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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة       

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  المجموعة االولى
  01الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  جورالف أسمهان  01  09.30-08.00  السبت  المؤسسات إقتصاد

  عمروش بهیة  01  11.00-09.30  السبت  2اقتصاد كلي 
  قطاع نسرین  01  12.30-11.00  السبت  ریاضیات مالیة

  بن عنتر وسیلة  01  14.00-12.30  األحد  تسویق
  بونعاس شاكر  01  15.30-14.00  األحد  مالیة عامة

       
  02الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  جورالف أسمهان  02  11.00-09.30  السبت  إقتصاد المؤسسات

  عمروش بهیة  02  12.30-11.00  السبت  2اقتصاد كلي 
  نقطاع نسری  02  09.30-08.00  السبت  ریاضیات مالیة

  بن عنتر وسیلة  02  15.30-14.00  األحد  تسویق
  بونعاس شاكر  02  17.00-15.30  األحد  مالیة عامة

       
  03الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  جورالف أسمهان  03  12.30-11.00  السبت  إقتصاد المؤسسات

  عمروش بهیة  03  09.30-08.00  السبت  2اقتصاد كلي 
  قطاع نسرین  03  11.00-09.30  السبت  ریاضیات مالیة

  بن عنتر وسیلة  03  17.00-15.30  األحد  تسویق
  بونعاس شاكر  03  14.00-12.30  األحد  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             االقتصادیة والعلوم التجاریة و  كلیة العلوم     
  

  04الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  حمزة فیاللي  04  14.00-12.30  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  بن عبد الرحمان نعیمة  04  15.30-14.00  یناالثن  2اقتصاد كلي 

  دبیحي مباركة  04  17.00-15.30  االثنین  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة  04  09.30-08.00  السبت  تسویق

  مزوار منوبة  04  11.00-09.30  السبت  مالیة عامة
       

  
  05الفـــــــوج    

  ستاذ(ة)األ  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  فیاللي حمزة  05  15.30-14.00  االثنین  إقتصاد المؤسسات

  بن عبد الرحمان نعیمة  05  17.00-15.30  االثنین  2اقتصاد كلي 
  دبیحي مباركة  05  14.00-12.30  االثنین  ریاضیات مالیة

  دراج نبیلة  05  11.00-09.30  السبت  تسویق
  مزوار منوبة  05  12.30-11.00  السبت  مالیة عامة

       
  

  06الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  فیاللي حمزة  06  17.00-15.30  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  بن عبد الرحمان نعیمة  06  14.00-12.30  االثنین  2اقتصاد كلي 

  دبیحي مباركة  06  15.30-14.00  االثنین  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة  06  12.30-11.00  السبت  تسویق

  مزوار منوبة  06  09.30-08.00  السبت  مالیة عامة
 
 
 
 



Page 3 sur 14  
 

  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                     3الجــزائــر  جامعــة        

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  07الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  بورغداد آمال  01  09.30-08.00  الثالثاء  إقتصاد المؤسسات
  بن قمجة الزهرة  01  11.00-09.30  الثالثاء  2اقتصاد كلي 

  دبیحي مباركة  01  12.30-11.00  الثالثاء  ریاضیات مالیة
  بن عنتر وسیلة  01  14.00-12.30  األربعاء  تسویق

  بورزق ابراهیم فوزي  01  15.30-14.00  األربعاء  مالیة عامة
       

  
  08الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  آمال بورغداد  02  11.00-09.30  الثالثاء  إقتصاد المؤسسات

  بن قمجة الزهرة  02  12.30-11.00  الثالثاء  2اقتصاد كلي 
  دبیحي مباركة  02  09.30-08.00  الثالثاء  ریاضیات مالیة

  بن عنتر وسیلة  02  15.30-14.00  األربعاء  تسویق
  بورزق ابراهیم فوزي  02  17.00-15.30  األربعاء  مالیة عامة

       
  

  09الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  بورغداد آمال  03  12.30-11.00  الثالثاء  إقتصاد المؤسسات
  بن قمجة الزهرة  03  09.30-08.00  الثالثاء  2اقتصاد كلي 

