
 

 الثا�يالسدا��ي  –استعمال الزمن للمحاضرات  

اقبة التسي�� املستوى:                                                Master 1  -السنة األو�� ماس�� تخصص: التدقيق ا�حاس�ي ومر
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     اإلثم�ن 
 

 

  الثالثاء 

 3املدرج 

 محاضرة  –جباية املؤسسة

     3املدرج أ/   تفا��     

 محاضرة     املعمق  التحليل املا��

    3املدرج      بادن .ع /أ 

 محاضرة  –حوكمة الشر�ات 

 3املدرج  د/  ولد سعيد    
 

   محاضرةأدوات مراقبة التسي��  

 3املدرج  أ/ ابراهي�ي ع   
 

     األر�عاء
 

 

  ا�خميس

 4املدرج 

   محاضرة املؤسسة  إس��اتيجية

 4املدرج  دواح أ/    

محاضرة  واالتصال اإلداري  التحر�ر   

 4املدرج  بن ز�دان .ح  د/        

  

 
 

 أ.معرفية/إنجل��ية 

 moodleعن �عد ع�� منصة 

  املباشرة  غ�� قانون الضرائب 

 محاضرة 

 4املدرج  أ/  بوز�د س   

 
             ع/رئيس القسم
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08 h 00- 09h 30        

09h30-11h 00        

11H00 - 12H30        

13H30 - 15H00 
-أدوات مراقبة التسي�� 

 �عقوب 

قانون الضرائب غ��   

 عدنان بوز�د  -املباشرة

-التحليل املا�� املعمق

 قر�وعة

  التحر�ر اإلداري واالتصال

 قبورة ع

غ��    قانون الضرائب

 املباشرة بن طاطة 

  -التحر�ر اإلداري واالتصال

 عكرمي
 بن س�ي لزرق  – جباية املؤسسة

15H00-16H30 
  - التحليل املا�� املعمق

 بالطرش م

- التحليل املا�� املعمق

 قر�وعة

الضرائب غ��   قانون 

  بوز�د عدنان  -املباشرة

-أدوات مراقبة التسي�� 

 �عقوب 

  التحر�ر اإلداري واالتصال

 قبورة ع

غ�� املباشرة    قانون الضرائب

 بن طاطة 
 عكرمي  -التحر�ر اإلداري واالتصال
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08 h 00- 09h 30 
التحر�ر اإلداري  

 عكرمي -واالتصال

-إس��اتيجية املؤسسة

 مقيدش
 تفا��-جباية املؤسسة

-إس��اتيجية املؤسسة 

 عمروش 
 أدوات مراقبة التسي�� ابراهيي عمر  بن زازة  -حوكمة الشر�ات بادن  -التحليل املا��

09h30-11h 00 
بن   -حوكمة الشر�ات

 زازة
 تفا��-جباية املؤسسة

اإلداري  التحر�ر 

 عكرمي -واالتصال
 بادن  -التحليل املا��

-إس��اتيجية املؤسسة

 مقيدش

أدوات مراقبة التسي��  

 ابراهيي عمر
 عمروش -إس��اتيجية املؤسسة 

11H00 - 12H30 تفا��-جباية املؤسسة 
التحر�ر اإلداري  

 عكرمي -واالتصال

-أدوات مراقبة التسي��

 هوان
 بن زازة  -حوكمة الشر�ات

مراقبة التسي��  أدوات 

 ابراهيي عمر
 بادن  -التحليل املا��

 -قانون الضرائب غ�� املباشرة

 بوز�د.س–املباشرة 

13H30 - 15H00 
-إس��اتيجية املؤسسة

 مقيدش

-أدوات مراقبة التسي��

 هوان
 بن زازة  -حوكمة الشر�ات

قانون الضرائب غ��  

–املباشرة  -املباشرة

س   بوز�د

 مزاجة  جباية املؤسسة
-إس��اتيجية املؤسسة

 عمروش 
 بن علو   حوكمة الشر�ات

15H00-16H30 
غ��    قانون الضرائب

–املباشرة  -املباشرة

د   ز

 تمار  -حوكمة الشر�ات
إس��اتيجية املؤسسة  

 مقيدش
 بالطرش م  -التحليل املا�� جرورو  جباية املؤسسة حوكمة الشر�ات بن علو  مزاجةجباية املؤسسة  
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Salle 62 84 86 78 88 77 92 

 رئيس القسم ع/
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