جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

قسم العلوم املالية و املحاسبة

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

السنة الثانية شعبة

قسم العلوم املالية و املحاسبة

جدول اإلمتحانات السداس ي الثالث للموسم الجامعي 6102/6102
عدد الطلبة 300

من —6102/10/10إلى 6102/10/60----
التوقيت
التاريخ
األحد 06:11 -01:01 7802/80/80
األثنين01:11 - 0:01 7802/80/81
الثالثاء02:01 -00:11 7802/80/08
األربعاء03:01-00:11 7802/80/00
الخميس06:11- 01:01 7802/80/07
السبت 01:11 -0:01 7802/80/03
األحد 02:01 -00:11 7802/80/01

األستاذ(ة)
املقياسالتاريخ
إحصاء10
أ -صدقاوي صورية
مالية املؤسسة
أ-مختاري بولنوار
إعالم ألي 16
أ-عبد السالم نبيلة
تسييرمؤسسة
أ-بلكبير خليدة
منهجية البحث العلمي 16
أ-عبادة أمينة
إقتصاد كلي 10
أ-خلفاوي مونية
إقتصاد نقدي و أسواق رأس أ-بن شريف مريم

األثنين 7802/80/01

03:01-00:11

املال
لغة أجنبية10

الثالثاء 7802/80/02

06:11-01:01

محاسبة تحليلية

جحيش صارة /
مقدم حفيظة
أ-دوايدية سليم

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

املدرج  /القاعة
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1
43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1

43 ،77،70،71، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1 A3
77،70،71،43،، 70 ،78 ،01، 01،02،00، A1 A3

جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

السنة الثالثة :تخصص محاسبة و مالية

قسم العلوم املالية و املحاسبة

جدول اإلمتحانات السداس ي الخامس للموسم الجامعي 6102/6102
من —6102/10/10إلى 6102/10/60----
التاريخ

عدد الطلبة 014

التوقيت

املقياس
التاريخ

األستاذ(ة)

املدرج  /القاعة

األحد 7802/80/80

03:48-04:88

املحاسبة املالية املعمقة 0

أ-كارش السعيد

01 ، 00 ، A3

األثنين7802/80/81

07:88- 08:48

جباية املؤسسة

أ-حميدوش امحمد

01 ، 00 ، A3

الثالثاء7802/80/08

08:88 -0:48

التحليل املاي

أ-مجبر محمد

01 ، 00 ، A3

األربعاء7802/80/00

01:48 -01:88

قانون الشركات

أ-ترير عل

01 ، 00 ، A3

الخميس7802/80/07

03:48 -04:88

محاسبة الشركات

أ-كارش السعيد

01 ، 00 ، A3

السبت 7802/80/03

07:88 - 08:48

مراقبة التسيير

أ-خالفي خالد

01 ، 00 ، A3

األحد 7802/80/01

08:88 -0:48

تقنيات بنكية

أ-صدقاوي صورية

01 ، 00 ، A3

األثنين 7802/80/01

01:48-01:88

لغة أجنبية

أ-كوري مراد

01 ، 00 ، A3

جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

السنة الثانية ماستر :محاسبة و تدقيق

قسم العلوم املالية و املحاسبة

جدول اإلمتحانات السداس ي الثالث للموسم الجامعي 6102/6102
من —6102/10/10إلى 6102/10/60----
التاريخ

التوقيت

املقياس
التاريخ

عدد الطلبة 048

األستاذ(ة)

املدرج  /القاعة

األحد 7802/80/80

 03:48-04:88معايير التدقيق الدولية

أ-سفاحلو رشيد

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

األثنين7802/80/81

 07:88- 08:48منهجية البحث العلمي

أ-بن زهرة بن يوسف

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

الثالثاء7802/80/08

 08:88 -0:48محاسبة البنوك و التأمينات

أ-بوشاي عمار

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

األربعاء7802/80/00

 01:48 -01:88دراسة حاالت تطبيقية ف املحاسبة

أ-كارش السعيد

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

الخميس7802/80/07

 03:48 -04:88املنازعات الجبائية

أ-غداوية معمر

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

السبت 7802/80/03

 07:88- 08:48النمذجة (الطرق اإلحصائية)

