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

 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 تسيير موارد بشرية                                                                                                            2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
19/01/2020 

15 :00 
 الكفاءات وتنمية إدارة

 الجوزيد.

A4 14 
15 23-

1 

 الثالثاء
21/01/2020  

08:30  
 المعارف إدارة
 زيان ايتأ.د.

 األربعاء
22/01/2020  

10:30 
 العمومية للوظيفة األساسي القانون

 د.بونوة
 الخميس

2020/02/23 15 :00 
 انجليزية

 بوعزري أ./ أ.بلمختار

 األحد 
26/01/2020 

51  :00 
 المقاوالتية

 سنوسيد.

 االثنين
27/01/2020  

13 :00 
 الوظيفية الهندسة

 أ.بن شكيكن

 ثالثاءال
28/01/2020  

13:00 
 البشرية م معلومات نظام

 أ.د.خثير
 

 

 



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

 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 إدارة أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                                                                                                             2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 
19/01/2020 

15 :00 
 التغيير  إدارة
 اميميأ.د.

A3 11 
12 13 

 الثالثاء
21/01/2020  

08:30  
 العمومي التسيير

 زيان ايتأ.د.

 األربعاء
22/01/2020  

10:30 
 المشروع تسيير

 ص حواسنيأ.
 الخميس

2020/02/23 15 :00 
 انجليزية
 أ.قطار 

 األحد 
26/01/2020 

51  :00 
 المقاوالتية

 بلكبير محمدد.

 االثنين
27/01/2020  

13 :00 
 التسيير أنظمة

 د.بوعبدلي / د.مويسي

 ثالثاءال
28/01/2020  

13:00 
 الشركات قانون

 د.بونوة
 

 

 

 



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

 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 اقتصاد نقدي وبنكي                                                                                                            2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام
 األحد 

19 /01/2020 
 المقاوالتية  00: 15---30: 16

 د.مادي
17 

 الثالثاء 

21 /01/2020 
 اقتصاد قياسي 10:00 ----08:30

 د.بن عناية
17 

 األربعاء 

22 /01/2020 
 اقتصاد بنكي معمق 12:00 ----10:30

 د.حاج صدوق
17 

 الخميس 

23 /01/2020  
 األسواق المالية الدولية 16:30 – 15:00

 د.بهوري
17 

 األحد 

26 /01/2020 
 التمويل الدولي 00: 15---30: 16

 د.حميدوش
17 

 اإلثنين 

27 /01/2020 
14 :30 ---

13 :00 

 قانون النقد والقرض
 د. خليفة.م

17 

 الثالثاء 

28 /01/2020 
14 :30 ---

13 :00 

 انجليزية
 أ.بلمخطار

17 

 

 

 



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

 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 التأميناتاقتصاد                                                                                                             2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام
 األحد 

19 /01/2020 
 تحليل مالي معمق 00: 15---30: 16

 د.خلفاوي ح
18 -  19    

 الثالثاء 

21 /01/2020 
 اقتصاد التأمين 10:00 ----08:30

 د.حفيفي
18 -  19    

 األربعاء 

22 /01/2020 
 التقنيات الكمية للتسيير 12:00 ----10:30

 د.مقراب
18 -  19    

 الخميس 

23 /01/2020  
 قانون التأمين 16:30 – 15:00

 د.بن حاج الطاهر
18 -  19    

 األحد 

26 /01/2020 
 التحرير اإلداري واإلتصال 00: 15---30: 16

 د.الحرتسي
18 -  19    

 اإلثنين 

27 /01/2020 
14 :30 ---

13 :00 

 إدارة المخاطر 
 د.ناصر .م

18 -  19    

 الثالثاء 

28 /01/2020 
14 :30 ---

13 :00 

 لغة أجنبية
 أ.العربي

18 -  19    

 

 

 



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

 
 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 وتسيير مؤسساتاقتصاد                                                                                                 2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام
 األحد 

19 /01/2020 
 تشخيص المؤسسة 00: 15---30: 16

 د.مدادي
16 

 الثالثاء 

21 /01/2020 
 دراسة السوق والمنافسة 10:00 ----08:30

 د.فشيت
16 

 األربعاء 

22 /01/2020 
 تقنيات االتصال الحديثة 12:00 ----10:30

 د.سلمان
16 

 الخميس 

23 /01/2020  
واالتصالالتحرير اإلداري  16:30 – 15:00  

 د.الحرتسي
16 

 األحد 

26 /01/2020 
 قانون المنافسة 00: 15---30: 16

 د. الحرتسي
16 

 اإلثنين 

27 /01/2020 
14 :30 ---

13 :00 

 تمويل المؤسسة
 د.بكدي.ف

16 

 الثالثاء 

28 /01/2020 
14 :30 ---

13 :00 

 لغة أجنبية
 أ.بلمخطار

16 

 

 



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

 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 محاسبة وتدقيق                                                                                                            2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 

19/01 /2020 

1المعايير المحاسبية الدولية 00: 15---30: 16  

 د.سيد
A1,A2,4,5,6,7 

 الثالثاء

21/01 /2019 

08:30---- 

10:00 

 قانون المحاسبة المالية
 د.قرينو

A1,A2,4,5,6,7 

 األربعاء

22/01 /2019 

10:30---- 

12:00 

 المحاسبة المالية المعمقة 
 د.قوشيح ن

A1,A2,4,5,6,7 

 الخميس

23//01/2020 
 المراجعة والتدقيق الجبائي 00: 15---30: 16

 د.بوركايب
A1,A2,4,5,6,7 

 األحد 

26/01 /2020 

 المقاوالتية  00: 15---30: 16
 د.محمد بلكبير

A1,A2,4,5,6,7 

 االثنين

27/01 /2020 

14 :30 ---

13 :00 

 نظام المعلومات المحاسبي
 د.حميدوش

A1,A2,4,5,6,7 

 الثالثاء

28/01 /2020 

14 :30 ---

13 :00 

 لغة أجنبية
 أ.بوزياني /أ.عدوش/أ.مداح/أ.العربي

A1,A2,4,5,6,7 

 

 

 

 



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

 

 السنة األولى ماستر تخصص                                              جدول توقيت امتحان السداس ي األول                             

 تسويق خدمات                                                                                                            2020/ 02/ 02إلى   19/01/2020من 

 القاعات  املقياس/االستاذ  التوقيت  األايم 

 األحد

19/01/2020 
 بوزياني............................التحرير اإلداري واالتصال 16:30---15:00

20 

21 

22 

 الثالثاء

21/01/2020 
 عمر يوسف...........................................02-04القانون  10:00---08:30

 األربعاء

22/01/2020 
 قاضي..........................تقنيات وتحقيقات سبر اآلراء 12:00---10:30

 الخميس

23/01/2020 
 فؤاد منصور.....................التسويق االستراتيجي للخدمات 16:30---15:00

 األحد

26/01/2020 
 قطار....................................................انجليزية 16:30---15:00

 االثنين

27/01/2020 
 اقنيني............................................مدخل للخدمات 14:30---13:00

 الثالثاء

28/01/2020 
 سلمان .....................................إدارة عالقات الزبائن 14:30---13:00



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

 

 
 

 


