
  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  تخصص: إدارة مالیة : الخامسالسداسي علوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  01الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جوجو زینب  13  09.30-08.00  الثالثاء  اإلستراتیجیة والتخطیط
  ركاش 13  11.00-09.30 الثالثاء  تقییم المشاریع

  وارزقي میلود 13  12.30-11.00 الثالثاء  المراجعة المالیة
  بن الطاهر محمد لمین 13  14.00-12.30  االحد  الموازنة التقدیریة

  خیري محمد 13  15.30-14.00  االحد  المالیة و المحاسبیةنظم المعلومات 
       

  
  02الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  جوجو زینب  14  11.00-09.30  الثالثاء  اإلستراتیجیة والتخطیط

  ركاش  14  12.30-11.00 الثالثاء  تقییم المشاریع
  وارزقي میلود  14  09.30-08.00 الثالثاء  المالیة المراجعة

  بن الطاهر محمد لمین  14  15.30-14.00  االحد  الموازنة التقدیریة
  خیري محمد  14  17.00-15.30  االحد  نظم المعلومات المالیة و المحاسبیة

       
  

  03الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جوجو زینب  15  12.30-11.00  الثالثاء  اإلستراتیجیة والتخطیط
  ركاش  15  09.30-08.00 الثالثاء  تقییم المشاریع

  وارزقي میلود  15  11.00-09.30 الثالثاء  المراجعة المالیة
  بن الطاهر محمد لمین  15  17.00-15.30  االحد  الموازنة التقدیریة

  خیري محمد  15  14.00-12.30  االحد  المحاسبیةنظم المعلومات المالیة و 
  
  
  
  
  
  



  

  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  تخصص: إدارة مالیة : الخامسالسداسي علوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

   04الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  خیري محمد  13  09.30-08.00  اإلثنین  المراجعة المالیة
  ركاش 13  11.00-09.30 اإلثنین  تقییم المشاریع

  بن الطاهر محمد لمین 13  12.30-11.00 اإلثنین  الموازنة التقدیریة
  جوجو زینب 13  14.00-12.30  األربعاء  اإلستراتیجیة والتخطیط

  خیري محمد 13  15.30-14.00  األربعاء  نظم المعلومات المالیة و المحاسبیة
       

  
  05الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  خیري محمد  14  11.00-09.30  اإلثنین  المراجعة المالیة
  ركاش  14  12.30-11.00 اإلثنین  تقییم المشاریع

  بن الطاهر محمد لمین  14  09.30-08.00 اإلثنین  الموازنة التقدیریة
  جوجو زینب  14  15.30-14.00  األربعاء  اإلستراتیجیة والتخطیط

  خیري محمد  14  17.00-15.30  األربعاء  نظم المعلومات المالیة و المحاسبیة
       

  
  06الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  خیري محمد  15  12.30-11.00  اإلثنین  المراجعة المالیة
  ركاش  15  09.30-08.00 اإلثنین  تقییم المشاریع

  بن الطاهر محمد لمین  15  11.00-09.30 اإلثنین  الموازنة التقدیریة
  جوجو زینب  15  17.00-15.30  األربعاء  اإلستراتیجیة والتخطیط

  خیري محمد  15  14.00-12.30  األربعاء  نظم المعلومات المالیة و المحاسبیة
 


