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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  قسم: العلوم المالیة والمحاسبة 

  

  2023- 2022 األولالسداسي برنامج امتحانات 

  محاسبة وتدقیق ماستر تخصص  السنة أولى
  

 المقیاس أستاذ المقیاس  التاریخ التوقیت 

10.30 -12.00  

 إنجلیزیة د.ذیاب  2023جانفي  08األحد 

 نظریة المحاسبة أ.د بلعجوز  2023جانفي   09 االثنین 

 إتصال وتحریر إداري  د.برابح  2023جانفي   10الثالثاء 

   2023جانفي   11األربعاء 

 د.رزیقات 2023جانفي  14السبت 
معاییر المحاسبة  

 الدولیة

 قانون الشركات أ.كراع  2023جانفي  15األحد 

   2023جانفي   16االثنین 

 أ.د. ولھي  2023جانفي   17الثالثاء 
  والتدقیق  المراجعة

 الجبائي 

 أ.د.القري  2023جانفي   18األربعاء 
نظم المعلومات 

 المحاسبیة
 

 

  : تن��ه

وري وأ��د؛الطالب و�طاقة اله��ة إحضار �طاقة  - �� 
 لة حاس�ة، مسطرة.....) من الطل�ة إال ب�ذن من األستاذ المراقب؛آاألدوات (  استعارةممن�ع  -
امطالب ع� �ل   -  �ال�س�ة ل�ل ف�ج؛ االمتحانالقاعة المحددة إلجراء   اح��
.؛ - �  أي محاولة غش أو إخالل �الس�� العام لالمتحان تعرض صاحبها للمثول أمام المجلس التأدي��
   �منع منعا �اتا استخدام الهاتف النقال أثناء االمتحان.  -
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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  قسم: العلوم المالیة والمحاسبة 

  

  2023- 2022 األولالسداسي  امتحاناتبرنامج 

  مالیة وبنوك  ر تخصص ماست السنة أولى
  

 المقیاس  أستاذ المقیاس  التاریخ التوقیت 

13.00-14.30   

 مدخل إلى إدارة البنوك  د. أحمد میلي  2023جانفي  08األحد 

    2023جانفي   09االثنین 

 تقنیات بنكیة   د.زیتوني أ. 2023جانفي   10الثالثاء 

 رض قانون النقد والق  د. بوتیارةأ. 2023جانفي   11األربعاء 

  د.سراي  2023جانفي  14السبت 
عملیات الوساطة المالیة 

  والبنكیة 

 إنجلیزیة  أ.شھیب   2023جانفي  15األحد 

     2023جانفي   16االثنین 

 المقاوالتیة   جباري د. 2023جانفي   17الثالثاء 

  النظریة المالیة  أ.د بلعجوز  2023جانفي   18األربعاء 

 

  : تن��ه

وري وأ��د؛اقة اله��ة الطالب و�ط إحضار �طاقة  - �� 
لـــة حاســـ�ة، مســـطرة.....) مـــن الطل�ـــة إال بـــ�ذن مـــن األســـتاذ آاألدوات ( اســـتعارةممنـــ�ع  -

 المراقب؛
امع� �ل طالب  -  �ال�س�ة ل�ل ف�ج؛ االمتحان القاعة المحددة إلجراء  اح��
ــام  - ــام لالمتحــــــان تعــــــرض صــــــاحبها للمثــــــول أمــــ ــ�� العــــ أي محاولــــــة غــــــش أو إخــــــالل �الســــ

.؛ �  المجلس التأدي��
    �منع منعا �اتا استخدام الهاتف النقال أثناء االمتحان.  -
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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  قسم: العلوم المالیة والمحاسبة 

  

  

  2023- 2022األولالسداسي  امتحاناتبرنامج 

  محاسبة وجبایة معمقة   السنة أولى ماستر تخصص 
  

 المقیاس أستاذ المقیاس   التاریخ التوقیت 

10:30-12:00  

 القانون الجبائي للمؤسسة   د. حجار 2023جانفي  08األحد 

    2023جانفي   09االثنین 

  التسییر المالي المعمق  د.قمان 2023جانفي   10الثالثاء 

 المحاسبة  القطاعیة   أ.بحري  2023جانفي   11األربعاء 

 المقاوالتیة   .بن وارث.دأ 2023جانفي  14السبت 

    2023جانفي  15حد األ

 مراقبة التسییر   أ.د سعیدي  2023جانفي   16االثنین 

 الجبایة المعمقة للمؤسسة   د.ولھي أ. 2023جانفي   17الثالثاء 

 إنجلیزیة أ.ذیاب 2023جانفي   18األربعاء 

 

  : تن��ه

وري وأ��د؛الطالب و�طاقة اله��ة إحضار �طاقة  - �� 
مســـطرة.....) مـــن الطل�ـــة إال بـــ�ذن مـــن األســـتاذ لـــة حاســـ�ة، آاألدوات ( اســـتعارةممنـــ�ع  -

 المراقب؛
امع� �ل طالب  -  �ال�س�ة ل�ل ف�ج؛ االمتحان القاعة المحددة إلجراء  اح��
ــام  - ــام لالمتحــــــان تعــــــرض صــــــاحبها للمثــــــول أمــــ ــ�� العــــ أي محاولــــــة غــــــش أو إخــــــالل �الســــ

.؛ �  المجلس التأدي��
    �منع منعا �اتا استخدام الهاتف النقال أثناء االمتحان.  -

  




