
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خميس مليانة–جامعة الجياللي بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية
ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــ

 )الفرع الثاني( - جذع مشترك  السنة األولى  

 2120/2220 الثاني لسداسياالستدراكية لمتحانات اال رزنامة

                                                                         04/07/2220إلى   92/06/2220من 

 

 القاعات / املدرج األستاذ املقياس التوقيت األيام

 األربعاء

29/06/2022 

:3011 – 03:21 املنظماتعلم اجتماع    بن زهرة 

14-15-16-17 
30:13– 03:41 2اقتصاد جزئي   خبازي  

 الخميس

30/06/2022 

:3011 – 03:21  .د.الجوزي مدخل الدارة االعمال 

A2 

04 

12 

30:13– 03:41 2محاسبة عامة   د.لعريبي 

 األحد

03/06/2022 

:3011 – 03:21  بن ناجي قانون تجاري  

30:13– 03:41 2رياضيات   بكديا. 

 اإلثنين

04/07/2022 
:3011 – 03:21 2احصاء   أ.د.قاض ي 

 

 مالحظات :

 ضرورة إحضار بطاقة الطالب.  -      

 دقيقة من بداية االمتحان. 30ال يسمح ألي طالب دخول قاعة اإلمتحان بعد  -      

  المخصصة وفق القوائم المنشورة )ال يسمح ألي طالب اجتياز  على الطلبة التقيد بقاعات اإلمتحان -      

 اإلمتحان في غير القاعة المخصصة(

  ورقة االمتحان كتابة رقم التسجيل ، اإلسم و اللقب ، الفرع و الفوج على -      

 على الطلبة اإللتزام بتعليمات األستاذ القائم على الحراسة -      

 لإلمتحان ، الطالب مطالب باستعمال أغراضه الشخصية فقط من أجل السير الحسن -      

 يمنع استخدام الهاتف أو الساعة الذكية ألي غرض كان. -      

 

 

 

 



 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خميس مليانة–جامعة الجياللي بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 االقتصاديةقسم العلوم 
ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــ

 )الفرع الخامس( -جذع مشترك   السنة األولى  

 2120/2220 الثاني لسداسياالستدراكية لمتحانات اال رزنامة

                                                                         04/07/2220إلى   29/06/2220من 

 

 

 مالحظات :

 ضرورة إحضار بطاقة الطالب.   -      

 دقيقة من بداية االمتحان. 30ال يسمح ألي طالب دخول قاعة اإلمتحان بعد  -      

  على الطلبة التقيد بقاعات اإلمتحان المخصصة وفق القوائم المنشورة )ال يسمح ألي طالب اجتياز  -      

 اإلمتحان في غير القاعة المخصصة(

 ورقة االمتحان. كتابة رقم التسجيل ، اإلسم و اللقب ، الفرع و الفوج على -      

 ئم على الحراسةعلى الطلبة اإللتزام بتعليمات األستاذ القا -      

 من أجل السير الحسن لإلمتحان ، الطالب مطالب باستعمال أغراضه الشخصية فقط -      

 يمنع استخدام الهاتف أو الساعة الذكية ألي غرض كان. -      
 

 القاعات / املدرج األستاذ املقياس التوقيت األيام

 األربعاء

29/06/2022 

:3011 – 03:21  د.غداوية علم اجتماع املنظمات 

A1 

05 

12 

03:31– 03:41 2اقتصاد جزئي   د.خلفاوي  

 الخميس

30/06/2022 

:3011 – 03:21  
االعمالمدخل الدارة   

 
 أ.د. خثير

30:13– 03:41 2محاسبة عامة   د.سفاحلو 

 األحد

03/06/2022 

:3011 – 03:21  قانون تجاري  
د.عمر 

 يوسف

30:13– 03:41 2رياضيات   د. خداوي  

 اإلثنين

04/07/2022 
:3011 – 03:21 2احصاء   بوكريطةد. 


