
 

 2017/2018برنامج المحاضرات واألعمال الموجهة للسداسي الثاني السنة/ الثانية علوم تجارية /
 اإلثنين األحد األحد األحد السبت السبت السبت اليوم

 9:30-8:00 16:00-14:30 14:30-13:00 12:30-11:00 16:00-14:30 14:30-13:00 9:30-8:00 التوقيت

 رياضيات مالية اقتصاد المؤسسة أخالقيات العمل اقتصاد كلي إعالم الي تسويق مالية عامة المقياس

 معيوف امحمد بونعامة لحسن مخالدي حنان بن طالبي فريد حدادي محمد قرين رشيد شيخي بالل اذاألست

 N5 N5 N5 N5 N9 N5 N5 القاعة

  السنة الثانية علوم تجاريةالفوج األول  

 اإلثنين اإلثنين اإلثنين السبت السبت اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 12:30-11:00 11:00-9:30 التوقيت

 إعالم الي اقتصاد كلي رياضيات مالية اقتصاد المؤسسة تسويق المقياس

 ولد بارهم رحماني العربي كواح كريمة بونعامة لحسن قرين رشيد اذاألست

 E7 E8 E7 E11 CC1 القاعة

 السنة الثانية علوم تجاريةالفوج الثاني 

 اإلثنين اإلثنين األحد السبت السبت اليوم

 12:30-11:00 11:00-9:30 11:00-9:30 12:30-11:00 11:00-9:30 التوقيت

 رياضيات مالية اقتصاد كلي تسويق إعالم الي اقتصاد المؤسسة المقياس

 كواح كريمة بوزلحة سامية يحياوي خديجة حدادي محمد بونعامة لحسن اذاألست

 E8 CC3 E8 E8 E7 القاعة

  السنة الثانية علوم تجاريةالفوج الثالث

 اإلثنين اإلثنين اإلثنين األحد األحد اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 11:00-9:30 9:30-8:00 التوقيت

 تسويق رياضيات مالية اقتصاد كلي اقتصاد المؤسسة إعالم الي المقياس

 يحياوي خديجة معيوف رحماني العربي بوزلحة سامية حدادي محمد اذاألست

 CC1 E12 E11 E1 N10 القاعة

  السنة الثانية علوم تجاريةالفوج الرابع

 اإلثنين اإلثنين اإلثنين األحد األحد اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 11:00-9:30 9:30-8:00 التوقيت

 رياضيات مالية تسويق إعالم الي اقتصاد كلي اقتصاد المؤسسة المقياس

 معيوف قرين رشيد ولد بارهم رحماني العربي بونعامة لحسن اذاألست

 E9 E17 CC5 E17 E1 القاعة

  السنة الثانية علوم تجاريةالفوج الخامس

 اإلثنين اإلثنين اإلثنين اإلثنين األحد اليوم

 16:00-14:30 12:30-11:00 11:00-9:30 14:30-13:00 11:00-9:30 التوقيت

 تسويق إعالم الي رياضيات مالية اقتصاد كلي اقتصاد المؤسسة المقياس

 يحياوي خديجة ولد بارهم جاري فاتح رحماني العربي بونعامة لحسن اذاألست

 E9 E11 E12 CC5 N10 القاعة

  السنة الثانية علوم تجاريةالفوج السادس

 اإلثنين اإلثنين اإلثنين األحد األحد اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 9:30-8:00 11:00-9:30 التوقيت

