
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   التجاريةعلوم القسم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الرابع: الفرع

 

 

  0202-0202 األولالمتحان  السداسي اجدول توقيت 

 02/20/0202إلى غاية  02/20/0202من 

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد

02/20/0202 
 بن حاج جياللي مغراوة.....مدخل لالقتصاد...................... 00399 – 03:9

-/19/20/21/22/234A
1/23-2/24-1/24-2 

 االثنين

02/20/0202 
 حناشي..............................................2اقتصاد جزئي  00399 – 03:9

 الثالثاء

02/20/0202 
 حنيش..............................................2محاسبة عامة  00399 – 03:9

 األربعاء

02/20/0202 
 تاريخ الوقائع االقتصادية......................................خلج 00399 – 03:9

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 االقتصادية و التجارية و علوم التسييركلية العلوم 

   مالية ومحاسبةقسم علوم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الخامس: الفرع

 

 

  0202-0202 األولالمتحان  السداسي اجدول توقيت 

 02/20/0202إلى غاية  02/20/0202من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 المدرج/ القاعات  األستاذ/ المقياس  التوقيت االيام

 8980/:82/9االحد 
 

 مدخل لالقتصاد 00399 – 03:9
 د. فشيت

 

A1/4/5/6/ 

7/8/9/10/BN1 

  00399 – 03:9 8980/:80/9االثنني 
1اقتصاد جزئي   

 د. خلفاوي مونية 

  00399 – 03:9 8980/:9/9:الثالاثء 
1محاسبة عامة   
 د. لعريبي 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  00399 – 03:9 8980/:0/9:االربعاء 
 د. سردون 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   االقتصاديةعلوم القسم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الثاني: الفرع

 

 

  0202-0202 األولالمتحان  السداسي اجدول توقيت 

 02/20/0202إلى غاية  02/20/0202من 

 

 المدرج/ القاعات  األستاذ/ المقياس  التوقيت األيام

 األحد
02/20/2020   

22 : 22 ---22 :02 
 مدخل لالقتصاد

 د.بغدادي
A2 –  

22 – 20 – 20 – 21 – 

21 – 21 – 21 – 22  

 

 االثنين

02/20/2020   
22 : 22 1اقتصاد جزئي 02: 22---  

 د.خبازي
 الثالثاء

02/20/2020   
22 : 22 1محاسبة عامة 02: 22---  

 د.بناولة
 األربعاء

02/20/0202 
22 : 22  تاريخ الوقائع االقتصادية 02: 22---

 د.روالمي
 

 

 

  

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   علوم تسييرقسم 

 جذع مشترك – األولىالسنة 

 الثالث: الفرع

 

  0202-0202 األولالمتحان  السداسي اجدول توقيت 

 02/20/0202إلى غاية  02/20/0202من 
 

 المدرج/ القاعات  األستاذ/ المقياس  التوقيت األيام

 األحد
82/30/8381 

11 :00 --- 09 :30 
 مدخل لالقتصاد

 A3 29 32 33 قويدر قوشيح بوجمعةد.
0335 

 138 237 137 36 

 االثنين
8381/30/82 

11 :00 --- 09 :30 
 1اقتصاد جزئي 
 د.يحياوي 

 الثالثاء
8381/30/03 

11 :00 --- 09 :30 
 1محاسبة عامة 
 د.سفاحلو

 األربعاء
8381/30/01 11 :00 --- 09 :30 

 تاريخ الوقائع االقتصادية
 د.نشاد

 


