
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 السنة الثالثة                                       السداسي الخامس امتحان  توقيت جدول
 تخصص   إدارة أعمال                                          02/02/2020إلى  19/01/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
19/01/2020 

08:30 
 المؤسسة وتنظيم هياكل

 A4 زنينيد.
11 12 
13 14 

16 

 االثنين
20/01/2020 

15 :00 
 المؤسسة جباية
 ماديد.

 الثالثاء
21/01/2020  

10:30 
 

 نظرية المنظمات
 ص حواسنيأ.

 األحد 
26/01/2020 

31  :00 
 المعطيات لتحليل أولية تطبيقات

 بورزاق د.
 االثنين 

27/01/2020 15:00 
 انجليزية

 أ.رقاد / أ.حيمدة 
 ربعاء األ

29/01/2020  10:30 
 البشرية الموارد إدارة

 ز خلوفد.
 الخميس

30/01/2020  08:30 
 االستراتيجية اإلدارة

 شاوش قاسمد.

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 السنة الثالثة                                       السداسي الخامس امتحان  توقيت جدول
 تخصص:  تسيير موارد بشرية                                          02/02/2020إلى  19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
19/01/2020 

08:30 
 االتصال

 زنينيد.

A3 
15 

 

 االثنين
20/01/2020 

15 :00 
 المهنية المسارات تسيير

 زنينيد.

 الثالثاء
21/01/2020  

10:30 
 النزاعات وتسيير االجتماعية اليقظة

 سعيد طيبد.

 األحد 
26/01/2020 

31  :00 
 المعطيات لتحليل أولية تطبيقات

 د.بوعبدلي / أ.بوكريطة. خ
 االثنين 

27/01/2020 15:00 
 انجليزية

 أ.رقاد /أ.حيمدة
 ربعاء األ

29/01/2020  10:30 
 البشرية الموارد إدارة أسس

 ف غيدةد.
 الخميس

30/01/2020  08:30 
 البشرية الموارد محاسبة

 د.صغير موح
 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 السنة الثالثة                                       السداسي الخامس امتحان  توقيت جدول
 تخصص اقتصاد نقدي بنكي                                            02/02/2020إلى  19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام
 األحد 

19 /01/2020 
08:30---- 

10:00 

 محاسبة البنوك
 دصغير موح 

17-18 

 االثنين 

20 /01/2020 
16 :30---

15 :00 

 أسواق مالية 
 د.ناصر.م

17-18  

 الثالثاء 

21 /01/2020 
10:30---- 

12:00 

 تحليل مالي
 د.زروقي.ن

17-18  

 األحد 

26 /01/2020 
41  :30---

13 :00 

 اقتصاد بنكي
 د.الميلودي

17-18  

 اإلثنين 

27 /01/2020 
16 :30---

15 :00 

دوليةمالية   

 د.بن عيشوبة
17-18  

 األربعاء 

29 /01/2020 
10:30---- 

12:00 

 قانون النقد والقرض
 د.إليفي

17-18  

 الخميس 

30 /01/2020 
08:30---- 

10:00 

 انجليزية
 أ.بلمخطار 

17-18 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 ليسانس -السنة الثالثة                                                                                       امتحان السداسي الخامس  توقيت جدول

 شعبة  محاسبة و جباية                                                                2020/ 02/02إلى  19/01/2020من 

 
 القاعات / المدرج األستاذالمقياس /  التوقيت األيام

 األحد 

19/01 /2020 

1المحاسبة المالية المعمقة  10:00 ----08:30  
 د.قوشيح ن

10 

 االثنين

20/01 /2020  

 الموازنة التقديرية  00: 15---30: 16
خالفيد.  

10 

 الثالثاء

21/01 /2020  

 التسيير الجبائي 12:00 ----10:30
 د.لعريبي

10 

 األحد 

26/01 /2020  
13:00---14:30  محاسبة الشركات 

 د.كارش
10 

 االثنين

27/01 /2020 

15:00---16:30  جباية المؤسسة 
 د.حميدوش

10 

 االربعاء

29/01 /2020  

10:30---12:00  األدوات االحصائية  لتحليل البيانات 
 د. بن عناية

10 

 الخميس

30/01 /2020  

  انجليزية 10:00 ----08:30
مداحأ.  

10 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 ليسانس -السنة الثالثة                                                                                       امتحان السداسي الخامس  توقيت جدول

 شعبة  محاسبة و مراجعة                                                                2020/ 02/02إلى  19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 

19/01 /2020 

1المحاسبة المالية المعمقة  10:00 ----08:30  
سيدد.  

10 
 

 االثنين

20/01 /2020  

 معايير المراجعة المحلية  00: 15---30: 16
 أ.قبلي

 الثالثاء

21/01 /2020  

الدوليةمعايير المراجعة  12:00 ----10:30  
 د.قرينو

 األحد 

26/01 /2020  
13:00---14:30  محاسبة الشركات 

 د.سفاحلو

 االثنين

27/01 /2020 

15:00---16:30  نظام الرقابة الداخلية 
 د.قرينو

 االربعاء

29/01 /2020  

10:30---12:00  االفالس والتسوية القضائية 
حاللأ.  

 الخميس

30/01 /2020  

 انجليزية 10:00 ----08:30
.حسان مأ  

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 ليسانس -السنة الثالثة                                                                                       امتحان السداسي الخامس  توقيت جدول

 شعبة  محاسبة و مالية                                                                2020/ 02/02إلى  19/01/2020من 
 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 

19/01 /2020 

1المحاسبة المالية المعمقة  10:00 ----08:30  
 د.قوشيح ن

A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 االثنين

20/01 /2020  

 مراقبة التسيير  00: 15---30: 16
 د.خالفي

A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 الثالثاء

21/01 /2020  

 التحليل المالي 12:00 ----10:30
 د.مجبر

A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 األحد 

26/01 /2020  
13:00---14:30  محاسبة الشركات 

كارش سد.  
A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 االثنين

27/01 /2020 

15:00---16:30 المؤسسةجباية    
شيخ التهاميد.  

A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 االربعاء

29/01 /2020  

10:30---12:00  االفالس والتسوية القضائية 
حاللأ.  

A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 الخميس

30/01 /2020  

 لغة أجنبية 10:00 ----08:30
حسان/أ.مداحأ.  

A1,A2,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 ليسانس -السنة الثالثة                                                                                       امتحان السداسي الخامس  توقيت جدول

 ختصص: تسويق                                                                       2020/ 02/02إلى  19/01/2020من 
 القاعات  املقياس/االستاذ  التوقيت  األايم 

 األحد

19/01/2020 
 قسول.........................نظام المعلومات التسويقية 10:00---08:30

19 

20 

 االثنين

20/01/2020 
 فشيت......................................سلوك المستهلك 16:30---15:00

 الثالثاء

21/01/2020 
 خلفاوي م.....................................التسويق األخضر 12:00---10:30

 األحد

26/01/2020 
 قسول...............................قانون حماية المستهلك 14:30---13:00

 االثنين

27/01/2020 
 بكوش........................................بحوث التسويق 16:30---15:00

 األربعاء

29/01/2020 
 بطاهر..................................................االتصال 12:00---10:30

 الخميس

30/01/2020 
 حيمدة..................................................انجليزية 10:00---08:30



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 
 