 اقتصاد كلي اقتصاد المؤسسة رياضيات مالية تسويق إعالم الي المقياس

 رحماني العربي يحياوي خديجة معيوف يحياوي خديجة ولد براهم وهيبة اذاألست

 CC4 E8 E1 E17 E11 القاعة

 الفوج السابع السنة الثانية علوم تجارية

 اإلثنين اإلثنين األحد األحد السبت اليوم

 12:30-11:00 14:30-13:00 11:00-9:30 9:30-8:00 12:30-11:00 التوقيت

 اقتصاد كلي رياضيات مالية إعالم الي اقتصاد المؤسسة تسويق المقياس

 بوزلحة   سامية كواح كريمة حدادي محمد بوزلحة   سامية قرين رشيد اذاألست

 E7 E12 CC1 E7 E8 القاعة

  السنة الثانية علوم تجاريةالفوج الثامن

 اإلثنين اإلثنين اإلثنين األحد األحد اليوم

 16:00-14:30 14:30-13:00 11:00-9:30 11:00-9:30 9:30-8:00 التوقيت

 رياضيات مالية اقتصاد المؤسسة تسويق اقتصاد كلي إعالم الي المقياس

 كواح كريمة بوزلحة   سامية قرين رشيد بن طالبي فريد ولد براهم وهيبة اذاألست

 E7 E13 E8 E7  القاعة



 

 2017/2018برنامج المحاضرات السداسي  الثاني  السنة الثالثة تسويق 
 اإلثنين األحد األحد السبت السبت اليوم

 9:30-8:00 16:00-14:30 11:00-9:30 16:00-14:30 9:30-8:00 التوقيت

 قانون المنافسة تسويق استراتيجي تسويق دولي تسويق الكترونيتحليل قواعد البيانات  المقياس

 خليفي شاشوة حميد أوسرير منور لهواري سعيد برارة األستاذ

 E27 E19 N5 E27 E27 القاعة

 1الفوج

 األحد السبت السبت السبت السبت اليوم

 12:30-11:00 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 9:30-8:00 التوقيت

 تسويق استراتيجي تسويق الكترونيتسويق دولي تحليل قواعد البيانات  إنجليزيةلغة  المقياس

 شاشوة حميد لهواري سعيد عراب برارة بعيليش حرمة األستاذ

 E27 E27 E9 E11 E7 القاعة

 2الفوج

 األحد األحد السبت السبت السبت اليوم

 12:30-11:00 11:00-9:30 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 التوقيت

 تسويق دولي تسويق استراتيجيتحليل قواعد البيانات  تسويق الكتروني إنجليزيةلغة  المقياس

 أوسرير منور شاشوة حميد برارة لهواري سعيد بعيليش حرمة األستاذ

 E12 E11 E27 E17 E1 القاعة

 3الفوج

 األحد األحد السبت   السبت السبت اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 التوقيت

 تسويق استراتيجي إنجليزيةلغة  تسويق دوليتحليل قواعد البيانات  تسويق الكتروني المقياس

 شاشوة حميد بعيليش حرمة عراب برارة لهواري سعيد األستاذ

 E11 E27 E9 E8 E8 القاعة



 

 2017/2018 الثاني السنة الثالثة تجارة دولية وٕامداد  برنامج المحاضرات السداسي 

 اإلثنين اإلثنين   األحد األحد السبت اليوم

 12:30-11:00 9:30-8:00 14:30-13:00 9:30-8:00 12:30-11:00 التوقيت

تمويل التجارة الدولية ): شروط ممارسة األنشطة التجارية 08 - 04القانون ( إمداد و نقل دولي استثمار دولي تسويق دولي  المقياس

 نسيلي جهيدة رحيم حمادوش  أوسرير  منور دروازي ياسمين األستاذ

 N5 N5 E27  N9 N5 القاعة

 1الفوج

 اإلثنين   األحد السبت السبت اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 16:00-14:30 11:00-9:30 التوقيت

تمويل التجارة الدولية إمداد و نقل دولي لغة أجنبية تسويق دولي  المقياس

 نسيلي جهيدة حمادوش  بعليش حرمة برنجي األستاذ

 E8 E7 E9 E13 القاعة

 2الفوج

 اإلثنين   األحد السبت السبت اليوم

 16:00-14:30 14:30-13:00 14:30-13:00 11:00-9:30 التوقيت

تمويل التجارة الدولية إمداد و نقل دولي لغة أجنبية تسويق دولي  المقياس

 نسيلي جهيدة كلو بعليش حرمة دروازي ياسمين األستاذ

 E9 E7 E11 E13 القاعة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2017/2018الخدمات/برنامج المحاضرات واألعمال الموجهة السداسي الثاني السنة الثالثة تسويق 

