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 Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences �لية العلوم �قتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��
 02/03/2022: مستغانم، يوم           /                          2021/2022: السنة ا�جامعيةاملالية وا�حاسبة  /   العلوم :قسم

اقبة التسي��.....بداية ا�حاضرات (   شعبة العلوم املالية وا�حاسبة شهر رمضان املبارك  M01/S02/V02 )06/03/2022محاضرات املستوى : السنة أو�� ماس�� تدقيق ومر

 40سا15- 50سا14 50سا14- 00سا14 00سا14- 10سا13 40سا12- 50سا11 50سا11- 00سا11 00سا11- 10سا10 10سا10- 20سا09 20سا09- 30سا08 �يام/التوقيت

 اس��اتيجية املؤسسة �ثن�ن

 أ.د دواح بلقاسم

SECTION01املدر / 

 01ج

 جباية املؤسسة

 أ.د.تفا��

 SECTION0101/ املدرج 

 حوكمة الشر�ات

 د.بن حليمة.س

SECTION0101/ املدرج 

اقبة التسي��  أدوات مر

 أ.عمر ابراهي�ي

SECTION0101/ املدرج 

 

قانون الضرائب  غ�� املباشرة مادة استكشافية يدرس عن �عد مع �ستاذ: بوز�د سفيان 

soufianediscovery@hotmail.fr 
 جباية املؤسسة

 أ.د.تفا��

SECTION02 02/املدرج 

 اس��اتيجية املؤسسة

 أ.د دواح بلقاسم

SECTION02 02/املدرج 

اقبة التسي��  أدوات مر

 أ.عمر ابراهي�ي

SECTION02 02/املدرج 

 حوكمة الشر�ات

 د.بن حليمة.س

SECTION02 02/املدرج 

 معارفية : مادة أفقية  تدرس عن �عد مع �ستاذ�نجل��ية   الثالثاء

tayeb.maarfia@univ-mosta.dz 

 اس��اتيجية املؤسسة

 أ.د دواح بلقاسم

SECTION0101/ املدرج 

 جباية املؤسسة

 أ.د.تفا��

 SECTION0101/ املدرج 

 التحليل املا�� املعمق

 د.بادن

SECTION0101/ املدرج 

 التحر�ر �داري و....

 أ.عكرمي

SECTION0101/ املدرج 

 جباية املؤسسة

 أ.د.تفا��

SECTION02 02/املدرج 

 اس��اتيجية املؤسسة

 أ.د دواح بلقاسم

SECTION02 02/املدرج 

 التحر�ر �داري و....

 أ.د بن ز�دان.ح

SECTION02 02/املدرج 

 التحليل املا�� املعمق

 د.بادن

SECTION02 02/املدرج 

 التحليل املا�� املعمق ا�خميس

 د.بادن

SECTION0101/ املدرج 

 التحر�ر �داري و....

 أ.عكرمي

SECTION0101/ املدرج 

 حوكمة الشر�ات

 د.بن حليمة.س

SECTION0101/ املدرج 

اقبة التسي��  أدوات مر

 أ.عمر ابراهي�ي

SECTION0101/ املدرج 

 

 التحر�ر �داري و....

 أ.د بن ز�دان.ح

SECTION02 02/املدرج 

 التحليل املا�� املعمق

 د.بادن

SECTION02 02/املدرج 

اقبة التسي��  أدوات مر

 أ.عمر ابراهي�ي

SECTION02 02/املدرج 

 حوكمة الشر�ات

 د.بن حليمة.س

SECTION02 02/املدرج 

 رئيس القسم:   
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 Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences �لية العلوم �قتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��
 02/03/2022: مستغانم، يوم           /                          2021/2022: السنة ا�جامعيةاملالية وا�حاسبة  /   العلوم :قسم

 

 رئيس القسم:

 

اقبة التسي�� املستوى : السنة تطبيقات   شعبة العلوم املالية وا�حاسبة  شهر رمضان املباركM01 AUDITE/S02/V02 )06/03/2022 بداية التطبيقات (..……أو�� ماس�� تدقيق ومر

 65  / القاعة06الفوج  64 / القاعة05الفوج  63 / القاعة04الفوج  62 / القاعة03الفوج  61  /القاعة02الفوج  60 /القاعة 01الفوج  التوقيت �يام

 

 

 

 

 �حد

11:50-

12:40 
اقبة �س-د.بن زازةبوز�د.س جباية املؤسسة – عبايبية أسماءحوكمة الشر�ات  أ.عكرميتحر�ر إداري    أدوات مر

