
 ليسانس–الثالثة لسنة ا                                                                                                                           جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 ختصص: تسويق                                                                                      ريالقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم ا

            قسم العلوم التجارية 
 

     
  0202-0202المتحان االستدراكي  السداسي الخامس اجدول توقيت 

 20/20/0202الى غاية  22/20/0202من 

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد
11/40/0401 

 ................قسول..نظم املعلومات التسويقية........... 14:04-11:04

20.20.20 
 .............بكوش......حبوث التسويق.................... 10:04-10:04

 االثنني
10/40/0401 

 
 ................. فشيت............سلوك املستهلك....... 14:04-11:04

 
 

 



 ليسانس–الثالثة لسنة ا                                                                                                                           جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 ختصص: اقتصاد نقدي وبنكي                                                                                ريالقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم ا

            االقتصاديةقسم العلوم  
 

     
  0202-0202المتحان االستدراكي  السداسي الخامس اجدول توقيت 

 20/20/0202الى غاية  22/20/0202من 

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد
11/40/0401 

14:04-11:04 
 حتليل مايل

 د.زروقي

21.22 
10:04-10:04 

 اقتصاد بنكي
 د.خليفة

 االثنني
10/40/0401 

 
14:04-11:04 

 أسواق مالية
 د.انصر املهدي

 

 



 ليسانس–الثالثة لسنة ا                                                                                                                          جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 ختصص: إدارة أعمال                                                                                     ريالقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم ا

            التسيريعلوم قسم   
 

     
  0202-0202المتحان االستدراكي  السداسي الخامس اجدول توقيت 

 20/20/0202الى غاية  22/20/0202من 

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد
11/40/0401 

14:04-11:04 
 

 المنظمات نظرية
 حواسني صليحة .أ

 

3A 
10:04-10:04 

 
 اإلستراتيجية اإلدارة
 قاسم شاوشد. 

 

 االثنني
10/40/0401 

 
 البشرية الموارد إدارة 14:04-11:04

 خلوف زهرةد. 

 



 ليسانس–الثالثة لسنة ا                                                                                                                          جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 ختصص: إدارة املوارد البشرية                                                                                 ريالقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم ا

            التسيريعلوم قسم   
 

     
  0202-0202المتحان االستدراكي  السداسي الخامس اجدول توقيت 

 20/20/0202الى غاية  22/20/0202من 

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد
11/40/0401 

14:04-11:04 
 

 البشرية الموارد إدارة أسس
 غيدة فلةد. أ.

 

4A 
10:04-10:04 

 
 المھنية تسييرالمسارات

 حواسني يمينةد. 
 

 االثنني
10/40/0401 

 
 االتصال 14:04-11:04

 زنيني فريدةد. 

 



 ليسانس–الثالثة لسنة ا                                                                                                                          جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 حماسبة وماليةختصص:                                                                                    ريالقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم ا

            املالية واحملاسبةعلوم قسم   
 

     
  0202-0202المتحان االستدراكي  السداسي الخامس اجدول توقيت 

 20/20/0202الى غاية  22/20/0202من 

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد
11/40/0401 

 مراقبة التسيير 14:04-11:04
 د. خالفي

 2. A1A 

 المحاسبة المالية المعمقة 10:04-10:04
 د. سعيدي

 االثنني
10/40/0401 

 
 تحليل مالي 14:04-11:04

 د. مجبر 

 

 



 ليسانس–الثالثة لسنة ا                                                                                                                          جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
 ختصص: حماسبة و جباية                                                                                    ريالقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم ا

            املالية واحملاسبةعلوم قسم   
 

 

  0202-0202المتحان االستدراكي  السداسي الخامس اجدول توقيت 

 20/20/0202الى غاية 22/20/0202من 
 

 

 

 

 

 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت االيام

 11/40/0401 األحد
22:02-22:02 

 محاسبة الشركات
 د. سفاحلو

A1 
20:02-20:02 

 المحاسبة المالية المعمقة
 د. سعيدي

 22:02-22:02 10/40/0401 االثنين
 جباية مؤسسة
 د. حميدوش