  دبیحي مباركة  03  11.00-09.30  الثالثاء  ریاضیات مالیة
  بن عنتر وسیلة  03  17.00-15.30  األربعاء  تسویق
  بورزق ابراهیم فوزي  03  14.00-12.30  األربعاء  عامةمالیة 
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  10ـــــوج   الفــ
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  یابوش اسماء  01  14.00-12.30  الثالثاء  إقتصاد المؤسسات
  جدایني میمي  01  15.30-14.00  الثالثاء  2اقتصاد كلي 

    01  17.00-15.30  الثالثاء  ریاضیات مالیة
  بركاهمسالم   01  09.30-08.00  األربعاء  تسویق

  اسیا  موساوي  01  11.00-09.30  األربعاء  مالیة عامة
       

  
  11الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  یابوش اسماء  02  15.30-14.00  الثالثاء  إقتصاد المؤسسات

  جدایني میمي  02  17.00-15.30  الثالثاء  2اقتصاد كلي 
    02  14.00-12.30  الثالثاء  ات مالیةریاضی
  سالم بركاهم  02  11.00-09.30  األربعاء  تسویق

  اسیا  موساوي  02  12.30-11.00  األربعاء  مالیة عامة
       

  
  12الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  یابوش اسماء  03  17.00-15.30  الثالثاء  إقتصاد المؤسسات

  جدایني میمي  03  14.00-12.30  الثالثاء  2اقتصاد كلي 
    03  15.30-14.00  الثالثاء  ریاضیات مالیة

  سالم بركاهم  03  12.30-11.00  األربعاء  تسویق
  اسیا  موساوي  03  09.30-08.00  األربعاء  مالیة عامة
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  2017/2018 مـال الموجهـةجـدول تـوقیت األع                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  13الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جرالف اسمهان  07  09.30-08.00  الخمیس  إقتصاد المؤسسات
  دربوشي صبرینة 07  11.00-09.30 الخمیس  2اقتصاد كلي 

   07  12.30-11.00 الخمیس  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة 07  14.00-12.30  الثالثاء  تسویق

  اوعیل نعیمة 07  15.30-14.00 الثالثاء  مالیة عامة
       

  
  14الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  ـومالیـــ  ادةــــــــــــالمــــ
  جرالف اسمهان  08  11.00-09.30  الخمیس  إقتصاد المؤسسات

  دربوشي صبرینة 08  12.30-11.00 الخمیس  2اقتصاد كلي 
   08  09.30-08.00 الخمیس  ریاضیات مالیة

  دراج نبیلة 08  15.30-14.00  الثالثاء  تسویق
  ل نعیمةاوعی 08  17.00-15.30 الثالثاء  مالیة عامة

       
  

  15الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جرالف اسمهان  09  12.30-11.00  الخمیس  إقتصاد المؤسسات
  دربوشي صبرینة 09  09.30-08.00 الخمیس  2اقتصاد كلي 

   09  11.00-09.30 الخمیس  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة 09  17.00-15.30  الثالثاء  تسویق

  اوعیل نعیمة 09  14.00-12.30 الثالثاء  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــم التسییو ـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  المجموعة الثانیة
  16الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  جدي أسماء  01  09.30-08.00  الخمیس  إقتصاد المؤسسات

  بن یخلف اسیا  01  11.00-09.30  الخمیس  2اقتصاد كلي 
  ي سعادجراو   01  12.30-11.00  الخمیس  ریاضیات مالیة

  فضیل نعیمة  01  09.30-08.00  االثنین  تسویق
  اكن لونیس  01  11.00-09.30  االثنین  مالیة عامة

 
  

  17الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جدي أسماء  02  11.00-09.30  الخمیس  المؤسسات اقتصاد
  بن یخلف اسیا  02  12.30-11.00  الخمیس  2اقتصاد كلي 

  جراوي سعاد  02  09.30-08.00  الخمیس  ریاضیات مالیة
  فضیل نعیمة  02  11.00-09.30  االثنین  تسویق

  اكن لونیس  02  12.30-11.00  االثنین  مالیة عامة
       

  
  18الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  جدي أسماء  03  12.30-11.00  الخمیس  ؤسساتإقتصاد الم

  بن یخلف اسیا  03  09.30-08.00  الخمیس  2اقتصاد كلي 
  جراوي سعاد  03  11.00-09.30  الخمیس  ریاضیات مالیة

