
 ماليت ومحاسبتبرهامج الذروس التفاعليت للسنت الثاهيت شعبت علىم 

 

 تىقيت الحصت تاريخ الحصت ألاستار مسؤول املقياس املقياس الىحذة
التقنيت 

 املستعملت

 أساسيت

 

  10/10/0101: 10حصت بن عبد الفتاح دحمان 2اقتصاد كلي 

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

10:11-01:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت حوجيت عمر صاد املؤسستاقت

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

01:11-00:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت بن زيدي عبد اللطيف رياضياث ماليت

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

10:11-01:11 

meet 

  10/10/0101: 10حصت العبادي أحمد  معايير املحاسبت الدوليت

  10/10/0101 :10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 
meet 

  10/10/0101: 10حصت محمدمسعودي  ماليت عامت منهجيت

  01/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 
meet 

 

 

أن ينسخ رابط إلاجتماع ويضعه في صفحت  google meetلبذء في إلقاء املحاضرة بنصف ساعت أو عشرون دقيقت وبعذ أن يسجل الاجتماع في ااملحاضرة قبل  رمالحظت هامت: على أستا

 .تماعالذروس الخاصت بمقياسه بعذ رلك يذخل الطالب إلى املقياس املعني في أرضيت التعليم عن بعذ يجذ رابط الاجتماع فينقر عليه للذخىل لالج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علىم ماليت ومحاسبتتخصص  الثالثتبرهامج الذروس التفاعليت للسنت 

 

 تىقيت الحصت تاريخ الحصت ألاستار مسؤول املقياس ملقياسا الىحذة
التقنيت 

 املستعملت

 أساسيت

  10/10/0101: 10حصت بن العريت محمد 2محاسبت ماليت معمقت

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت قالون جياللي مراقبت التسيير

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

01:11-00:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت حدادي عبد الغني السياساث املاليت

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

01:11-00:11 

meet 

 منهجيت

  10/10/0101: 10حصت أقاسم عمر التدقيق املالي واملحاسبي

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 
meet 

  10/10/0101: 10حصت ث علييوسفا جقييم املشاريع

  01/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 
meet 

 

 

أن ينسخ رابط إلاجتماع ويضعه في صفحت  google meetلبذء في إلقاء املحاضرة بنصف ساعت أو عشرون دقيقت وبعذ أن يسجل الاجتماع في ااملحاضرة قبل  مالحظت هامت: على أستار

 .بعذ رلك يذخل الطالب إلى املقياس املعني في أرضيت التعليم عن بعذ يجذ رابط الاجتماع فينقر عليه للذخىل لالجتماعالذروس الخاصت بمقياسه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تخصص ماليت املؤسست ألاولى ماستربرهامج الذروس التفاعليت للسنت 

 

 تىقيت الحصت تاريخ الحصت ألاستار مسؤول املقياس املقياس الىحذة
التقنيت 

 املستعملت

 أساسيت

  10/10/0101: 10حصت بن السويس ي حمسة جقييم املؤسساث

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت سيد اعمر زينب الهندست املاليت

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

01:11-00:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت دلخديمي عبد الحمي التسيير البنكي

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

01:11-00:11 

meet 

 منهجيت

  10/10/0101: 10حصت قويدري عبد الرحمان هظام املعلوماث املحاسبي

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 
meet 

  10/10/0101: 10حصت خدير أحمد الاجصال والتحرير إلاداري 

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

01:11-00:11 
meet 

 

 

أن ينسخ رابط إلاجتماع ويضعه في صفحت  google meetلبذء في إلقاء املحاضرة بنصف ساعت أو عشرون دقيقت وبعذ أن يسجل الاجتماع في ااملحاضرة قبل  مالحظت هامت: على أستار

 .في أرضيت التعليم عن بعذ يجذ رابط الاجتماع فينقر عليه للذخىل لالجتماع الذروس الخاصت بمقياسه بعذ رلك يذخل الطالب إلى املقياس املعني

 

 

 

 



 

 

 

 تخصص تذقيق ومراقبت التسيير ألاولى ماستربرهامج الذروس التفاعليت للسنت 

 تىقيت الحصت تاريخ الحصت ألاستار مسؤول املقياس املقياس الىحذة
التقنيت 

 املستعملت

 أساسيت

  10/10/0101: 10حصت بوعسة عبد القادر التحليل املالي املعمق

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت هداجي عبد الجليل أدواث مراقبت التسيير

  10/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

01:11-00:11 

meet 

  00/10/0101: 10حصت بن مسعود محمد حوكمت الشركاث

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

01:11-00:11 

meet 

 منهجيت

  10/10/0101: 10حصت خدير أحمد الاجصال والتحرير إلاداري 

  10/10/0101: 10حصت
01011-00:11 

01:11-00:11 
meet 

  10/10/0101: 10حصت بلبالي عبد الرحيم جقييم املشاريع الاستثماريت

  01/10/0101: 10حصت
10011-01:11 

10:11-01:11 
meet 

 

أن ينسخ رابط إلاجتماع ويضعه في صفحت  google meetلبذء في إلقاء املحاضرة بنصف ساعت أو عشرون دقيقت وبعذ أن يسجل الاجتماع في ااملحاضرة قبل  مالحظت هامت: على أستار

 .جتماع فينقر عليه للذخىل لالجتماعالذروس الخاصت بمقياسه بعذ رلك يذخل الطالب إلى املقياس املعني في أرضيت التعليم عن بعذ يجذ رابط الا 

 

 


