
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   التجاريةعلوم القسم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الرابع: الفرع

 

 

  2021-2020 األوللسداسي االستدراكي لالمتحان اجدول توقيت 

 27/04/2021إلى غاية  26/04/2021من 

 

 القاعات المقياس/األستاذ التوقيت األيام

 

 االثنين

26/04/2021 

 بن حاج جياللي مغراوة.....مدخل لالقتصاد...................... 11:30 – 10:30

/09/08/4A 
 

 حناشي..............................................1اقتصاد جزئي  14:30 – 13:30

 الثالثاء

27/04/2021 

 حنيش..............................................1محاسبة عامة  11:30 – 10:30

 تاريخ الوقائع االقتصادية......................................خلج 14:30 – 13:30

 

 

 



 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   ومحاسبةمالية قسم علوم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الخامس: الفرع

 

 

  2021-2020 األوللسداسي االستدراكي ل المتحاناجدول توقيت 

 27/04/2021إلى غاية  26/04/2021من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت االيام

 

 االثنين

26/04/2021 

10:30 – 11:30 
 مدخل لالقتصاد

 د. فشيت
 

A1/4 
 

13:30 – 14:30 
 

1اقتصاد جزئي   
 د. خلفاوي مونية 

 الثالثاء

27/04/2021 

10:30 – 11:30 
 

1محاسبة عامة   
 د. لعريبي 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  14:30 – 13:30
 د. سردون 



 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 علوم التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و 

   االقتصاديةعلوم القسم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الثاني: الفرع

 

 

  2021-2020 األوللسداسي االستدراكي ل المتحاناجدول توقيت 

 26/04/2021إلى غاية  26/04/2021من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 

 االثنين

26/04/2021 

 مدخل لالقتصاد 11:30 – 10:30
 – A2 د.بغدادي

16 – 17 

 

1اقتصاد جزئي 14:30 – 13:30  
 د.خبازي

 الثالثاء

27/04/2021 

1محاسبة عامة 11:30 – 10:30  
 د.بناولة

 تاريخ الوقائع االقتصادية 14:30 – 13:30
 د.روالمي

 

 

 



 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 التجارية و علوم التسييركلية العلوم االقتصادية و 

   علوم تسييرقسم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الثالث: الفرع

 

  2021-2020 األوللسداسي االستدراكي ل المتحاناجدول توقيت 

 27/04/2021إلى غاية  26/04/2021من 
 

 القاعات / المدرج األستاذ /المقياس  التوقيت األيام

 

 االثنين

26/04/2021 

 مدخل لالقتصاد 11:30 – 10:30

 قويدر قوشيح بوجمعةد.

A3 06  07  
 1اقتصاد جزئي  14:30 – 13:30

 د.يحياوي

 الثالثاء

27/04/2021 

 1محاسبة عامة  11:30 – 10:30

 د.سفاحلو

 تاريخ الوقائع االقتصادية 14:30 – 13:30

 د.نشاد
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