  فضیل نعیمة  03  12.30-11.00  االثنین  تسویق
  اكن لونیس  03  09.30-08.00  االثنین  مالیة عامة
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                     3الجــزائــر  جامعــة 
  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                                            

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  المجموعة الثانیة
  19الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  شیتر ادم  01  14.00-12.30  الخمیس  إقتصاد المؤسسات

  بن قمجة زهرة  01  15.30-14.00  الخمیس  2اقتصاد كلي 
  حاج اعراب كمال  01  17.00-15.30  الخمیس  ریاضیات مالیة

  فضیل نعیمة  01  09.30-08.00  االحد  تسویق
  اوعیل نعیمة  01  11.00-09.30  االحد  مالیة عامة

 
       

  20الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شیتر ادم  02  15.30-14.00  الخمیس  إقتصاد المؤسسات
  بن قمجة زهرة  02  17.00-15.30  الخمیس  2اقتصاد كلي 

  حاج اعراب كمال  02  14.00-12.30  الخمیس  ریاضیات مالیة
  فضیل نعیمة  02  11.00-09.30  االحد  تسویق

  اوعیل نعیمة  02  12.30-11.00  االحد  مالیة عامة
   

  21الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  شیتر ادم  03  17.00-15.30  الخمیس  إقتصاد المؤسسات
  بن قمجة زهرة  03  14.00-12.30  الخمیس  2اقتصاد كلي 

  حاج اعراب كمال  03  15.30-14.00  الخمیس  ریاضیات مالیة
  فضیل نعیمة  03  12.30-11.00  االحد  تسویق

  اوعیل نعیمة  03  09.30-08.00  االحد  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             ة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و كلی     
  

  22الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  یابوش أسماء  01  14.00-12.30  السبت  إقتصاد المؤسسات
  بن عبد الرحمان نعیمة  01  15.30-14.00  السبت  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  01  17.00-15.30  السبت  ریاضیات مالیة
  سعیدي نبیهة  04  14.00-12.30  الثالثاء  تسویق

  قارة سمیرة  04  15.30-14.00  الثالثاء  مالیة عامة
 

       
  

  23الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  یابوش أسماء  02  15.30-14.00  السبت  إقتصاد المؤسسات
  بن عبد الرحمان نعیمة  02  17.00-15.30  السبت  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  02  14.00-12.30  السبت  ریاضیات مالیة
  سعیدي نبیهة  05  15.30-14.00  الثالثاء  تسویق

  قارة سمیرة  05  17.00-15.30  الثالثاء  مالیة عامة
 
  

  24الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  یابوش أسماء  03  17.00-15.30  السبت  إقتصاد المؤسسات
  بن عبد الرحمان نعیمة  03  14.00-12.30  السبت  2اقتصاد كلي 

  یسى عبد القادربن ع  03  15.30-14.00  السبت  ریاضیات مالیة
  سعیدي نبیهة  06  17.00-15.30  الثالثاء  تسویق

  قارة سمیرة  06  14.00-12.30  الثالثاء  مالیة عامة
 
 
 
 



Page 9 sur 14  
 

  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابع    علوم التسییر         كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  25الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جدي أسماء  04  09.30-08.00  االحد  إقتصاد المؤسسات
  دربوشي صبرینة  04  11.00-09.30  االحد  2اقتصاد كلي 

  حاج اعراب كمال  04  12.30-11.00  االحد  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة  04  09.30-08.00  االربعاء  تسویق

  قانة زكي  04  11.00-09.30  االربعاء  مالیة عامة
 
  

  26الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جدي أسماء  05  11.00-09.30  االحد  إقتصاد المؤسسات
  دربوشي صبرینة  05  12.30-11.00  االحد  2لي اقتصاد ك

  حاج اعراب كمال  05  09.30-08.00  االحد  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة  05  11.00-09.30  االربعاء  تسویق

  قانة زكي  05  12.30-11.00  االربعاء  مالیة عامة
 
  

  27الفـــــــوج   
  تاذ(ة)األس  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  جدي أسماء  06  12.30-11.00  االحد  إقتصاد المؤسسات
  دربوشي صبرینة  06  09.30-08.00  االحد  2اقتصاد كلي 

  حاج اعراب كمال  06  11.00-09.30  االحد  ریاضیات مالیة
  دراج نبیلة  06  12.30-11.00  االربعاء  تسویق

