMA C  : الأس خاذ/ة
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اجلباية املؼملة نومؤسسة

اػالم آ يل

احملاس بة املطاغية

امدس يري املايل املؼمق

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
15H00-16H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ة مؼملة باي اسرت حماس بة وج نة آأوىل م امس 
1ERE ANNEE MASTER COMPTABILITE ET FISCALITE 

APPROFONDIE

امسدايس M1 CFA امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

13H00-14H30

االثصال وامخحرير اال داري

ABBAS B  : الأس خاذ/ة(

15H00-16H30
امخدكيق وحمافظة احلساابت

15H00-16H30

13H00-14H30

DIMANCHE 

07/04/2019

اجنوزيية
13H00-14H30

MERCREDI 

10/04/2019

BOUGHRARA B  : الأس خاذة

TALEB Y  : الأس خاذ/ة

YELLES-CHAOUCHE F  : الأس خاذة

13H00-14H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

BELKESSAM N  : الأس خاذ/ة

DIAF M  : الأس خاذة

DAOUED BRIKCI S  : الأس خاذ/ة
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كاهون امصفلات امؼمومية

جس يري اخملاطر املامية

امخدكيق املايل

جس يري واسرتاثيجية مامية

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ؤسسة امية امل اسرت م ية م نة اثه امس  2EME ANNEE MASTER FINANCE D'ENTREPRISE 

امسدايس M2 FE امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

مهنجية امبحر امؼومي

BENMENSOUR N  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
اهمنذجة املامية

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

اجنوزيية
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

ZEGHOUDI A  : الأس خاذة

BERRAHI K  : الأس خاذ/ة

SAIM M  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

BOUHANNA A  : الأس خاذ/ة

MOUSSOUNI H  : الأس خاذة

HAMEL F  : الأس خاذ/ة
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الاسرتاثيجيات املامية وحومكة امبنوك

منح املروض واختاذ املرار

امصريفة الامكرتوهية

حتويل املؼطيات

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

نوك امية وب اسرت م ية م نة اثه امس  2EME ANNEE MASTER FINANCE ET BANQUE

امسدايس M2 FB امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

مهنجية امبحر امؼومي

MOUSSOUNI H  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
اهمتويل ادلويل وامؼمويات املرصفية ادلومية

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

اجنوزيية
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

GHERBI N  : الأس خاذة

BERRAHI K  : الأس خاذ/ة

BENSAHLA-TANI T  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

BOUHANNA A  : الأس خاذ/ة

KHOUANI L  : الأس خاذة

NEMAMSI A  : الأس خاذ/ة
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جس يري وثدكيق جبايئ

كاهون املنازػات اجلبائية

مؼايري احملاس بة ادلومية

حتويل املؼطيات

LUNDI 

08/04/2019

MARDI 

09/04/2019
11h00-12H30

دس يري ة و ػووم ام ؼووم امخجاري ة، ام ذصادي ؼووم الاك لكية ام

زمن مالمذحان الاس خدرايك اس خؼٌلل ام امية واحملاس بة كسم امؼووم امل

ة مؼملة باي اسرت حماس بة وج ية م نة اثه امس 
2EME ANNEE MASTER COMPTABILITE ET FISCALITE 

APPROFONDIE

امسدايس M2 CFA امؼية 2019-2018 نة اجل امس 

املاػة/املدرج امخوكيت ادة امخارخي  ادة / مسؤول امل امل

9H00-10H30

مهنجية امبحر

ALLAM B  : الأس خاذ/ة(

11h00-12H30
حماس بة امرشاكت املؼملة

11h00-12H30

9H00-10H30

DIMANCHE 

07/04/2019

اجنوزيية
9H00-10H30

MERCREDI 

10/04/2019

YELLES-CHAOUCHE F  : الأس خاذة

ALLAM B  : الأس خاذ/ة

BOUGHRARA B  : الأس خاذة

9H00-10H30

ذع املشرتك  ذحاانت حكون ػىل مس خوي كسم اجل ذحان     الام ة كبل امرشوع يف الام ة امطامب اجباري اظهار بطاك

BOUHANNA A  : الأس خاذ/ة

DIDOUH C  : الأس خاذة

BASSAID L  : الأس خاذ/ة


