
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  قسم: علوم المالية والمحاسبة 

   -السنة الثانية ماستر

 تخصص  محاسبة وتدقيق 

 

   2019/2020السداسي الثالث االستدراكي جدول التوقيت المتحان 

 07/10/2020الى غاية  04/10/2020من 

 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

 2020/ 10/ 04االحد  
09:00----  10:30 

 محاسبة الشركات المعمقة  
 33,34 د. سفاحلو 

51  :30--- 41  :00 
 التحليل المالي المتقدم  

 33,34 د. ساحل 

 2020/ 10/ 05االثنني  
09:00----  10:30 

 قانون محاربة الفساد المالي  
 33,34 د. بن حاج الطاهر 

51  :30--- 41  :00 
 ندوة المحاسبة والتدقيق 

 33,34 د. مويسي 

 2020/ 10/ 06الثالاثء 
09:00----  10:30 

 معايير التدقيق الدولية  
 33,34 د. قبلي 

51  :30--- 41  :00 
 منهجية البحث العلمي  

 33,34 أ. زحوفي 
 2020/ 10/ 07االربعاء 

 09:00----  10:30 

 لغة أجنبية  
 لراشيش+ بوزيان الرحماني+ عدوش 

 
33,34 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  التسيير قسم: علوم 

   -السنة الثانية ماستر

 إدارة أعمال تخصص  

 
   2019/2020السداسي الثالث االستدراكي جدول التوقيت المتحان 

 07/10/2020الى غاية  04/10/2020من 
 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

 األحد

2020/10 /04 

00:90 
 المعرفة  إدارة

 زيان ايتأ.د.

35 
36 

00:14 
 واليقظة االقتصادي الذكاء

 اميمي أ.د.

 االثنين 

2020/10 /05 

00:90   
 واإلبتكار  اإلبداع إدارة

 كواشد.

00:14 
 االستراتيجي  التسويق

 بوكدرون د.

 الثاءالث

2020/10 /06 

09 :00 
 األعمال  قانون

 بودربالة .أ

00:14 
 انجليزية 

 أ. بوعزري  

 ربعاء األ

2020/10 /07 
00:09 

 البحث  منهجية

 زهرة  بن



 
 بونعامة بخميس مليانة جامعة  الجياللي  

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  التسيير قسم: علوم 

   -السنة الثانية ماستر

 تسيير الموارد البشرية تخصص  

 

   2019/2020السداسي الثالث االستدراكي جدول التوقيت المتحان 

 07/10/2020الى غاية  04/10/2020من 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

 األحد

2020/10 /04 

00:90 
 الفساد محاربة قانون

 رحماني  بوزياند.

36 

00:14 
 العلمي  البحث منهجية

 واكليد.

 االثنين 

2020/10 /05 

00:90   
 التنظيمية  الثقافة

 يحي  بن احمدد.

00:14 
 البشرية  الموارد إدارة سياسات

 ف غيدةد.

 الثاءالث

2020/10 /06 

09 :00 
 انجليزية 

 أ.عدوش/ أ.مداح 

00:14 
 السلوكالتنظيمي 

 زبير د.

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 العلوم االقتصادية قسم: 

 

 

 

   -السنة الثانية ماستر

 اقتصاد التأمينات تخصص  

 /  2019/2020االستدراكي للسداسي الثالث  جدول التوقيت لالمتحان 

    2020/ 05/10الى  04/10/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 االحد 

 2020أكتوبر  04

09:00---- 10:30 
 منهجية البحث العلمي 

 د. مختاري 

38/2 -38/1   
15: 30 ---14: 00 

 المنازعات اإلداريةقانون 

 د. بن حاج الطاهر 

 االثنين 

 2020اكتوبر  05

09:00---- 10:30 
 اقتصاد كلي معمق 

 د. توبين 

15: 30 ---14: 00 
 انجليزية 

 أ.عدوش

 

 
 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 االقتصادية العلوم قسم: 

 

 

   -السنة الثانية ماستر

 اقتصاد نقدي وبنكي تخصص  

  2019/2020االستدراكي للسداسي الثالث  جدول التوقيت لالمتحان 

 2020/ 07/10الى  04/10/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

 االحد

 2020أكتوبر   04

09:00----  10:30 
 العلمي منهجية البحث 

 د.بن زهرة 

38/2 -38/1   

15: 30 ---14: 00 
 تحليل األزمات المالية 

 د.رداوية 

 االثنين 

 2020اكتوبر   05

09:00----  10:30 
 جباية العمليات المصرفية والمالية

 د.خبازي

15: 30 ---14: 00 
 قانون األسواق المالية 

 د.بن عيشوبة 

 الثالثاء

 2020أكتوبر   06

09:00----  10:30 
 التدقيق البنكي 

 د.خليفة.م

15: 30 ---14: 00 
 انجليزية 

 أ . عدوش  

 االربعاء 

 2020اكتوبر   07
09:00----  10:30 

 تسيير المحافظ المالية

 د.إليفي

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 العلوم االقتصادية قسم: 

 

 

   -السنة الثانية ماستر

 اقتصاد وتسيير المؤسسات تخصص  

  2019/2020االستدراكي للسداسي الثالث  جدول التوقيت لالمتحان 

           2020/ 05/10الى  04/10/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 االحد 

 2020أكتوبر  04

09:00----  

10:30 

 منهجية البحث العلمي 

 د. بن زهرة 

38/2 -38/1   
15: 30 ---

14: 00 

 التقنيات الكمية للتسيير 

 د. حايد

 االثنين 

 2020اكتوبر  05

09:00----  

10:30 

 إدارة الكفاءات 

 د.بن يحيى 

15: 30 ---

14: 00 

 اليقظة اإلستراتيجية 

 بكوش د. 
 

 

 

 

 

 



 بونعامة بخميس مليانة جامعة  الجياللي  

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم: العلوم التجارية 
 

   -السنة الثانية ماستر

 تخصص  تسويق خدمات 

 

  2019/2020االستدراكي للسداسي الثالث  جدول التوقيت لالمتحان 

   2020/ 06/10الى  04/10/2020من 

 القاعات / المدرج األستاذ المقياس /  التوقيت  األيام

 األحد 

 04/10/2020 

09:00---- 10:30 
 التسويق الصحي 

 د.سنوسي 

37/1 
15: 30 ---14:00 

 تسويق خدمات النقل 

 د. بن ذهيبة 

 اإلثنين 

 05/10/2020 

09:00---- 10:30 
 التسويق االلكتروني للخدمات 

 د. خلفاوي ح 

15: 30 ---14:00 
 المستهلك قانون حماية 

 د. قسول

  الثالثاء 

06/10 /2020 

09:00---- 10:30 
تسويق الخدمات في االقتصاد 

 ...د. سعيد الطيب اإلسالمي

15: 30 ---14:00 
 انجليزية 

 مشتة 

 
 