أ-بن عناية جلول

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

األحد 7802/80/01

 08:88 -0:48حوكمة الشركات

بودومي عبد الرحمان

40/0 ، 42/ 7 ، 42/0 ،41 ، 02

جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

السنة الثالثة :تخصص مالية املؤسسة

قسم العلوم املالية و املحاسبة

جدول اإلمتحانات السداس ي الخامس للموسم الجامعي 6102/6102
من —6102/10/10إلى 6102/10/60----
التاريخ

التوقيت

يخ
املقياس
التار

األستاذ(ة)

عدد الطلبة 00

املدرج  /القاعة

األحد 7802/80/80

03:48 -04:88

تسيير امليزانية

أ -بلحمدي عل

24 ∕2

األثنين7802/80/81

07:88 - 08:48

جباية املؤسسة

أ-حميدوش امحمد

24 ∕2

الثالثاء7802/80/08

08:88 -0:48

تسيير ماي

أ-خالفي خالد

24 ∕2

األربعاء7802/80/00

01:48 - 01:88

قانون الشركات

أ-ترير عل

24 ∕2

الخميس7802/80/07

03:48 -04:88

تقييم املشاريع

أ-توبين عل

24 ∕2

السبت 7802/80/03

07:88 - 08:48

املحاسبة املالية املعمقة 80

أ -سيد محمد

24 ∕2

األحد 7802/80/01

08:88 -0:48

الهندسة املالية

أ-بن شريف مريم

24 ∕2

األثنين 7802/80/01

01:48 -01:88

لغة أجنبية

أ-كوري مراد

24 ∕2

جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

السنة الثالثة :تخصص محاسبة و جباية

قسم العلوم املالية و املحاسبة

جدول اإلمتحانات السداس ي الخامس للموسم الجامعي 6102/6102
من —6102/10/10إلى 6102/10/60----
التوقيت

يخ
املقياس
التار

التاريخ
األحد 7802/80/80

03:48 -04:88

محاسبة خاصة

األستاذ(ة)

عدد الطلبة 10
املدرج  /القاعة

أ-صغير موح مريم

66 ، 60 ،61

األثنين7802/80/81

07:88- 08:48

قانون جبائي

أ-لعريبي محمد

66 ، 60 ،61

الثالثاء7802/80/08

08:88 -0:48

جباية املؤسسة

أ-الشيخ التهامي إبراهيم

66 ، 60 ،61

األربعاء7802/80/00

01:48-01:88

قانون الشركات

أ-ترير عل

66 ، 60 ،61

الخميس7802/80/07

03:48-04:88

محاسبة الشركات

أ-كارش السعيد

66 ، 60 ،61

السبت 7802/80/03

07:88- 08:48

املحاسبة املالية املعمقة0

أ-بوركايب عبد املاجد

66 ، 60 ،61

األحد 7802/80/01

08:88 -0:48

تقنيات بنكية

أ-حاج صادوق بن شرق

66 ، 60 ،61

األثنين 7802/80/01

01:48-01:88

لغة أجنبية

أ-مقدم حفيظة

66 ، 60 ،61

جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

السنة الثالثة :تخصص محاسبة و مراجعة

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
قسم العلوم املالية و املحاسبة

جدول اإلمتحانات السداس ي الخامس للموسم الجامعي 6102/6102
عدد الطلبة 60

من —6102/10/10إلى 6102/10/60----
التوقيت

يخ
املقياس
التار

التاريخ
األحد 7802/80/80

03:48-04:88

معايير املراجعة الدولية

األستاذ(ة)

املدرج  /القاعة

أ-قرينو حسين

70

األثنين7802/80/81

07:88- 08:48

جباية املؤسسة

أ-حميدوش امحمد

70

الثالثاء7802/80/08

08:88-0:48

محاسبة الشركات

أ-سفاحلو رشيد

70

األربعاء7802/80/00

01:48-01:88

قانون الشركات

أ-ترير عل

70

الخميس7802/80/07

03:48-04:88

70

السبت 7802/80/03

07:88- 08:48

املحاسبة املالية املعمقة80

أ-سيد محمد

70

األحد 7802/80/01

08:88-0:48

تقنيات بنكية

أ-حاج صادوق بن شرق

70

األثنين 7802/80/01

01:48-01:88

لغة أجنبية

أ-كوري مراد

70

