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اقبة التسي��السنة  :املستوى محاضرات   )18/09/2022بداية ا�حاضرات (  العلوم املالية وا�حاسبة / M2 / AUDIT CG الثانية ماس�� تدقيق ومر

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

      السبت 
 األحد 

   
 /م�افحة الفساد أ بن طاطة  قانون  

 د بر�اطي ح  املالية والصرف     02املدرج  االثن�ن

 02املدرج 
      الثالثاء
 االر�عاء 

   
 02انجل��ية د معرفية املدرج  

اقبة التسي��  محافظ ا�حسابات د مرحوم 04املدرج  ا�خميس املعلومة املالية ومر

 أد سفيان س

مراجعة وتدقيق جبائي أد 

 تفا�� بن يو�س 

اقبة التسي��  مر

واس��اتيجية املؤسسة د 

 موزاوي ع 

من�جية البحث العل�ي أد بن ز�دان ح  

 02املدرج 

 

 رئيس القسم 
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  Faculty of Economic Sciences, Commerce and Management Sciences�لية العلوم االقتصادية، التجار�ة وعلوم التسي��
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اقبة التسي��: السنة ملستوى ا  )18/09/2022(  التطبيقاتبداية  M2 / AUDIT CG/G1-G07 تطبيقات /الثانية ماس�� تدقيق ومر

 67 65 64 63 62 61 القاعة   

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 الفوج  

  السبت

اقبة   30سا09 -00سا08 املعلومة املالية ومر

اقبة التسي��  سفيان س-ومر

بن س�ي  -محافظ ا�حسابات

 لزرق 

اقبة التسي�� واس��ا�ي  مر

 برحو باتول  –املؤسسة 
 م ف بن طاطة  قانون 

 مراجعة وتدقيق جبائي

 بوكفوسة 

اقبة التسي��  املعلومة املالية ومر

 عكرمي

 00سا11 -30سا09
 بن طاطة  -م ف قانون  

اقبة   املعلومة املالية ومر

اقبة التسي��  سفيان س-ومر
 املالية والصرف ولد بن زازة 

اقبة التسي�� واس��ا�ي  مر

 برحو باتول املؤسسة 
 مراجعة وتدقيق جبائي بوكفوسة بادن -ا�حساباتمحافظ 

مراجعة وتدقيق جبائي  30سا12 -00سا11

 بوكفوسة 

مراجعة وتدقيق جبائي خضرة  

 ابراهمة مجدوب

اقبة   املعلومة املالية ومر

 التسي�� سفيان س 
 املالية والصرف ولد بن زازة 

اقبة التسي�� واس��ا�ي  مر

   برحو باتول  املؤسسة
 بن س�ي لزرق  -ا�حساباتمحافظ 

بن مر�م ن-من�جية 00سا15 -30سا13 مراجعة وتدقيق جبائي  قانو ن  م ف- بن طاطة  

 خضرة ابراهمة مجدوب

اقبة   املعلومة املالية ومر

عكرمي -التسي��  سه�� أ املالية والصرف  

اقبة التسي�� واس��ا�ي املؤسسة   مر

   برحو باتول 

 30سا16 -00سا15
بن س�ي   -محافظ ا�حسابات

 لزرق 

بن مر�م ن-من�جية  
 �حرور -م ف قانون 

مراجعة وتدقيق جبائي خضرة  

 ابراهمة مجدوب
اقبة   املعلومة املالية ومر

 عكرمي  التسي�� 
 املالية والصرف سه�� أ 

 األحد  

 92 89 88 87 86 82 القاعة 

اقبة التسي�� واس��ا�ي 30سا09 -00سا08  مر

   بورحلة ز  املؤسسة
 معرفية ط-املالية والصرف

 
 �حرور -م ف قانون  م ف قانون  قبورة ع-من�جية بن علو ح-من�جية محافظ ا�حسابات زعفران

 معرفية ط-املالية والصرف 00سا11 -30سا09

 

اقبة التسي�� واس��ا�ي   املؤسسة مر

 بورحلة ز 
 من�جية قبورة ع �حرور -م ف قانون  م ف قانون  زعفران-محافظ ا�حسابات من�جية بن علو ح 

 

 رئيس القسم 


