
 ماستر - الثانيةالسنة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 إدارة الموارد البشريةتخصص:  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم علوم التسيير

 

 2021/ 2020   الثالثسداسي لل متحانالا توقيت جدول

 26/01/2021إلى  2021/ 24/01 من

 المدرج /القاعات  األستاذ /المقياس  التوقيت األيام

11:00—9:30 24/01/2021 األحد  

 
 التدقيق االجتماعي

 سلمان هناءأ. 
 

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

11:00—9:30 25/01/2021 االثنين  

 
 السلوك التنظيمي

 زبير. د
 

11:00—9:30 26/01/2021 الثالثاء  
 الثقافة التنظيمية

 الربيع بن يحيد. 

 

 
 



 ماستر - الثانيةالسنة          جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 إدارة أعمالتخصص:          كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم علوم التسيير

 

 2021/ 2020 الثالثسداسي لل متحانالا توقيت جدول

 2021/ 01/ 26إلى   2021/ 01/ 24من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المدرج/  القاعات األستاذ /المقياس  التوقيت األيام

11:00—9:30 24/01/2021 األحد  

 
 المعرفة إدارة 

 آيت زياند. .أ
 

A3 A4 13 
14 15 16 17 
18 19 20 21 

22 
11:00—9:30 25/01/2021 االثنين  

 
 التسويق اإلستراتيجي

 بوكدرون يوسف. د
 

11:00—9:30 26/01/2021 الثالثاء  
 إدارة اإلبداع واالبتكار 

 كواش زهيةد. 



 -ماست -الثانية السنة                                                                                                                    جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة       

 ختصص:تسويق اخلدمات                       كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي         

                 قسم العلوم التجارية        
 

 2021/ 2020  ثالثجدول التوقيت المتحان السداسي ال
 2021/ 01/ 26إىل   2021/ 01/ 24من 

 القاعات املقياس/االستاذ  التوقيت  األايم

 23-1 سنوسي..................................................التسويق الصحي 11:00---09:30 24/01/2021 األحد
2-23 
1-24 
2-24 

 

 بن ذهيبة............................................تسويق خدمات النقل 11:00---09:30 25/01/2021 االثنين

 خلفاوي ح................................التسويق االلكتروني للخدمات 11:00---09:30 26/01/2021 الثالثاء

 
 

 

 

 



 ماستر - الثانيةالسنة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 اقتصاد نقدي وبنكيتخصص:  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 

 

 2020/2021 الثالث السداسيجدول توقيت امتحانات 

 26/01/2021إلى  2021/ 24/01 من

 األستاذ /المقياس  التوقيت األيام
 

 المدرج /القاعات 

 24/01/2021 األحد
11  : 00  تسيير المحافظ المالية  30: 09---

 د.إليفي

 

07  -  08 
 

 

11 25/01/2021 االثنين  : 00  التدقيق البنكي 30: 09---
 د.خليفة

11 26/01/2021 الثالثاء  : 00 ---09 :30 
العمليات المصرفية والمالية جباية  

 د.خبازي

 

 

 

 



 ماستر - الثانيةالسنة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 اقتصاد التأميناتتخصص:  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

   2020/2021 الثالثالسداسي جدول توقيت امتحانات 

 26/01/2021إلى  2021/ 24/01 من

 

 المدرج /القاعات  األستاذ /المقياس  التوقيت األيام

 30: 09---00: 11 24/01/2021 األحد
 آليات التأمين الدولي وإعادة التأمين 

 د.غداوية

 

09 - 10 
  

11 25/01/2021 االثنين  : 00 ---09 :30 
 التأمين التكافلي

 د.غداوية

11 26/01/2021 الثالثاء  : 00 ---09 :30 
 محاسبة التأمينات 

 د.ناصي

 

 

 

 

 



 ماستر - الثانيةالسنة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 اقتصاد وتسيير المؤسساتتخصص:  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 

   2020/2021 الثالثالسداسي جدول توقيت امتحانات 

 26/01/2021إلى  2021/ 24/01 من

 المدرج /القاعات  األستاذ /المقياس  التوقيت األيام

11 24/01/2021 األحد  : 00 ---09 :30 
 اليقظة االستراتيجية والمؤسسة

 د.بكوش
 

 

11 - 12 
 

 

11 25/01/2021 االثنين  : 00 ---09 :30 
 الشركات حوكمة

 د.الجوزي

11 26/01/2021 الثالثاء  : 00 ---09 :30 
 إدارة الكفاءات

 د. أحمد بن يحي

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  علوم مالية ومحاسبة قسم

 ماستر –السنة الثانية

 محاسبة وتدقيق: تخصص

 

 2020/2021 الثالثجدول توقيت االمتحان للسداسي 

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

   11:00-9:30 24/01/2021 األحد
 محاسبة الشركات المعمقة

-A1-A2 )د.سفاحلو(

4-5-6 
 11:00-9:30 25/01/2021 االثنين

 المتقدمالتحليل المالي 
 (ملياني.د)

 11:00-9:30 26/01/2021 الثالثاء
 ندوة المحاسبة والتدقيق

 )د.ردة(

 

 

 