  قانة زكي  06  09.30-08.00  االربعاء  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  28الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  اعـةالق  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قانة زكي  10  09.30-08.00  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  موساوي اسیا  10  11.00-09.30  االثنین  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  10  12.30-11.00  االثنین  ریاضیات مالیة
  حشیش نور الهدى  10  14.00-12.30  الخمیس  تسویق

  نوبةمزوار م  10  15.30-14.00  الخمیس  مالیة عامة
 

       
  

  29الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قانة زكي  11  11.00-09.30  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  موساوي اسیا  11  12.30-11.00  االثنین  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  11  09.30-08.00  االثنین  ریاضیات مالیة
  حشیش نور الهدى  11  15.30-14.00  الخمیس  یقتسو 

  مزوار منوبة  11  17.00-15.30  الخمیس  مالیة عامة
 
 
  

  30الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  قانة زكي  12  12.30-11.00  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  موساوي اسیا  12  09.30-08.00  االثنین  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  12  11.00-09.30  االثنین  ریاضیات مالیة
  حشیش نور الهدى  12  17.00-15.30  الخمیس  تسویق

  مزوار منوبة  12  14.00-12.30  الخمیس  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             لوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و كلیة الع     
  المجموعة الثالثة

  31الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  ادرصافي عبد الق  01  14.00-12.30  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  جدایني میمي  01  15.30-14.00  االثنین  2اقتصاد كلي 

  كرمیة نسرین  01  17.00-15.30  االثنین  ریاضیات مالیة
    04  14.00-12.30  األحد  تسویق

  قانة زكي  04  15.30-14.00  األحد  مالیة عامة
 

       
  

  32الفـــــــوج    
  ألستاذ(ة)ا  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  صافي عبد القادر  02  15.30-14.00  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  جدایني میمي  02  17.00-15.30  االثنین  2اقتصاد كلي 

  كرمیة نسرین  02  14.00-12.30  االثنین  ریاضیات مالیة
    05  15.30-14.00  األحد  تسویق

  قانة زكي  05  17.00-15.30  األحد  مالیة عامة
 
 
  

  33الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  صافي عبد القادر  03  17.00-15.30  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  جدایني میمي  03  14.00-12.30  االثنین  2اقتصاد كلي 

  كرمیة نسرین  03  15.30-14.00  االثنین  ریاضیات مالیة
    06  17.00-15.30  األحد  تسویق
  قانة زكي  06  14.00-12.30  األحد  عامة مالیة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  34الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  العربي نعیمة  04  09.30-08.00  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  عمروش بهیة  04  11.00-09.30  االثنین  2اقتصاد كلي 

  مغني نادیة  04  12.30-11.00  االثنین  ریاضیات مالیة
  بوالقمح هدى  04  14.00-12.30  السبت  تسویق

  بونعاس شاكر  04  15.30-14.00  السبت  لیة عامةما
 

       
  

  35الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  العربي نعیمة  05  11.00-09.30  االثنین  إقتصاد المؤسسات
  عمروش بهیة  05  12.30-11.00  االثنین  2اقتصاد كلي 

  مغني نادیة  05  09.30-08.00  ناالثنی  ریاضیات مالیة
  بوالقمح هدى  05  15.30-14.00  السبت  تسویق

  بونعاس شاكر  05  17.00-15.30  السبت  مالیة عامة
 
 

       
  36الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  العربي نعیمة  06  12.30-11.00  االثنین  إقتصاد المؤسسات

  عمروش بهیة  06  09.30-08.00  االثنین  2اقتصاد كلي 
  مغني نادیة  06  11.00-09.30  االثنین  ریاضیات مالیة

  بوالقمح هدى  06  17.00-15.30  السبت  تسویق
  بونعاس شاكر  06  14.00-12.30  السبت  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
 

  37الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  د القادرصافي عب  07  09.30-08.00  األحد  إقتصاد المؤسسات
  سلیماني مرزاق  07  11.00-09.30  األحد  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  07  12.30-11.00  األحد  ریاضیات مالیة
  سالم بركاهم  04  14.00-12.30  الخمیس  تسویق

  قارة سمیرة  04  15.30-14.00  الخمیس  مالیة عامة
 

       
  

