
2202-1202 املرسم الجامعي  
 

  جامعـــــــــة أدرار  

 ، التجارية وعلوم التسييرالعلوم االقتصاديةكلية 

     قسم علوم التسيير    

     السادسالسداس ي  -  تخصص إدارة مالية الثالثةلسنة ا  - استعمال الزمن 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األفواج األيــام
17:00-

18:30 

حـد
األ

 

 1فوج 

 TDاملوازنة 

 أ.د. تيقاوي 

 مكتبة الكلية  01ق 

 TDاإلستراتيجية 

 د.يحياوي 

 مكتبة الكلية  01ق 

 TDتقييم املشاريع 

 أ.د بن الدين

 مكتبة الكلية  01ق 

    

 2فوج  

 TDاإلستراتيجية 

 د.يحياوي 

 مكتبة الكلية  02ق 

 TDاملوازنة 

 أ.د. تيقاوي 

 مكتبة الكلية  02ق 

 TDالتدقيق املالي 

 أ.د. بوشرى 

 مكتبة الكلية  02ق 

    

 3فوج 

 TD تقييم املشاريع

 أ.د بن الدين

 مكتبة الكلية  03ق 

 TDإنجليزية 

 د. مولودي

 مكتبة الكلية  03ق 

 TDاملوازنة 

 أ.د. تيقاوي 

 مكتبة الكلية  03ق 

    

 4فوج 

 TDإنجليزية 

 د.مولودي

 مكتبة الكلية  04ق 

 TDالتدقيق املالي 

 أ.د. بوشرى 

 مكتبة الكلية  04ق 

 

 TDاإلستراتيجية 

 د.يحياوي 

 مكتبة الكلية  04ق 

 

    

 5فوج 

 TDالتدقيق املالي 

 بوشرى  أ.د.

 مكتبة الكلية  05ق 

 TD تقييم املشاريع

 أ.د بن الدين

 مكتبة الكلية  05ق 

 TDإنجليزية 

 د. مولودي

 مكتبة الكلية  05ق 

    

ن 
ثني

األ
 

    

 C وازنة امل

   أ.د. تيقاوي 

 درج   ح " امل"

 Cالتدقيق املالي 

 أ.د. بوشرى 

 درج  ح" امل" 

اإلفالس والتسوية 

 C القضائية 

  أ. خدير 

 درج   ح " امل"

 



2202-1202 املرسم الجامعي  
 

اء 
الث

لث
ا

 

 

 Cتقييم املشاريع 

  أ.د. بن الدين

 درج  ح" امل"

 C وازنة امل

   أ.د. تيقاوي 

 درج   ح " امل"

 C اإلستراتيجية 

  د. يحياوي 

 درج   ح " امل"

    

 

اء
بع
ألر

ا
 

     1فوج

 TDإنجليزية 

 محمودي د. أ.

 مكتبة الكلية  01ق  

 TDالتدقيق املالي 

 وشرى بأ.د. 

 مكتبة الكلية  01ق 

 

    2فوج 

  TDريعاتقييم املش 

 أ.د بن الدين

 مكتبة الكلية  02ق 

 TDإنجليزية 

 أ.د. محمودي 

 مكتبة الكلية  02ق 

 

     3فوج 

 TDالتدقيق املالي 

 أ.د. بوشرى 

 مكتبة الكلية  03ق 

 TDاإلستراتيجية 

 د.يحياوي 

 مكتبة الكلية  03ق 

 

     4فوج 

 TDاملوازنة 

 قاوي يأ.د. ت

 مكتبة الكلية  04ق 

 TD تقييم املشاريع

 أ.د بن الدين

 مكتبة الكلية  04ق 
 

     5فوج  

 TDاإلستراتيجية 

 د.يحياوي 

 مكتبة الكلية  05ق 

 TDاملوازنة 

 أ.د. تيقاوي 

 مكتبة الكلية  05ق 
 

س
مي

لخ
ا

 

 

 Cالتدقيق املالي 

درج  امل" أ.د. بوشرى 

 ح"

اإلفالس والتسوية 

 C القضائية 

  أ. خدير 

 درج   ح " امل"

 C اإلستراتيجية 

  د. يحياوي 

 درج   ح " امل"

 Cتقييم املشاريع 

درج  امل" أ.د. بن الدين

 ح"

   


