
 ليسانس -السنة الثالثة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 الموارد البشريةإدارة  :تخصص كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم علوم التسيير

 

   2020/2021 الخامس جدول توقيت امتحانات       

 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

:0013---30:11 24/01/2021 األحد  

 
 البشرية الموارد إدارة أسس

 غيدة فلةد. أ.
 

A3 A4 13 
14 15 16 
17 18 19 
20 21 22 

 13:00---11:30 25/01/2021 االثنين

 
 المھنية المسارات تسيير
 حواسني يمينةد. 

 

 13:00---11:30 26/01/2021 الثالثاء
 االتصال

 زنيني فريدة د. 

 
 
 
 

 



 ليسانس -السنة الثالثة                                                                 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 إدارة أعمال :تخصص                                                      كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم علوم التسيير

 

   2020/2021 الخامسالسداسي جدول توقيت امتحانات       

 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

:0013---30:11 24/01/2021 األحد  

 
 المنظمات نظرية

 حواسني صليحة .أ
 

A3 A4 13 
14 15 16 
17 18 19 
20 21 22 

 13:00---11:30 25/01/2021 االثنين

 
 اإلستراتيجية اإلدارة
 قاسم شاوشد. 

 

 13:00---11:30 26/01/2021 الثالثاء
 البشرية الموارد إدارة

 خلوف زهرةد. 

 
 
 



 ليسانس -السنة الثالثة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 نقدي وبنكي اقتصادتخصص:  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 

 

   2020/2021 الخامسالسداسي جدول توقيت امتحانات       

 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 24/01/2021 األحد
11:30- 13:00 

  اقتصاد بنكي
 د. خليفة

 

32-33-34 
 

 

 25/01/2021 االثنين
11:30- 13:00 

 تحليل مالي
 د. زروقي 

 26/01/2021 الثالثاء
 أسواق مالية 13:00 -11:30

المھدي د.ناصر  

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

  مالية ومحاسبة علومقسم 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 جباية محاسبة و  تخصص:

 

 2021-2020  الخامسجدول التوقيت المتحان السداسي 

 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 13:00-11:30 24/01/2021 األحد
 محاسبة الشركات 

 BN1 )د.سفاحلو(
 13:00-11:30 25/01/2021 االثنين

 المحاسبة المالية المعمقة
 BN1 )أ.سعيدي ف(

 13:00-11:30 26/01/2021 الثالثاء

 جباية المؤسسة
 )د. حميدوش م(

 
BN1 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

  مالية ومحاسبةعلوم قسم 

 ليسانس -السنة الثالثة 

 ماليةتخصص:محاسبة و 

 

 2021/ 2020الخامسجدول توقيت االمتحان للسداسي 

 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 13:00-11:30 24/01/2021 األحد

 
 التحليل المالي

 )أ.مجبر م(
A1-A2-4-

5-6-7-8-

9-10-11-

12 

 13:00-11:30 25/01/2021 االثنين
 المحاسبة المالية المعمقة

 )أ.سعيدي ف(

 13:00-11:30 26/01/2021 الثالثاء
 مراقبة التسيير
 )د.خالفي خ(

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

  مالية ومحاسبةعلوم قسم 

 ليسانس -السنة الثالثة 

 مراجعةتخصص:محاسبة و 

  

 2021/ 2020الخامسجدول توقيت االمتحان االستدراكي للسداسي 

 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 13:00-11:30 24/01/2021 األحد
 محاسبة الشركات 

 )د.سفاحلو(
BN1 

 13:00-11:30 25/01/2021 االثنين
 المحاسبة المالية المعمقة

 BN1 )أ.سعيدي ف(

 13:00-11:30 26/01/2021 الثالثاء

 معايير المراجعة الدولية
 )أ.قرينو ح(

 
BN1 

 

 

 



 جامعة  اجلياليل  بونعامة خبميس مليانة
 التجارية و علوم التسيي كلية العلوم االقتصادية و 

 علوم جتارية سم ق
 

 

 ليسانس  -السنة الثالثة 
 ختصص:تسويق

 2021/ 2020  اخلامسجدول التوقيت المتحان السداسي  
 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 

 

 القاعات األستاذالمقياس/ التوقيت األيام

 23-1 قسول............................نظم المعلومات التسويقية 13:00---11:30 24/01/2021 األحد
2-23 
1-24 
2-24 

 

 بكوش......................................بحوث التسويق 13:00---11:30 25/01/2021 االثنين

 فشيت .....................................سلوك المستهلك 13:00---11:30 26/01/2021 الثالثاء


