
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم علوم التسيير  

 

 ماستر –السنة األولى 

 تسيير موارد بشريةتخصص: 

 2019-2020 الثاني جدول التوقيت المتحان السداسي 

 10/2020/ 06إلى   2020/ 04/10من 
 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

13:00 --- 04/10/2020 األحد 11 :30   

 
 إدارة التغيير 
 أد. أميمي

 4   / 2A
5 / 6 / 

2BN 

05/10/2020 االثنين  --- 13:00 11 :30 

 
 إدارة المخاطر االجتماعية

 د. حواسني يمينة 
 

13:00 --- 06/10/2020 الثالثاء   األجور والحوافز نظم  30: 11
 د. بكدي

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم علوم التسيير  

 

 ماستر –السنة األولى 

 إدارة أعمالتخصص:  

 

 2019-2020 الثاني جدول التوقيت المتحان السداسي 

 10/2020/ 06إلى   2020/ 04/10من 

 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ التوقيت  األيام

13:00 --- 04/10/2020 األحد 11 :30   

 
 إدارة األعمال الدولية 

 د. شيشة 
 / 10  11  1A

/ 12 / 13 
05/10/2020  االثنين  

 
 

--- 13:00 11 :30 

 
 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية 

 أد. خثير 
 

13:00 --- 06/10/2020 الثالثاء  التنافسية و الخيارات االستراتيجية  30: 11
 د. سعيد منصور 



 امعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة ج

 السنة األولى ماستر                                  علوم التسيير و التجارية و العلوم االقتصاديةكلية                                                          

تخصص اقتصاد                                                                                                                                                                  

 نقدي وبنكي 

 1920/2020 الثاني السداسيجدول توقيت امتحانات 

 2020/ 06/10إلى   04/10/2020من 

 

  المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 

 القاعات / المدرج
 األحد 

04 /10/2020 
13 :00---11 :30 

 الهندسة المالية  
 د.حناشي 

 

07  -  08 
 

 

 االثنين 

05 /10/2020 
 التقييم المالي للمشاريع   30: 11---00: 13

 د.مختاري 
 الثالثاء 

06 /10/2020 
13 :00---11 :30 

 العمليات البنكية وتمويل المؤسسات 
 د.خبازي 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة                                          السنة األولى –ماستر   

تخصص اقتصاد                                   علوم التسيير و التجارية و  العلوم االقتصاديةكلية                                                                

 التأمينات 

  1920/2020 ثانيالسداسي الجدول توقيت امتحانات 

 2020/ 06/10إلى   04/10/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام
 األحد 

04 /10/2020 
 منتجات التأمين  30: 11---00: 13

 د.حفيفي 
 

09  - 124    -224   
  

 االثنين 

05 /10/2020 
 التقنيات االكتوارية  30: 11---00: 13

 د.صدقاوي
 الثالثاء 

06 /10/2020 
 أنظمة التأمين في الجزائر 30: 11---00: 13

 د.قبلي
 

 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة                              السنة األولى –ماستر               

تخصص اقتصاد وتسيير                         علوم التسيير و التجارية و  العلوم االقتصاديةكلية                                                      

 المؤسسات 

  1920/2020 ثانيالسداسي الجدول توقيت امتحانات 

 2020/ 06/10إلى   04/10/2020من 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام
 األحد 

04 /10/2020 
 التسيير والتدقيق الجبائي للمؤسسة  30: 11---00: 13

ردةد.  
 

 

14  -   15  
 

 

 االثنين 

05 /10/2020 
 تقنيات التصدير واالستيراد  30: 11---00: 13

مداديد.  
 الثالثاء 

06 /10/2020 
13 :00---11 :30 

 أنظمة الجودة والتقييس 
.بن زهرة د  

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  

 التسيير 

 قسم مالية ومحاسبة 

 

 ماستر –السنة األولى 

 تخصص: محاسبة وتدقيق

 

 2019-2020 الثاني جدول التوقيت المتحان السداسي 

 10/2020/ 06إلى   2020/ 04/10من 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 األحد 

4/10/2020 

11:30-13:00 2المعايير المحاسبية الدولية   

 د.سيد
A3, A4, 18.19.20.21.22 

 االثنين 

5/10/2020 

 تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر  11:30-13:00
 د.سفاحلو 

A3, A4, 18.19.20.21.22 

 الثالثاء 

6/10/2020 

 مراجعة مالية ومحاسبية 11:30-13:00
 د.بوركايب 

A3, A4, 18.19.20.21.22 

 

 

 

 



 

 

 

 السنة األولى ماستر                                                                              جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة 

 تسويق خدمات تخصص:             كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 

 جدول توقيت امتحان السداسي األول
 06/10/2020إلى   2020/ 04/10من 

 القاعات  األستاذ المقياس/ التوقيت  األيام
 األحد 

04/10/2020 
 سمارة......... .....................تسويق الخدمات المالية  13:00---11:30

 االثنين  16-17
05/10/2020 

 بناولة .......................... .......... التسويق السياحي  13:00---11:30

 الثالثاء 
06/10/2020 

 قسول ....... ..................... ..........التسويق الفندقي 13:00---11:30

 


