
 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم: علوم مالية ومحاسبة

 

 ماستر –السنة األولى 

 تخصص: محاسبة وتدقيق

 

 2020/ 2019جدول توقيت االمتحان االستدراكي للسداسي األول   

 2020/ 21/10إلى  18/10/2020من
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 

  األحد  

 18/10/2020  
9:30-10:30 

 نظام المعلومات المحاسبي

 د.حميدوش
20 

11:30-12:30  
 المعايير المحاسبية الدولية 

 د.سيد
32-33-34-29 

 

 االثنين 

19/10 /2020 

9:30-10:30 
 قانون المحاسبة المالية 

 د.قرينو
A4-5-BN1-BN2 

11:30-12:30  
 المراجعة والتدقيق الجبائي

 د.بوركايب 
A4-18-21-BN1 

 

 الثالثاء 

20/10/2020 
9:30-10:30 

 انجليزية 
بوزيان رحماني-عدوش-لراشيش  

32-33 

 األربعاء

21/10 /2020 
9:30-10:30 

 المحاسبة المالية المعمقة
 د.قوشيح 

A4-BN1-BN2-22 

11:30-12:30  
 المقاوالتية 

بلكبير  د.محمد  
A1-A2 

 



  

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم: علوم مالية ومحاسبة

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 تخصص:  محاسبة و مالية

  

 جدول توقيت االمتحان االستدراكي للسداسي الخامس  2020/2019

 21/10/2020إلى   18/10/2020من
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 

  األحد  

 18/10 /2020  

9:30-10:30 
 التحليل المالي 

 د.مجبر
A3-A4 

11:30-12:30  
 جباية المؤسسة 

شيخ التهامي د.  
A1-A2 

 

 االثنين 

19/10 /2020 

9:30-10:30 
 االفالس والتسوية القضائية 

 د. حالل
A1-A2-A3 

11:30-12:30  
 محاسبة الشركات 

 د. كارش
A1-A2-A3 

 

 الثالثاء 

20/10 /2020 

9:30-10:30 
1المحاسبة المالية المعمقة   

قوشيح د.  
A1-A2-BN2 

11:30-12:30  
 انجليزية 
 أ.حسان

32-33 

 األربعاء

21/10 /2020 
9:30-10:30 

 مراقبة التسيير 
 د.خالفي 

A3-20-21 

 

 



 

  

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم: علوم مالية ومحاسبة

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 مراجعة تخصص:  محاسبة و 

  

 جدول توقيت االمتحان االستدراكي للسداسي الخامس  2020/2019

 10/2020/ 19يوم 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 

 االثنين 

19/10 /2020 

9:30-10:30 
 االفالس والتسوية القضائية 

 د. حالل
A1 

11:30-12:30  
 معايير المراجعة المحلية 

 د.قبلي
A1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم: علوم مالية ومحاسبة

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 جباية تخصص:  محاسبة و 

  

 جدول توقيت االمتحان االستدراكي للسداسي الخامس  2020/2019

 02/10/2020إلى   91/10/2020من
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 

 االثنين 

19/10 /2020 

9:30-10:30 
التسيير جبائي    

لعريبيد.   
A1 

11:30-12:30  
 محاسبة الشركات 

 د. كارش
A1 

 

 الثالثاء 

20/10 /2020 

9:30-10:30 
1المحاسبة المالية المعمقة   

 د.سعيدي
A1 

11:30-12:30  
 انجليزية 

مداحأ.  
32 

 


