
 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي
 
 
 

 

 جاهعت دمحم بىضياف بالوسيلت

 كليت العلىم االقخصاديت والخجاريت وعلىم الخسيير

 قسن: العلىم الواليت والوحاسبت

 ثالثالمسداسي ل االستدراكية االمتحاناتاستكنال برنامج 

 تدقيقحماسبة و نية ماسرت الثا السنة

 

 الخاريخ الوقياش أسخاذ الوقياش الخىقيج القاعت

A11 

 هراقبت الخسيير الوعوقت  أ.د قاسوي 00:30 – 08:30
 2020-00-22الثالثاء: 

 قانىى األعوال  أ.بىبعايت ر 11:00 – 10:00

 هحاسبت الشركاث الوعوقت  د.غسي 00:30 – 08:30
 2020-00 -23األربعاء: 

.دخاىد 11:00 – 10:00  هقاوالحيت  

 
 :تعمينات هامة

 إجبارية ارثداء الكمامة  والتعقيم عند دخول قاعة الامتحان؛ -1

 ممنوع التجمع خارج قاعات إلامتحان؛ -2

 يمنع دخول الطلبة غير املعنيين باإلمتحان؛ -3

 قة الطالب إجباري.احضار بطا -4

 



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي
 
 
 

 

 جاهعت دمحم بىضياف بالوسيلت

 كليت العلىم االقخصاديت والخجاريت وعلىم الخسيير

 قسن: العلىم الواليت والوحاسبت

 

 ثالثالمسداسي االستدراكية ل االمتحانات استكنال برنامج

 مالية وبنوك نية ماسرت الثاالسنة 

 الخاريخ الوقياش أسخاذ الوقياش الخىقيج القاعت

A11 

 اإلسخراحيجيت الواليت وحىكوت البنىك د.زيد 00:30 – 08:30
 2020-00-22الثالثاء: 

 حصال والخحرير اإلدارياإل أ.هني 11:00 – 10:00

 الصيرفت اإللكخرونيت  د.شريطأ.  00:30 – 08:30
 2020-00 -23األربعاء: 

 حدقيق هالي وهحاسبي  أ.د. سعىدي ب 11:00 – 10:00

 
 :تعمينات هامة

 إجبارية ارثداء الكمامة  والتعقيم عند دخول قاعة الامتحان؛ -1

 ممنوع التجمع خارج قاعات إلامتحان؛ -2

 خول الطلبة غير املعنيين باإلمتحان؛يمنع د -3

 احضار بطاقة الطالب إجباري. -4

 



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي
 
 
 

 

 جاهعت دمحم بىضياف بالوسيلت

 كليت العلىم االقخصاديت والخجاريت وعلىم الخسيير

 قسن: العلىم الواليت والوحاسبت

 

 ثالثالمسداسي االستدراكية ل االمتحانات استكنال برنامج

 حماسبة وجباية معنقة نية ماسرت الثاالسنة 
 الخاريخ الوقياش أسخاذ الوقياش  الخىقيج القاعت

A11 

 هنهجيت البحث العلوي  د.زيد 00:30 – 08:30
 2020-00-22الثالثاء: 

 الوعايير الوحاسبيت الدوليت  د.طىيراث 11:00 – 10:00

 هحاسبت الشركاث الوعوقت د.غسي 00:30 – 08:30
 2020-00 -23األربعاء: 

 قانىى الصفقاث العوىهيت د. عوراى 11:00 – 10:00

 
 :تعمينات هامة

 متحان؛إجبارية ارثداء الكمامة  والتعقيم عند دخول قاعة الا  -1

 ممنوع التجمع خارج قاعات إلامتحان؛ -2

 يمنع دخول الطلبة غير املعنيين باإلمتحان؛ -3

 احضار بطاقة الطالب إجباري. -4

 



 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي
 
 
 

 

 جاهعت دمحم بىضياف بالوسيلت

 كليت العلىم االقخصاديت والخجاريت وعلىم الخسيير

 قسن: العلىم الواليت والوحاسبت

 

 ثالثالمسداسي االستدراكية ل االمتحاناتاستكنال برنامج 

 تدقيق ومراقبة التسيري نية ماسرت الثاالسنة 
 الخاريخ الوقياش أسخاذ الوقياش الخىقيج القاعت

A11 

 الرقابت الداخليت  أ.د سعيدي 00:30 – 08:30
 2020-00-22الثالثاء: 

 هنهجيت البحث العلوي  د. عثواني 11:00 – 10:00

 هحافظ الحساباث في الخشريع الجسائري د.سبخي 00:30 – 08:30

 2020-00 -23األربعاء: 
 الجبائي والخدقيق الوراجعت أ.د. ولهي 11:00 – 10:00

 
 :هامةتعمينات 
 إجبارية ارثداء الكمامة  والتعقيم عند دخول قاعة الامتحان؛ -1

 ممنوع التجمع خارج قاعات إلامتحان؛ -2

 يمنع دخول الطلبة غير املعنيين باإلمتحان؛ -3

 احضار بطاقة الطالب إجباري. -4


