
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 تخصص ادارة األعمال      

  

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

B4 

B5 

B6 

 B7 

 B8 

B9 

 B10 

 B11 

    14:30 - 13:00 تسيير المشروع أ/ حواسني صليحة
 االثنين

90/90/7902  

    10:00 - 08:30 أنظمة التسيير أ/ سريدي سمية
 األربعاء

00/90/7902  

    14:30 - 13:00 قانون الشركات أ/ موايسي بوعالم
 السبت 

01/90/7902 

    10:00 - 08:30 التسيير العمومي أ.د/آيت زيان كمال
 االثنين

01/90/7902 

    16:30 - 15:00 انجليزية أ/ مقدم
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 المقاوالتية د/ قاسم شاوش سعيدة
 األربعاء

01/90/7902  

    12:00 - 10:30 ادارة التغيير أ.د/ إميمي حورية
 الخميس

00/90/7902  



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 تخصص تسيير الموارد البشرية  

      

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

B12 

B13 

B14 

 B15 

 B18 

 

    14:30 - 13:00 القانون األساسي للوظيفة العمومية أ/ حواسني يمينة
 االثنين

90/90/7902  

    10:00 - 08:30 نظام معلومات الموارد البشرية أ/ حواسني يمينة
 األربعاء

00/90/7902  

    14:30 - 13:00 ادارة وتنمية الكفاءات أ/ صابور حفيظة
 السبت 

01/90/7902 

    10:00 - 08:30 ادارة المعارف أ.د/ آيت زيان كمال
 االثنين

01/90/7902 

 أ/ بلخير مريم
 أ/ وزاع محمد

    16:30 - 15:00 انجليزية
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 المقاوالتية د/ سنوسي زوليخة
 األربعاء

01/90/7902  

    12:00 - 10:30 الهندسة الوظيفية د/ سعيد الطيب
 الخميس

00/90/7902  

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 تخصص محاسبة و تدقيق 

      

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

 

A2 

A3 

 B16 

 B17 

 

    14:30 - 13:00 قانون المحاسبة المالية د/ قرينو حسين
 االثنين

90/90/7902  

    10:00 - 08:30 نظام المعلومات المحاسبي د/ حميدوش امحمد
 األربعاء

00/90/7902  

    14:30 - 13:00 المعايير المحاسبية الدولية د/ سيد محمد
 السبت 

01/90/7902 

    10:00 - 08:30 المراجعة والتدقيق الجبائي أ/ بوركايب عبد المجيد
 االثنين

01/90/7902 

 أ/ وزاع محمد
 أ/ كوري مراد

    16:30 - 15:00 انجليزية
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 المقاوالتية د/ محمد بلكبير خليدة
 األربعاء

01/90/7902  

    12:00 - 10:30 المحاسبة المالية المعمقة أ/ طايلب فاتح
 الخميس

00/90/7902  

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 تخصص اقتصاد التأمينات  

      

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

A1 

    14:30 - 13:00 اقتصاد التأمين د/ حفيفي صليحة
 االثنين

90/90/7902  

    10:00 - 08:30 التقنيات الكمية للتسيير أ/ مقراب سارة
 األربعاء

00/90/7902  

    14:30 - 13:00 التحرير االداري واالتصال زيان عبد القادرأ/ 
 السبت 

01/90/7902 

    10:00 - 08:30 تحليل مالي معمق د/ خلفاوي حكيم
 االثنين

01/90/7902 

    16:30 - 15:00 انجليزية أ/ كفيف أحمد
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 ادارة المخاطر د/ ناصر المهدي
 األربعاء

01/90/7902  

    12:00 - 10:30 قانون التأمين أ/ بونوة
 الخميس

00/90/7902  

 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات 

      

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

A3 

B5 

B6 

المؤسسة تمويل أ/ زحوفي نور الدين  15:00 - 16:30    
 األحد

2017/01/08 

    12:00 - 10:30 التحرير االداري واالتصال أ/ زيان عبد القادر
 الثالثاء

09/90/7902  

    16:30 - 15:00 تشخيص المؤسسة د/ مدادي عبد القادر
 الخميس 

12/01/2017 

    12:00 - 10:30 تقنيات االتصال الحديثة د/ خلفاوي حكيم
 األحد

01/90/7902  

B34 

B35 

B36 

B24a 

B24b 

B37a 

B37b 

 

    16:30 - 15:00 انجليزية أ/ كفيف أحمد
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 قانون المنافسة أ/ بودوشن
 األربعاء

01/90/7902  

    10:00 - 08:30 دراسة السوق والمنافسة د/ فشيت حميد
 الخميس

00/90/7902  

 
 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 اقتصاد نقدي وبنكيتخصص 

      

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

A1 

B16 

B17 

    16:30 - 15:00 قانون النقد والقرض د/ إليفي محمد
 األحد

2017/01/08 

    12:00 - 10:30 األسواق المالية الدولية أ/ بهوري نبيل
 الثالثاء

09/90/7902  

    16:30 - 15:00 اقتصاد بنكي معمق د/ حاج صدوق بن شرقي
 الخميس 

12/01/2017 

    12:00 - 10:30 اقتصاد قياسي د/ بن عناية جلول
 األحد

01/90/7902  

BN1 
BN2 
19 
20 
21 
22 
25 

    16:30 - 15:00 انجليزية أ/ بختي ابتسام
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 المقاوالتية د/ مادي محمد ابراهيم
 األربعاء

01/90/7902  

    10:00 - 08:30 التمويل الدولي د/ موالدي سليم
 الخميس

00/90/7902  

 
 



 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم الماستر

 تخصص تسويق الخدمات 

      

 00/90/7902إلى  90/90/7902جدول امتحانات السداسي األول من 

 التاريخ التوقيت المقياس (األستاذ )ة القاعات

A2 

B7 

B8 

B9 

    16:30 - 15:00 التسويق االستراتيجي للخدمات د/ سعيد منصور فؤاد
 األحد

2017/01/08 

    12:00 - 10:30 مدخل للخدمات أ/ أقنيني عقيلة
 الثالثاء

09/90/7902  

    16:30 - 15:00 تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء د/ قاضي نجاة
 الخميس 

12/01/2017 

    12:00 - 10:30 ادارة عالقات الزبائن أ/ سلمان فريحة
 األحد

01/90/7902  

B26 

B27 

B28 

B29 

B23a 

B23b 

    16:30 - 15:00 انجليزية أ/ بلخير مريم
 الثالثاء

02/90/7902 

    14:30 - 13:00 التحرير االداري واالتصال أ/ بطاهر حميد
 األربعاء

01/90/7902  

40/40القانون  أ/ عمر يوسف عبد هللا   08:30 - 10:00    
 الخميس

00/90/7902  

 

 


