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

 

 السنة األولى جذع مشترك                                                  السداسي األولامتحان  توقيت جدول
 الفرع الثالث                                                02/02/2020إلى   19/01/2020من 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام

 األحد
19/01/2020 

13 :00 
 مدخل للقانون 
 د.عمر يوسف 

A3 19 20 

1 21 22 23

1 242 23
282 24 

 االثنين 
20/01/2020  

10:30   
1رياضيات   
 د. خداوي 

 الثالثاء
21/01/2020  

13 :00 
 تاريخ الوقائع االقتصادية 

 نشاد د.

 األربعاء 
22/01/2020  

15 :00 
 انجليزية 

 .حمدي / أ حمرات أ.

 الخميس
23/01/2020 

13 :00 
 1محاسبة عامة 
 د.سفاحلو

 األحد
26/01/2020 

10:30   
 1اقتصاد جزئي 
 د.يحياوي 

 االثنين 
27/01/2020  

10:30 
 مدخل لالقتصاد
 د.ناصر المهدي 

 الثالثاء
28/01/2020  

10:30 
 1احصاء 

 د.سعيداني جمال 

 األربعاء 
29/01/2020 

13 :00 
 االجتماعمدخل إلى علم 

 د.الحرتسي 

 الخميس
30/01/2020 

10:30 
 1منهجية البحث العلمي 

 أ.د خثير 
 

 



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

 

 السنة األولى جذع مشترك                                                  السداسي األولامتحان  توقيت جدول 

 الثانيالفرع                                                2020/ 02/ 02إىل   2020/ 01/ 19من 

 القاعات / المدرج  المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام 

 األحد 

19 /01/2020 
 للقانون مدخل  00: 13--- 30: 14

 A02 د.عمر يوسف 
 - 11 - 12 
- 13 -  14 
- 15 - 16-

17 - 18 

 االثنين 

20 /01/2020 
 1 رياضيات 12:00 – 10:30

 د.خداوي 
 الثالثاء 

21 /01/2020 
 تاريخ الوقائع االقتصادية  00: 13--- 30: 14

 د.روالمي 
 األربعاء 

22 /01/2020 
 انجليزية  00: 15---30: 16

 أ.حمدي أ.بن رابح/ 
 الخميس 

23 /01/2020 
 1 محاسبة عامة  00: 13--- 30: 14

 بناولة د.
 األحد 

26 /01/2020 
 1 اقتصاد جزئي  12:00 – 10:30

 خبازي د.
 اإلثنين 

27 /01/2020 
 مدخل لالقتصاد 12:00 – 10:30

 بغداديد.
 الثالثاء 

28 /01/2020 
 1 احصاء 12:00 – 10:30

 قاضي د.
 األربعاء 

29 /01/2020 
 مدخل إلى علم االجتماع 00: 13--- 30: 14

 حفيفي د.
 الخميس 

30 /01/2020 
10:30 – 12:00 

 1 منهجية البحث العلمي 
 بن زهرة د.

 

    



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

 

 السنة األولى جذع مشترك                                                  السداسي األولامتحان  توقيت جدول
الفرع الرابع                                               02/02/2020إلى   19/01/2020من     

 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام 
 األحد 

19 /01/2020 

 للقانون مدخل  00: 13---30: 14

 د.عمر يوسف 

 

 

 

 

 

A4,29,32,33, 

34,35,36 

371-372 

 االثنين 

20 /01/2020 

 1رياضيات  30: 10---00: 12

 د.خداوي

 الثالثاء 

21 /01/2020 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  00: 13---30: 14

 د.سردون

 األربعاء 

22 /01/2020 

 انجليزية  00: 15---30: 16

 أ.حمداوي/أ.مشتة أ.مداح / 

 الخميس 

23 /01/2020 

 1محاسبة عامة   00: 13---30: 14

 أ.حنيش 

 األحد 

26 /01/2020 

 1اقتصاد جزئي   30: 10---00: 12

 أ.حناشي 

 االثنين 

27 /01/2020 

 مدخل لالقتصاد  30: 10---00: 12

 د.قروين  

 الثالثاء 

28 /01/2020 

 1إحصاء  30: 10---00: 12

 د.حمدوش ب 

 األربعاء 

29 /01/2020 

 مدخل لعلم االجتماع  00: 13---30: 14

 د.حواسني ي 

 الخميس 

30 /01/2020 

 منهجية البحث العلمي 30: 10---00: 12

 د.مادي
 



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

 

 السنة األولى جذع مشترك                                                  السداسي األولامتحان  توقيت جدول
الفرع الخامس                                               02/02/2020إلى   19/01/2020من    

 
 القاعات / المدرج المقياس / األستاذ  التوقيت  األيام 
 األحد 

19 /01/2020 

 مدخل إلى القانون  00: 13--- 30: 14

 د.عمر يوسف 
A1, 04,05,06,07,08,09,10,BN1 

 
 االثنين 

20 /01/2020 

 1رياضيات  12:00 ----10:30

 د. خداوي
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 الثالثاء 

21 /01/2020 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  00: 13--- 30: 14

 د.روالمي 
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 األربعاء 

22 /01/2020 

 انجليزية  00: 15---30: 16

 أ.العمراوي/ أ.حمدي 
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 الخميس 

23 /01/2020 

 محاسبة عامة  00: 13--- 30: 14

 د. لعريبي 
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 األحد 

26 /01/2020 

 جزئي اقتصاد  12:00 ----10:30

 د. خلفاوي م 
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 االثنين 

27 /01/2020 

 مدخل لالقتصاد  12:00 ----10:30

 د. فشيت
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 الثالثاء 

28 /01/2020 

 1احصاء 12:00 ----10:30

 د. السعيدي
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 االربعاء 

29 /01/2020 

 مدخل الي علم االجتماع  00: 13--- 30: 14

 د. حواسني 
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 

 الخميس 

30 /01/2020 

 1منهجية البحث العلمي  12:00 ----10:30

 د.تبري 
A1, 04,05,06,07,08,09,10, BN1 



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

 
 


