
 ليسانس  -السنة الثالثة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

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

   1920/2020 لسادسالسداسي اجدول توقيت امتحانات       

 2020/ 06/10إلى   04/10/2020من 

 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

10:30 --- 04/10/2020 األحد 09 :00   

 
 إدارة اإلنتاج والعمليات 

 د. أقنيني
 
 

/ 10   1A
11 / 12 / 
13 / 14 / 

15 

05/10/2020 االثنين  --- 10:30 09 :00 

 
 إدارة الجودة 

 د. محمد بلكبير خليدة
 
 

10:30 --- 06/10/2020 الثالثاء   إدارة المشاريع 00: 09
 حواسني صليحةد. 

 

 



 ليسانس  -السنة الثالثة                                                                  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 تسيير الموارد البشرية  :تخصص                                                       كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 

   1920/2020 لسادسالسداسي اجدول توقيت امتحانات       

 2020/ 06/10إلى   04/10/2020من 

 
 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

10:30 --- 04/10/2020 األحد 09 :00   

 
 اإلستراتيجية للموارد البشريةاإلدارة 

 د. روالمي
 4   / 2A

5 / 6  
05/10/2020 االثنين  --- 10:30 09 :00 

 
 تسيير وتنمية الكفاءات 

 د. بغدادي 
 

10:30 --- 06/10/2020 الثالثاء  09 :00 

 
 هندسة التكوين 
 د. سعيد طيب 

 

 
 



 ليسانس  -السنة الثالثة  جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

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

 

   1920/2020 لسادسالسداسي اجدول توقيت امتحانات       

 2020/ 06/10إلى   04/10/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام
 األحد 

04 /10/2020 
09:00---- 

10:30 
 تقنيات وأعمال البنوك  

 د. خليفة 

 

17 
 

 

 االثنين 

05 /10/2020 
09:00---- 

10:30 
 النظام المصرفي الجزائري

 د. بزارية 

 الثالثاء 

06 /10/2020 
09:00---- 

 اقتصاد نقدي معمق  10:30
 د. ملياني 

 

 

 



 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

التجارية و علوم  كلية العلوم االقتصادية و  

 التسيير 

 قسم  مالية ومحاسبة 

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 محاسبة و مراجعة تخصص:

 

 2019-2020جدول التوقيت المتحان السداسي السادس  

 10/2020/ 06إلى   2020/ 04/10من 

 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 األحد 

4/10/2020 

2المحاسبة المالية المعمقة  10:30 ----09:00  
قوشيحد.  

22 

 االثنين 

5/10/2020 

09:00---- 03:10  المراجعةالمالية  
 أ.قرينو

22 

 الثالثاء 

6/10/2020 

09:00---- 03:10  تسيير مالي  
 أ.مجبر

22 

 

 

 

 

 



 
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم مالية ومحاسبة 

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 محاسبة و جباية تخصص:

 

 2019-2020جدول التوقيت المتحان السداسي السادس  

 10/2020/ 06إلى   2020/ 04/10من 

 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 األحد 

4/10/2020 

2المالية المعمقة المحاسبة  10:30 ----09:00  
قوشيحد.  

24-2 

 االثنين 

5/10/2020 

09:00---- 03:10  مراجعة جبائية  
 د.كارش

24-2 

 الثالثاء 

6/10/2020 

09:00---- 03:10  تسيير مالي  
 د.مجبر

24-2 

 

 

 

 

 



 

 

 
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 مالية ومحاسبة قسم 

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 محاسبة و ماليةتخصص:

  

 2019-2020جدول التوقيت المتحان السداسي السادس  

 10/2020/ 06إلى   2020/ 04/10من 

 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 األحد 

4/10/2020 

09:00---- 03:10 2المحاسبة المالية المعمقة    
سعيديد.  

A3.A4.7.8.9.18.19.20.21 

.23-1.23-2.24-1.bn1 

 االثنين 

5/10/2020 

09:00---- 03:10  
 السياسات المالية للمؤسسة

 د.إليفي

A3.A4.7.8.9.18.19.20.21 

.23-1.23-2.24-1.bn1 

 الثالثاء 

6/10/2020 

09:00---- 10:30 
 نظم المعلومات المحاسبية 

 د.حميدوش

A3.A4.7.8.9.18.19.20.21 

.23-1.23-2.24-1.bn1 

 



 

 

 
 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 علوم تجارية قسم 

 

 ليسانس -السنة الثالثة 
 تخصص:تسويق 

 القاعات  األستاذ المقياس/ التوقيت  األيام

 األحد 
04/10/2020 

 خلفاوي ح ... .........................تسويق استراتيجي 10:30---09:00

16 
 االثنين 

05/10/2020 
 بطاهر ......................................تسويق دولي 10:30---09:00

 الثالثاء 
06/10/2020 

 قسول ......................... ......... تسويق إلكتروني 10:30---09:00
 