 برنامج المحاضرات

 اإلثنين اإلثنين األحد السبت السبت اليوم
 16:00-14:30 11:00-9:30 9:30-8:00 14:30-13:00 9:30-8:00 التوقيت

 التسويق الفندقيقانون المنافسة التسويق السياحي التسويق الصحي  تحليل قواعد البيانات المقياس

 بجاوية سهام رحيم أونيس بركاني سمير شين لزهر األستاذ

 E19 E19 E19 E27 E27 القاعة
 1الفوج

 اإلثنين األحد األحد السبت السبت اليوم

 12:30-11:00 12:30-11:00 11:00-9:30 16:00-14:30 9:30-8:00 التوقيت

التسويق الفندقي التسويق السياحي  لغة أجنبية التسويق الصحيتحليل قواعد البيانات  المقياس

 بجاوية سهام أونيس بعليش حرمة بركاني سمير شين لزهر األستاذ

 E19 E7 E8 E19 E12 القاعة
 2الفوج

 اإلثنين األحد األحد السبت السبت اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 11:00-9:30 12:30-11:00 11:00-9:30 التوقيت

التسويق الفندقي  لغة أجنبيةالتسويق السياحي  التسويق الصحيتحليل قواعد البيانات  المقياس

 بجاوية سهام بعليش حرمة أونيس بركاني سمير شين لزهر األستاذ

 E19 E17 E19 E12 E12 القاعة



 

 2017/2018 /السداسي الثاني  فندقي وسياحي تسويق1جدول توقيت المحاضرات ماستر
 الثالثاء الثالثاء اإلثنين اإلثنين السبت السبت اليوم

 12:30-11:00 9:30-8:00 14:30-13:00 12:30-11:00 9:30-8:00 12:30-11:00 التوقيت

 التسويق الفندقي إدارة عالقات الزبائن التسويق السياحي االتصال والتحرير اإلداري دراسة السوق قانون الصفقات العمومية المقياس

 بوطالب براهيم بوطالب براهيم عراب عزيز خليفي بركاني سمير شالل زهير اذاألست

 E1 E1 E9 E9 E8 E8 القاعة

1الفوج  

 الثالثاء اإلثنين السبت السبت السبت اليوم

11:00-9:30 التوقيت  13:00-14:30 14:30-16:00 14:30-16:00  9:30-11:00 

2لغة حية  المقياس إدارة عالقات الزبائن  التسويق السياحي دراسة السوق التسويق الفندقي 

 بوطالب براهيم عراب عزيز بركاني سمير برنجي أيمن ساحل فاتح اذاألست

 E1 E1 E1 E9 E8 القاعة



 

 

 2017/2018 السداسي الثاني   تسويق الخدمات1جدول توقيت المحاضرات ماستر
 الثالثاء اإلثنين اإلثنين اإلثنين األحد السبت اليوم

 9:30-8:00 16:00-14:30 14:30-13:00 11:00-9:30 16:00-14:30 11:00-9:30 التوقيت

 التسويق الفندقي خدمات الماليةتسويق ال التسويق السياحي قانون األعمال دراسة حاالت المقاوالتية المقياس

 العيهار فلة بن حسان حكيم بن حسان حكيم خليفي عبد الكريم حمادوش شيخي اذاألست

 N5 N9 N5 N5 N5 E19 القاعة

 1الفوج

 الثالثاء الثالثاء األحد السبت السبت اليوم

 16:00-14:30 12:30-11:00 11:00-9:30  14:30-13:00 12:30-11:00 التوقيت

 التسويق الفندقي دراسة حاالت التسويق السياحي خدمات الماليةتسويق ال 2لغة أجنبية المقياس

