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  Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences�لية العلوم االقتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��

 13/09/2022: مستغانم، يوم       /                                   2O22/2023: السنة ا�جامعية: العلوم املالية وا�حاسبة  /  قسم

 
 

اقبة التسي�� او�� : السنة املستوى محاضرات   )2022/ 09/ 18( بداية ا�حاضرات  العلوم املالية وا�حاسبة / M1 / AUDIT CG ماس�� تدقيق ومر

 30سا16 -00سا15 00سا15 -30سا13 30سا12 -00سا11 00سا11 -30سا09 30سا09 -00سا08 األيام/التوقيت

اقبة امل��انية  أ.د/ العيد   –تدقيق محاس�ي  ابراهي�ي عمر -مالية املؤسسة 01املدرج   السبت   دمعرفية ط  –إنجل��ية  د بادن –مر

 األحد 
   

  

        االثن�ن

 سفيان  بوز�د -قانون الضرائب املباشرة د عكرمي -معاي�� التدقيق ا د شاعة ع  -تقنيات بنكية 04املدرج مقاوالتية اد دواح   03املدرج  الثالثاء

 االر�عاء
   

  

      ا�خميس 

 

 رئيس القسم 
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 .، مستغانم، الجزائر27000، موقع خروبة،  227و   118ص ب  العنوان :  

  Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences�لية العلوم االقتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��
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اقبة التسي�� أو��: السنة ملستوى ا  )19/09/2022(  التطبيقاتبداية  M1 / AUDIT CG/G1-G07 تطبيقات /ماس�� تدقيق ومر

 85 84 81 76 75 74 67 القاعة   

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 الفوج  

  االثن�ن

 30سا09 -00سا08
اقبة امل��انية  عكرمي -معاي�� التدقيق ا  د بادن –مر

  -مالية املؤسسة

 ابراهي�ي عمر 
 عمروش ص  -مقاوالتية حراث ن  -مقاوالتية

  معاي�� التدقيق

 مركيك ع
 هوان  -تقنيات بنكية

 00سا11 -30سا09
 عكرمي -معاي�� التدقيق ا هوان  -تقنيات بنكية

عمروش   -مقاوالتية

 ص

ابراهي�ي   -املؤسسةمالية 

 عمر 
 تمار -تدقيق محاس�ي

  جيال�� حبيب  -

 تقنيات بنكية
اقبة امل��انية   بارد–مر

 30سا12 -00سا11
 هوان  -تقنيات بنكية بل�جال ن -تدقيق محاس�ي

-معاي�� التدقيق ا

 عكرمي 
اقبة امل��انية   د بادن –مر

ابراهي�ي   -مالية املؤسسة

 عمر 

  -تدقيق محاس�ي

 شمالل 
 مقيدش-مقاوالتية

عمروش ص  -مقاوالتية 00سا15 -30سا13 بل�جال  -تدقيق محاس�ي 

 ن

-تقنيات بنكية هوان   عكرمي -معاي�� التدقيق ا  اقبة امل��انية   بارد–مر   -مالية املؤسسة 

 ابراهي�ي عمر 

تو���ي ن  تدقيق محاس�ي   

 30سا16 -00سا15
   مالية املؤسسة

عمروش ص  -مقاوالتية   محاس�ي تدقيق  

 تو���ي ن 

جيال��   -تقنيات بنكية

 حبيب 
 عكرمي -معاي�� التدقيق ا

اقبة امل��انية  –مر

 بارد

ابراهي�ي   -مالية املؤسسة

 عمر 

   الثالثاء

 93 92 89 88 87 86 84 القاعة 

 30سا09 -00سا08
اقبة امل��انية     مالية املؤسسة بارد  –مر

اقبة امل��انية  د  –مر

 بادن 

بل�جال  -تدقيق محاس�ي

 ن
 حراث ن  -مقاوالتية جرورو  تقنيات بنكية

مركيك ع  معاي�� التدقيق  

 

 رئيس القسم 
 