-إس��اتيجية مؤ

 عمروش.ص
 التحليل املا�� معمق بارد -

13:10-

14:00 

 عبايبية حوكمة الشر�ات 

 أسماء

 أ.عكرميتحر�ر إداري  

 
اقبة �س-د.بن زازة ي معمق باردالالتحليل الم بوز�د.سجباية املؤسسة  أدوات مر  إس��اتيجية مؤ عمروش.ص 

14:00-

14:50 
اقبة �س-د.بن زازة  عمروش.ص- إس��اتيجية مؤ بوز�د.سجباية املؤسسة  حراث نخلةحوكمة الشر�ات  أ.عكرميتحر�ر إداري   أدوات مر اقبة �س-مركيك   أدوات مر

14:50 - 

15:40 
اقبة �س-د.بن زازة   عمروش.ص– إس��اتيجية مؤ أدوات مر

 حراث حوكمة الشر�ات - 

 نخلة
 أ.عكرميتحر�ر إداري  

اقبة �س  أدوات مر

 مركيك
 .بوز�د.سجباية املؤسسة 

 65  / القاعة06الفوج  64 / القاعة05الفوج  63 / القاعة04الفوج  62 / القاعة03الفوج  61  /القاعة02الفوج  60 /القاعة 01الفوج  

 

 

 الثالثاء

- 30سا08

 20سا09
 حوكمة الشر�ات بن زازة أ.عكرميتحر�ر إداري   التحليل املا�� مع بارد أزمور -إس��اتيجية مؤ التحليل املا�� معمق بادن جباية املؤسسة تفا��

- 20سا09

 جباية املؤسسة تفا��  بادن-التحليل املا�� معمق  10سا10
التحليل املا�� مع بارد سيد 

 ع��
 أ.عكرميتحر�ر إداري   حوكمة الشر�ات بن زازة  أزمور -إس��اتيجية مؤ
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 رئيس القسم:
 

اقبة التسي�� املستوى : السنة تطبيقات   شعبة العلوم املالية وا�حاسبة  شهر رمضان املباركM01 AUDITE/S02/V02 )06/03/2022 ( بداية التطبيقات..……أو�� ماس�� تدقيق ومر

 65  / القاعة12الفوج  64 / القاعة11الفوج  63 / القاعة10الفوج  62 / القاعة09الفوج  61  /القاعة08الفوج  60 /القاعة 07الفوج  التوقيت �يام

 الثالثاء

 -10سا10

  بادن-التحليل املا�� معمق  أ.عكرميتحر�ر إداري   00سا-11
اقبة �س – بن  أدوات مر

 زازة
 وا�ح حور�ةحوكمة الشر�ات  إس��اتيجية مؤ- أزمور  التحليل املا�� بارد سيد ع��

 00سا11

اقبة �س – بن زازة 50سا11  جباية مؤ-بوز�د  بادن-التحليل املا�� مع  أ.عكرميتحر�ر إداري   أدوات مر
 وا�ح حوكمة الشر�ات

 حور�ة
 إس��اتيجية مؤ- أزمور 

 65  / القاعة12الفوج  64 / القاعة11الفوج  63 / القاعة10الفوج  62 / القاعة09الفوج  61  /القاعة08الفوج  60 /القاعة 07الفوج  

 

 

 

 

 

 �ر�عاء

11:50-

12:40 
اقبة �س – ابراهي�ي.ع جباية املؤسسة.- اعمر س�يبن زازة  ولد  -إس��اتيجية مؤ  موزاوي تحر�ر إداري . جباية املؤسسة.-.تفا��حوكمة الشر�ات ولد سعيد   أدوات مر

13:10-

14:00 
  موزاوي تحر�ر إداري   بن زازةولد إس��اتيجية مؤ -  حوكمة الشر�ات ولد سعيد جباية املؤسسة.-. تفا��

اقبة �س –  أدوات مر

 ابراهي�ي.ع
 التحليل املا�� معمق بادن

14:00-

14:50 
 حوكمة الشر�ات بن زازة بن زازةولد إس��اتيجية مؤ -   بادن-التحليل املا�� معمق 

اقبة �س -  أدوات مر

 ابراهي�ي.ع
 جباية املؤسسة.-. تفا�� موزاوي تحر�ر إداري  

14:50 - 

15:40 
اقبة �س - إبراهي�ي.ع بن زازةولد  -إس��اتيجية مؤ  موزاوي تحر�ر إداري   بادن-التحليل املا�� معمق  حوكمة الشر�ات بن زازة جباية املؤسسة.-. تفا�� أدوات مر

https://www.univ-mosta.dz/fsecsg/

