
 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم   

 السنة الثانية شعبة علوم                                         السداسي الثالثامتحان  توقيت جدول

 التسيير                                                  02/02/2020إلى   19/01/2020من 
 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 األحد
19/01/2020 

10:30 
 1 كلي  اقتصاد

 أ.د. بكوش 

A3 A4 04 05 
06 07 08 09 

10 11 12 13 

 االثنين 
20/01/2020  

13:00 
 المال  رأس  وأسواق  نقدي  اقتصاد

 د.خلوف .ع 

 الثالثاء
21/01/2020  

15:00 
 2البحث  منهجية 

 د.بن زهرة 

 األربعاء 
22/01/2020  

13:00 
 المؤسسة  رياضيات

 د.خلوف .ز 

 الخميس
23/01/2020 

10:30 
 المؤسسة  تسيير

 د.قاسم شاوش 

 االثنين 
27/01/2020  

08:30 
 3إحصاء 

 د.صدقاوي 

 الثالثاء
28/01/2020  

15:00 
 محاسبة تحليلية 

 د.سعيدي 

 األربعاء 
29/01/2020  

15:00 
 آلي  إعالم

 محمد  يحي  بنأ.
 الخميس

2020/02/30 15:00 
 3انجليزية 

 ة/حمداويحيمدح/مدا
 

 

 

 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم   

 

 السنة الثانية شعبة علوم                                         السداسي الثالثامتحان  توقيت جدول

 اقتصادية                                                 02/02/2020إلى   19/01/2020من 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ التوقيت األيام
 األحد 

19 /01/2020 
 01 اقتصاد كلي 12:00 – 10:30

 فرعون د.
22 -  1 /23  - 2/23 

 االثنين 

20 /01/2020 
 اقتصاد نقدي وأسواق راس المال 00: 13--- 30: 14

 أميميد.
22 -  1 /23  - 2/23 

 الثالثاء 

21 /01/2020 
 2 منهجية البحث 00: 15---30: 16

 تبريد
22 -  1 /23  - 2/23 

 األربعاء 

22 /01/2020 
 رياضيات المؤسسة 00: 13--- 30: 14

 تبريد.
22 -  1 /23  - 2/23 

 الخميس 

23 /01/2020 
 تسيير المؤسسة 12:00 – 10:30

 .زبيرد
22 -  1 /23  - 2/23 

 اإلثنين 

27 /01/2020 
 03 احصاء 10:00 – 08:30

 سعيدانيد.
22 -  1 /23  - 2/23 

 الثالثاء 

28 /01/2020 
 اقتصاد جزائري  00: 15---30: 16

 بزاريةد.
22 -  1 /23  - 2/23 

 األربعاء 

29 /01/2020 
 2 اعالم آلي 00: 15---30: 16

 بن سديرةد.
22 -  1 /23  - 2/23 

 الخميس

30/01 /2020 

 انجليزية 16:30 – 15:00
حمراتأ.  

22 -  1 /23  - 2/23 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم   

 

 السنة الثانية شعبة علوم                                         السداسي الثالثامتحان  توقيت جدول

 مالية ومحاسبة                                               02/02/2020إلى   19/01/2020من 

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ التوقيت األيام

 األحد 

19/01 /2020 

10:30---- 

12:00 

01اقتصاد كلي   
 د.ملياني

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 االثنين

20/01 /2020  

14 :30 ---

13 :00 

 اقتصاد نقدي وأسواق راس المال
روالميد.  

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 الثالثاء

21/01 /2020  

16 :30---

15 :00 

2منهجية البحث   
 د.مدادي 

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 األربعاء

22/01 /2020  

14 :30 ---

13 :00 

 مالية المؤسسة
 د.خلوف ي

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 الخميس

23/01 /2020  

 تسيير المؤسسة 12:00---10:30
 د.سنوسي

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 االثنين

27/01 /2020 

8:30---10:00  03احصاء  
 د.بوكريطة ع/ق

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

لثالثاءا  

28/01 /2020  

16 :30---

15 :00 

 محاسبة تحليلية
 د.دوايدية

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 االربعاء

29/01 /2020  

15:00---16:30 2اعالم آلي    
 أ.عبد السالم

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 

 الخميس

30/01 /2020  

15:00---16:30 3لغة أجنبية    
 أ.حمدي/أ.حجيمي/أ.لراشيش

A1,A2 ,14 ,15 ,16,17,18,19,20,21 



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم   

 

 السنة الثانية شعبة علوم                                         السداسي الثالثامتحان  توقيت جدول

 تجارية                                               02/02/2020إلى   19/01/2020من 

 القاعات المقياس/االستاذ التوقيت األيام

 األحد 

19/01 /2020 
 ......توبيــــن....................................  01اقتصاد كلي 12:00---10:30

24 /1 

24 /2 

 االثنين

20/01 /2020 
 سردون ...اقتصاد نقدي وأسواق راس المال ................ 14:30---13:00

 الثالثاء

21/01 /2020 
 ...تبري....................................  2منهجية البحث 16:30---15:00

 األربعاء

22/01 /2020 
13:00---14:30 

رياضيات المؤسسة 

 ....واكـــــــــلي................................

 الخميس

23/01 /2020 
10:30---12:00 

.محمد ..........تسيير المؤسسة..............................

 بلكبير

 االثنين

27/01 /2020 
 .......شيشة........................................03إحصاء  10:00---08:30

 الثالثاء

28/01 /2020 
 محتاري بو...................................... محاسبة تحليلية 16:30---15:00

 األربعاء

29/01 /2020 

 بن سديرة..........................................  2إعالم آلي  16:30---15:00

 الخميس

30/01 /2020 
 بلمخطار. ............................................. إنجليزية 16:30---15:00



 جامعة  الجياللي  بونعامة بخميس مليانة
التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم   

 

 


