
 10/06/2017إلى  0/2017

ة(األستاذ  القاعات

B11 

 

 

 بكدي فاطمة

 سنوسي زولیخة

 كفیف أحمد

 خلیفة مونیة

 عمر یوسف عبد هللا 

صدقاوي صوریة

 حفیفي صلیحة

جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

03/06من  الثانيلسداسي ل اإلستدراكیة متحانات

التوقیت المقیاس (األستاذ 

بكدي فاطمة.د 1 - 12:30 المقاوالتیة

سنوسي زولیخة.د 15 - 16:30 أنظمة التأمین في الجزائر

كفیف أحمد.أ 1 - 12:30 انجلیزیة

خلیفة مونیة.د 15 - 16:30 تقنیات مالیة ومصرفیة 

عمر یوسف عبد هللا  1 - 12:30 قانون الشركات 

15 - 16:30 التقنیات االكتواریة صدقاوي صوریة

حفیفي صلیحة.د 1 - 12:30 منتجات التأمین

 جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  العلوم االقتصادیة قسم

 تخصص اقتصاد التأمینات  

 

متحاناتإلجدول ا

 التاریخ التوقیت

11:00    
   األحد

04/06/2017  

15:00    

11:00    
  االثنین

05/06/2017 

15:00    

11:00    
  الثالثاء

06/06/2017  

15:00    

11:00    
األربعاء  

07/06/2017  

 



 10/06/2017إلى  06/2017

ة(األستاذ  القاعات

B7 

B8 

B13 

 

  عیدسكارش ال

 بن زھرة بن یوسف

 أحمد كفیف

 حوریة امیمي

 بد القادرعمدادي 

عبد القادر زیان

  خالفي خالد

جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات

03/06 من الثاني لسداسيل اإلستدراكیة متحانات

التوقیت المقیاس (األستاذ 

كارش ال
والتدقیق الجبائيالتسییر   

 12:30 - 1

بن زھرة بن یوسف.د 15 - 16:30 أنظمة الجودة والتقییس

كفیف.أ 1 - 12:30 انجلیزیة

امیمي.د 15 - 16:30 المقاوالتیة

مدادي .د واالستیرادتقنیات التصدیر   12:30 - 1

زیان.أ 15 - 16:30 قانون الصفقات العمومیة 

خالفي خالد.د 1 - 12:30 تحلیل التكالیف ومراقبة التسییر

 جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  العلوم االقتصادیة قسم

تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات
  

متحاناتإلاجدول 

 التاریخ التوقیت

11:00    
   األحد

04/06/2017  

15:00    

11:00    
  االثنین

05/06/2017 

15:00    

11:00    
  الثالثاء

06/06/2017  

15:00    

11:00    
األربعاء  

07/06/2017  

 
 



 14/05/2017إلى  0/2017

 األستاذ القاعات

B05 

B068 

 

 الحرتسي عبد هللا

 مختاري بولنوار

 توبین علي

 بختي ابتسام

 الیفي محمد

بن شریف مریم

 ز/خبازي ف

جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

03/06من  الثانيلسداسي ل اإلستدراكیة متحانات

التوقیت المقیاس 

الحرتسي عبد هللا.د 1 - 12:30 التحریر اإلداري واالتصال

مختاري بولنوار.د 15 - 16:30 التقییم المالي للمشاریع 

توبین علي.د كلي معمق اقتصاد  12:30 - 1

بختي ابتسام.أ 15 - 16:30 انجلیزیة

الیفي محمد.د 1 - 12:30 القانون المصرفي الدولي

بن شریف مریم.د 15 - 16:30 الھندسة المالیة 

خبازي ف.د المؤسساتالعملیات البنكیة وتمویل   12:30 - 1

 

 جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  العلوم االقتصادیة قسم

  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي

 

متحاناتإلاجدول 

 التاریخ التوقیت

11:00    
   األحد

04/06/2017  

15:00    

11:00    
  االثنین

05/06/2017 

15:00    

11:00    
  الثالثاء

06/06/2017  

15:00    

11:00    
األربعاء  

07/06/2017  

  

 


