
 
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 العلوم االقتصاديةقسم: 

 

  الثالثةالسنة 
 اقتصاد نقدي وبنكيتخصص  

 
  2019/2020 األول االستدراكي  متحان جدول التوقيت لال

 21/10/2020الى  18/10/2020من 
 القاعات / المدرج س / األستاذالمقيا التوقيت األيام

 األحد 
18/10/2020 

09:30-10:30 
 التحليل المالي

 11 د.زروقي
11:30 – 12:30 

 لغة أجنبية
 14 بلمخطارأ.

 االثنين
19/10/2020 

09:30-10:30 
 اقتصاد بنكي

 15 الميلوديد.
11:30 – 12:30 

 قانون النقد والقرض
 14 إليفيد.

 الثالثاء
20/10/2020 

09:30-10:30 
 مالية دولية

 12 د.بن عيشوبة
11:30 – 12:30 

 أسواق مالية
 10 ناصر المهديد.

 األربعاء
21/10/2020 

09:30-10:30 
 محاسبة البنوك

 06 صغير موحد.
 
 



 

 
 امعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانةج

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 العلوم االقتصاديةقسم: 

 

  -ماستر - الولىالسنة ا
 اقتصاد وتسيير المؤسساتتخصص  

 
  2019/2020 االولاالستدراكي  متحان جدول التوقيت لال

          20/10/2020الى  18/10/2020من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
18/10/2020 

09:30-10:30 
 دراسة السوق والمنافسة

 08 د.فشيت
11:30 – 12:30 

 التحرير اإلداري واالتصال
 05 د.الحرتسي

 االثنين
19/10/2020 

09:30-10:30 
 تقنيات االتصال الحديثة

 10 د.سلمان
11:30 – 12:30 

 تمويل المؤسسة
 08 د.بكدي

 الثالثاء
20/10/2020 

09:30-10:30 
 قانون المنافسة
 11 د.الحرتسي

11:30 – 12:30 
 انجليزية

 09 بلمخطارأ.
 
 



 
 

 
 امعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانةج

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

 

  -ماستر - الولىالسنة ا
 التأميناتاقتصاد تخصص  

 
  2019/2020االول االستدراكي  جدول التوقيت لالمتحان 

          20/10/2020الى  18/10/2020من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
18/10/2020 

09:30-10:30  
 التقنيات الكمية للتسيير

 08 د.مقراب
11:30 – 12:30  

 اقتصاد التأمين
 05 د.حفيفي

 االثنين
19/10/2020 

09:30-10:30 
 إدارة المخاطر

 10 د.ناصر المهدي
11:30 – 12:30  

 تحليل مالي معمق
 08 د.خلفاوي

 الثالثاء
20/10/2020 09:30-10:30 

 التحرير اإلداري واالتصال 
 11 د.الحرتسي

 
 
 



 
 

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

 قسم: العلوم االقتصادية
 

  -ماستر - الولىالسنة ا
 نقدي وبنكياقتصاد تخصص  

 
  2019/2020االول االستدراكي  التوقيت لالمتحان  جدول

          20/10/2020الى  18/10/2020من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
18/10/2020 

09:30-10:30  
 مقاوالتية

 08 د.مادي
11:30 – 12:30  

 اقتصاد قياسي
 05 د.بن عناية

 االثنين
19/10/2020 

09:30-10:30 
 قانون النقد والقرض

 10 د.خليفة
11:30 – 12:30  

 اقتصاد بنكي معمق
 08 د.حاج صدوق

 الثالثاء
20/10/2020 

 

09:30-10:30 
 تمويل دولي

 11 د.حميدوش
11:30 – 12:30  

 أسواق مالية دولية
 09 د.بهوري
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