  38الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  ــومالیــ  ادةــــــــــــالمــــ

  صافي عبد القادر  08  11.00-09.30  األحد  إقتصاد المؤسسات
  سلیماني مرزاق  08  12.30-11.00  األحد  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  08  09.30-08.00  األحد  ریاضیات مالیة
  سالم بركاهم  05  15.30-14.00  الخمیس  تسویق

  قارة سمیرة  05  17.00-15.30  الخمیس  مالیة عامة
 

       
  

  39الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  صافي عبد القادر  09  12.30-11.00  األحد  إقتصاد المؤسسات
  سلیماني مرزاق  09  09.30-08.00  األحد  2اقتصاد كلي 

  عیسى عبد القادربن   09  11.00-09.30  األحد  ریاضیات مالیة
  سالم بركاهم  06  17.00-15.30  الخمیس  تسویق

  قارة سمیرة  06  14.00-12.30  الخمیس  مالیة عامة
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            2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة  

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل : رابعالسداسي ال             علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و 
  

  40الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  سناجقي عبد اهللا  07  14.00-12.30  الخمیس  إقتصاد المؤسسات
  سلیماني مرزاق  07  15.30-14.00  الخمیس  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  07  17.00-15.30  الخمیس  ت مالیةریاضیا
  بوالقمح هدى  07  09.30-08.00  األربعاء  تسویق

  حنیش احمد  07  11.00-09.30  األربعاء  مالیة عامة
 
 
  

  41الفـــــــوج    
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  سناجقي عبد اهللا  08  15.30-14.00  الخمیس  إقتصاد المؤسسات
  سلیماني مرزاق  08  17.00-15.30  الخمیس  2اقتصاد كلي 

  بن عیسى عبد القادر  08  14.00-12.30  الخمیس  ریاضیات مالیة
  بوالقمح هدى  08  11.00-09.30  األربعاء  تسویق

  حنیش احمد  08  12.30-11.00  األربعاء  مالیة عامة
 

       
  42الفـــــــوج   

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  سناجقي عبد اهللا  09  17.00-15.30  الخمیس  إقتصاد المؤسسات

  سلیماني مرزاق  09  14.00-12.30  الخمیس  2اقتصاد كلي 
  بن عیسى عبد القادر  09  15.30-14.00  الخمیس  ریاضیات مالیة

  بوالقمح هدى  09  12.30-11.00  األربعاء  تسویق
  حنیش احمد  09  09.30-08.00  األربعاء  مالیة عامة
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  2017/2018 جـدول تـوقیت األعمـال الموجهـة                    3الجــزائــر  جامعــة 

  رــــــــوم التسییـــــشعبة عل :السداسي الرابععلوم التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و      
  

  43ــــوج   الفـــ
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  سناجقي عبد اهللا  10  09.30-08.00  السبت  إقتصاد المؤسسات
  بن یخلف أسیا  10  11.00-09.30  السبت  2اقتصاد كلي 

  مغني نادیة  10  12.30-11.00  السبت  ریاضیات مالیة
  ش نور الهدىحشی  10  09.30-08.00  االحد  تسویق

  موساوي اسیة  10  11.00-09.30  االحد  مالیة عامة
 

       
  44الفـــــــوج    

  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ
  سناجقي عبد اهللا  11  11.00-09.30  السبت  إقتصاد المؤسسات

  بن یخلف أسیا  11  12.30-11.00  السبت  2اقتصاد كلي 
  مغني نادیة  11  09.30-08.00  السبت  ات مالیةریاضی
  حشیش نور الهدى  11  11.00-09.30  االحد  تسویق

  موساوي اسیة  11  12.30-11.00  االحد  مالیة عامة
 
 
   

  45الفـــــــوج   
  األستاذ(ة)  القاعـة  التوقیـــت  الیــــوم  ادةــــــــــــالمــــ

  اجقي عبد اهللاسن  12  12.30-11.00  السبت  إقتصاد المؤسسات
  بن یخلف أسیا  12  09.30-08.00  السبت  2اقتصاد كلي 

  مغني نادیة  12  11.00-09.30  السبت  ریاضیات مالیة
  حشیش نور الهدى  12  12.30-11.00  االحد  تسویق

  اسیة موساوي  12  09.30-08.00  االحد  مالیة عامة
 
  