 العيهار فلة مسدوي بن شايب دروازي ياسمين ساحل فاتح اذاألست

 E12 E12 E13  E27 E7 القاعة

 2الفوج

 الثالثاء الثالثاء السبت السبت السبت اليوم

 14:30-13:00 11:00-9:30 16:00-14:30 14:30-13:00 9:30-8:00 التوقيت

 دراسة حاالت التسويق الفندقي خدمات الماليةتسويق ال 2لغة أجنبية التسويق السياحي المقياس

 مسدوي العيهار فلة دروازي ياسمين ساحل فاتح برنجي أيمن اذاألست

 E12  E17 E12 E19 E27 القاعة

 3الفوج

 الثالثاء الثالثاء األحد السبت السبت اليوم

 11:00-9:30 12:30-11:00 12:30-11:00 16:00-14:30 9:30-8:00 التوقيت

 دراسة حاالت التسويق الفندقي التسويق السياحي خدمات الماليةتسويق ال 2لغة أجنبية المقياس

 مسدوي العيهار فلة بن شايب برنجي أيمن ساحل فاتح اذاألست

 E12 E13 E13 E7 E27 القاعة

 4الفوج

 الثالثاء الثالثاء األحد السبت السبت اليوم

 16:00-14:30 14:30-13:00 11:00-9:30 16:00-14:30 14:30-13:00 التوقيت

 دراسة حاالت التسويق الفندقي التسويق السياحي 2لغة أجنبية خدمات الماليةتسويق ال المقياس

 مسدوي العيهار فلة بن شايب ساحل فاتح برنجي أيمن اذاألست

 E13 E17 E13 E7 E27 القاعة



 

 2017/2018 السدساي الثاني /  مالية وتجارة دولية1جدول توقيت المحاضرات ماستر
 اإلثنين األحد اإلثنين األحد األحد األحد اليوم

 16:00-14:30 12:30-11:00 9:30-8:00 14:30-13:00 11:00-9:30 9:30-8:00 التوقيت

سياسات و إدارة مخاطر  االقتصاد القياسي قانون األعمال المقياس
 

تقنيات تمويل التجارة الدولية  االتصال والتحرير االداريالتسويق الدولي 

 جاري فاتح بن حميدة هشام بن عنتر أبو دراز سفيان برارة فريد رحيم  اذاألست

 E27 E27 E19 E19 E27 E19 القاعة

 1الفوج

 اإلثنين اإلثنين األحد األحد السبت اليوم

 14:30-13:00 11:00-9:30 12:30-11:00 11:00-9:30 11:00-9:30 التوقيت

التسويق الدولي تقنيات تمويل التجارة الدولية  سياسات و إدارة مخاطر الصرف انجليزية تجارية االقتصاد القياسي المقياس

 بن عنتر بن طالبي فريد أبو دراز سفيان مطالي برارة فريد اذاألست

 E27 E1 E27 E27 E19 القاعة

 2الفوج

 اإلثنين اإلثنين األحد السبت السبت اليوم

 14:30-13:00 12:30-11:00 9:30-8:00 12:30-11:00 11:00-9:30 التوقيت

تقنيات تمويل التجارة الدولية التسويق الدولي  سياسات و إدارة مخاطر الصرف االقتصاد القياسي انجليزية تجارية المقياس

 جاري فاتح بن عنتر أبو دراز سفيان برارة فريد ساحل فاتح اذاألست

 E13 E27 E11 E19 E27 القاعة

 3الفوج

 اإلثنين اإلثنين األحد األحد السبت اليوم

 12:30-11:00 11:00-9:30 12:30-11:00 11:00-9:30 14:30-13:00 التوقيت

تقنيات تمويل التجارة الدولية التسويق الدولي  انجليزية تجارية سياسات و إدارة مخاطر الصرف االقتصاد القياسي المقياس

 جاري فاتح بن عنتر مطالي أبو دراز سفيان برارة فريد اذاألست

 E27 E11 E1 E19 E27 القاعة
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