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 تخصص: مالية ومحاسبة )السداسي الثاني( 
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 اس10:00 –سا  08:00 اس12:00 –سا  10:00 سا15:00 -سا13:00 اس17:00 -اس15:00
 الحصص

 األيــــــام
الهندسة المالية 

 والقرارات االستراتيجية
 د/ شيخي بالل

Bloc G RDC 

 نظم المعلومات المحاسبي
 شعباني مجيدد/ 

Bloc G RDC 

 التحليل المالي الحديث
 عمر خالدد/ بن 

Bloc G RDC 

 االعمالجليزية ان
 د/ شين لزهر

Bloc G RDC 

 السبت

 البيداغوجيا 
 مغاري عبد الرحمانأ.د/ 

Bloc G RDC 
 

 االبتكارات المالية المصرفية
 د/ فقير سامية

Bloc G RDC 

 االثنيـن
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جـامـعة بومــرداس
 كـليـة العلوم االقتصادية، التجارية

 و علوم التسيير 
 دة الكلية المكلفة بما بعد التدرج و البحث العلمينيابة عما

 و العالقـات الخارجية 
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 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
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 بـرنــــامــج الدراســــــة

 تخصص: محاسبة وتدقيق )السداسي الثاني( 

                                                                

 

 2017مارس  04: تنطلق الدراسة يوم مالحظة
 

سا15:00 -سا13:00 سا13:00 –سا  11:00   سا 00: 10 –سا  00: 08 

 لحصصا

 األيــــــام

 

 
 

 انجليزية االعمال
 Bloc G RDCد/ شين لزهر   

 السبت

 

 

 التحليل المالي المتقدم

   Bloc G RDC أ/د شنوف    

 حوكمة المؤسسات

 Bloc G RDCد/ يحياوي  
 األحد 

 البيداغوجيا

 Bloc G RDC أ/د شنايت    

 التدقيق االستراتيجي

  Bloc G RDC د/ بلقاضي  

 معلومات المحاسبيةنظم ال

  د/ خنفري 
 االثنين
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جـامـعة بومــرداس
 كـليـة العلوم االقتصادية، التجارية

 و علوم التسيير 
 نيابة عمادة الكلية المكلفة بما بعد التدرج و البحث العلمي

 و العالقـات الخارجية 
2017 
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 بـرنــــامــج الدراســــــة

 تخصص: دراسات تسويقية )السداسي الثاني( 

                                                                 

 
 

 2017مارس  04: تنطلق الدراسة يوم مالحظة
 

 
 
 
 

 اس10:00 –سا  08:00 اس12:00 –سا  10:00 سا15:00 -سا13:00
 الحصص

 األيــــــام
 تكنولوجيا االعالم واالتصال

        LG    د/ بلوار

 

 الدراسات التسويقية النوعية
 LG    د/ خليفي

 

 ات التسويقية الكميةالدراس
        F13    د/ خليفي

 

 األحد

 منهجية البحث العلمي
       F16         أ.د/ أوسرير

2جيا دروس في تلقين البيداغو  
             F16   د/ بوستة

 االنجليزية 
 االثنيـن   F 9a          د/ حشمان
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جـامـعة بومــرداس
 كـليـة العلوم االقتصادية، التجارية

 و علوم التسيير 
 ا بعد التدرج و البحث العلمينيابة عمادة الكلية المكلفة بم

 و العالقـات الخارجية 
2017 



 وريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمه
République Algérienne Démocratique et Populaire 

    

 
 

 

 بـرنــــامــج الدراســــــة

 

 تخصص: مالية كمية )السداسي الثاني( 

                                                                

 
 

 

 2017مارس  04: تنطلق الدراسة يوم مالحظة
 

 

سا15:00 -سا13:00 سا13:00 –سا  11:00  سا11:00 –سا  09:00   

 الحصص

 األيــــــام

 برامج اإلعالم اآللي للمالية

        G12    د/ بلوار

 االنجليزية االقتصادية

        G12    د/ حشمان

 دروس في تلقين البيداغوجيا

 G12    د/ حشمان       
 السبت

 نماذج التنبؤ

   G12د/ عرقوب        

 األدوات الرياضية للقرار

  G12د/ سعيج        

 األسواق المالية
 األحد    G12د/ بورزامة        

Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique 

Université de Boumerdès 
 

Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion   

   

 
 

        

 عالي و البحث العلميوزارة التعليم ال

 جـامـعة بومــرداس
 كـليـة العلوم االقتصادية، التجارية

 و علوم التسيير 
 نيابة عمادة الكلية المكلفة بما بعد التدرج و البحث العلمي

 و العالقـات الخارجية 
2016 


