
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  قسم علوم التسيير 

 ماستر –السنة األولى 

 تسيير موارد بشريةتخصص: 

 

 

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي 

 30/03/2021إلى   28/03/2021من 
 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد
82/30/8382 

30---12:00:32 
 البشرية م معلومات نظام

 A4 14 أ.د.خثير
13 

 االثنين
8382/30/82 30---12:00:32 

 المعارف إدارة
 زيان أ.د.ايت

 الثالثاء
8382/30/03 30---12:00:32 

 الوظيفية الهندسة
 دحمان زناتي نبيلةأ.

 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  قسم علوم التسيير 

 ماستر –السنة األولى 

 إدارة أعمالتخصص: 

 

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي 

 30/03/2021إلى   28/03/2021من 
 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد
82/30/8382 

30---12:00:32 
 التغيير إدارة

 A3 11 أ.د.اميمي
12  

 االثنين
8382/30/82 30---12:00:32 

 العمومي التسيير
 زيان أ.د.ايت

 الثالثاء
8382/30/03 30---12:00:32 

 التسيير أنظمة
 بورزاقد.

 

 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   االقتصاديةعلوم القسم 

 ماستر –السنة األولى 

 اقتصاد نقدي وبنكيتخصص: 

  

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي                                     

 30/03/2021إلى   28/03/2021من  
  

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد
82/30/1820   

10 : 30 ---18 :33 
 اقتصاد بنكي معمق

 د.حاج صدوق

 

39  -  13 
 

 

 االثنين

89/30/1820   
10 : 30   مويل الدوليالت 33: 18---

 د.حميدوش
 الثالثاء

03/30/1820   
10 : 30 ---18 :33 

 األسواق المالية الدولية
 د.بهوري

 

 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   االقتصاديةعلوم القسم 

 ماستر –السنة األولى 

 اقتصاد تأميناتتخصص: 

  

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي                                     

 30/03/2021إلى   28/03/2021من  
  

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد
82/30/1820   

10 : 30 التأمين اقتصاد 33: 18---  
 د.حفيفي

 

19  -  83 
  

 االثنين

89/30/1820   
10 : 30  إدارة المخاطر 33: 18---

 د.ناصر المهدي
 الثالثاء

03/30/1820   
10 : 30  تحليل مالي معمق 33: 18---

 د.خلفاوي
 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   االقتصاديةعلوم القسم 

 ماستر –السنة األولى    
 تخصص: اقتصاد وتسيير المؤسسة

  

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي                                     

 30/03/2021إلى   28/03/2021من  
 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد
82/30/1820   

10 : 30  تشخيص المؤسسة 33: 18---
مداديد.  

 

 

81  -   88  -  80/1  
 

 

 االثنين

89/30/1820   
10 : 30  تقنيات االتصال الحديثة 33: 18---

سلماند.  
 الثالثاء

03/30/1820   
10 : 30 ---18 :33 

 تمويل المؤسسة
.بكديد  

 

 

 

 

 

 

   



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   مالية ومحاسبةقسم علوم 

 ماستر –السنة األولى    
 تخصص: محاسبة وتدقيق

  

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي                                     

 30/03/2021إلى   28/03/2021من  

 
 

 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد
82/30/8382 

 
المحاسبية الدوليةالمعايير  20:03---28:33  

 د. سيد

A1/A2/4/5/6/7/8  االثنني
82/30/8382 

 المراجعة و التدقيق الجبائي  20:03---28:33
 د. بوركايب

الثالاثء 
03/30/8382 

نظام المعلومات المحاسبي   20:03---28:33  
 د. حميدوش



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة

 التجارية و علوم التسييركلية العلوم االقتصادية و 

   التجاريةعلوم القسم 

 ماستر –السنة األولى    
 تسويق الخدماتتخصص: 

  

 2021-2020 األول جدول التوقيت المتحان السداسي                                     

 30/03/2021إلى   28/03/2021من  

 

 القاعات املقياس/األستاذ التوقيت األايم

 األحد

82/30/8381 
 أقنيني........................................................مدخل للخدمات 20:03---28:33

 االثنين 21/21/21/22

89/30/8381 
 سلمان...............................................إدارة عالقات الزبائن 20:03---28:33

 الثالثاء

03/30/8381 
 سعيد منصور..........................االستراتيجي للخدماتالتسويق  20:03---28:33

 


