
16:00 -- 15:0015:00 -- 14:0014:00 -- 13:0013:00- 12:0012:00 -- 11:0011:00 -- 10:0010:00 -- 09:0009:00 -- 08:00اليوم 

قسم العلوم املالية واحملاسبة

برنامج المراجعة للسنة األوىل ماستر مالية والبنوك

األحد           

04-10-2020

ادارة المخاطر 

د .أ)المالية 

(A11 )(بلعجوز

ادارة المخاطر 

 (د بلعجوز.أ)المالية 

(A11)

ي 
 
التحليل اإلئتمان

A11 (عمران.د)

ي 
 
التحليل اإلئتمان

A11 (عمران.د)

اإلثني            

05-10-2020
قانون المنافسة 

K26  (حجار.د)

الثالثاء         

06-10-2020

التحليل الماىلي 

K26 (قمان.د)

التحليل الماىلي 

K26 (قمان.د)

ية  انجلت  

 (صيدون.د)

A13



16:00 -- 15:0015:00 -- 14:0014:00 -- 13:0013:00- 12:0012:00 -- 11:0011:00 -- 10:0010:00 -- 09:0009:00 -- 08:00اليوم 

قسم العلوم املالية واحملاسبة
برنامج المراجعة للسنة األوىل ماستر محاسبة وتدقيق

األحد           

04-10-2020
ي 
 
. د)القانون الجبان

K28 (حجار

تنظيم مهنة 

ي.د)المحاسبة 
 (سبتر

K28

تنظيم مهنة 

المحاسبة 

ي.د)
K28 (سبتر

اإلثني            

05-10-2020

المعايت  المحاسبية 

 (رزيقات.د)الدولية 

K28

المعايت  المحاسبية 

 (رزيقات.د)الدولية 

K28

ية  انجلت  

 (صيدون.د)

A13

الثالثاء         

06-10-2020

مراجعة مالية 

عريوة .د)ومحاسبية 

K28 (م

مراجعة مالية 

ومحاسبية 

K28 (عريوة م.د)



16:00 -- 15:0015:00 -- 14:0014:00 -- 13:0013:00- 12:0012:00 -- 11:0011:00 -- 10:0010:00 -- 09:0009:00 -- 08:00اليوم 

قسم العلوم املالية واحملاسبة
برنامج المراجعة للسنة األوىل ماستر محاسبة وجباية معمقة

األحد           

04-10-2020

األنظمة المحاسبية 

ي. د)المقارنة 
 (سبتر

K27

األنظمة المحاسبية 

ي. د)المقارنة 
 (سبتر

K27

يبية  النظم الض 

 (زواق. د)الدولية 

K27

يبية  النظم الض 

 (زواق. د)الدولية 

K27

اإلثني            

05-10-2020

محاسبة التسيت  

اتيجية  د .أ)اإلستر

K27 (قاسمي

محاسبة التسيت  

اتيجية  د .أ)اإلستر

K27 (قاسمي

ية  انجلت  

 (صيدون.د)

A13

الثالثاء         

06-10-2020

قانون التأمينات 

اإلجتماعية 

K27 (عجالن.د)



16:00 -- 15:0015:00 -- 14:0014:00 -- 13:0013:00- 12:0012:00 -- 11:0011:00 -- 10:0010:00 -- 09:0009:00 -- 08:00اليوم 

قسم العلوم املالية واحملاسبة
 تدقيق ومراقبة التسيت 

برنامج المراجعة للسنة األوىل ماستر

األحد           

04-10-2020
كات  . د)حوكمة الشر

ي
 
K29 (بدرون

كات  . د)حوكمة الشر

ي
 
K29 (بدرون

. د)قانون المنافسة 

K29 (حجار

اإلثني            

05-10-2020

التحليل الماىلي 

د .أ)المعمق 

K29 (سعيدي

التحليل الماىلي 

د .أ)المعمق 

K29 (سعيدي

ية  انجلت  

 (صيدون.د)

A13

الثالثاء         

06-10-2020

أدوات مراقبة 

 (غزي. د)التسيت  

K29

أدوات مراقبة 

 (غزي. د)التسيت  

K29


