
 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 01Aالفوج:       .تجارة دولية وامدادـ  التخصص:            السنة الثالثة           الطور ــ السنة
 

 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 01A محاضرة N05 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
91/91/0909 السبت  09:00-10:00 N05 01 محاضرةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
91/91/0909 السبت  10:00-11:00 N05 01 محاضرةA دروازي يسمين تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  11:00-12:00 N05 01 محاضرةA دروازي يسمين تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  13:00-14:00 E01 01 أعمال موجهةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
91/91/0909 السبت  14:00-15:00 E01 01 أعمال موجهةA سفيانحمادوش  إمداد ونقل دولي 
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 01A أعمال موجهة E08 09:00-08:00 09/91/0909 االحد
09/91/0909 االحد  09:00-10:00 E08 01 أعمال موجهةA حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E08 01 أعمال موجهةA دروازي يسمين تسويق دولي 
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E08 01 أعمال موجهةA دروازي يسمين تسويق دولي 

 سعدي فيصل استثمار دولي 01A محاضرة E07 09:00-08:00 09/91/0909 االثنين
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 E07 01 محاضرةA )قاصب حسين شروط ممارسة االنشطىة التجارية 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 E07 01 محاضرةA ساحل فاتح لغة أجنبية 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 N05 01 محاضرةA حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 N05 01 محاضرةA حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 

 

 

 

 

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 01Bالفوج:      .تجارة دولية وامدادـ         التخصص:       الثالثةالسنة         الطور ــ السنة:

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 01B محاضرة N05 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
91/91/0909 السبت  09:00-10:00 N05 01   محاضرةB حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
91/91/0909 السبت  10:00-11:00 N05 01 محاضرةB دروازي يسمين تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  11:00-12:00 N05 01 محاضرةB دروازي يسمين تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  13:00-14:00 E07 01 أعمال موجهةB دروازي يسمين تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  14:00-15:00 E07 01 أعمال موجهةB دروازي يسمين تسويق دولي 
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 01B أعمال موجهة E01 09:00-08:00 09/91/0909 االحد
09/91/0909 االحد  09:00-10:00 E01 01 أعمال موجهةB حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E01 01 أعمال موجهةB حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E01 01 أعمال موجهةB حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 
 ساحل فاتح لغة أجنبية 01B محاضرة E01 14:00-13:00 09/91/0909 االحد

09/91/0909 االثنين  08:00-09:00 E08 01 محاضرةB  قاصب حسين شروط ممارسة االنشطىة التجارية 
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 E08 01 محاضرةB سعدي فيصل استثمار دولي 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 N05 01 محاضرةB حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 N05 01 محاضرةB حاج موسى نسيمة الدولية تمويل التجارة 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 02Aالفوج:    .تجارة دولية وامدادـ  التخصص:             السنة الثالثة          الطور ــ السنة:   

   

 
 

 

 

 رئيس قسم العلوم التجارية

 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 02A محاضرة N05 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
91/91/0909 السبت  09:00-10:00 N05 02 محاضرةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
91/91/0909 السبت  10:00-11:00 N05 02 محاضرةA دروازي يسمين تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  11:00-12:00 N05 02 محاضرةA دروازي يسمين تسويق دولي 
 العيهار فلة تسويق دولي 02A أعمال موجهة E07 09:00-08:00 09/91/0909 االحد
09/91/0909 االحد  09:00-10:00 E07 02 أعمال موجهةA العيهار فلة تسويق دولي 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E07 02 أعمال موجهةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E07 02 أعمال موجهةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
 نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 02A أعمال موجهة E07 14:00-13:00 09/91/0909 االحد
09/91/0909 االحد  14:00-15:00 E07 02 أعمال موجهةA نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 

 ساحل فاتح لغة أجنبية 02A محاضرة E09 10:00-09:00 09/91/0909 االثنين
 سعدي فيصل استثمار دولي 02A محاضرة E09 11:00-10:00 09/91/0909 االثنين
 قاصب حسين التجارية  األنشطةشروط ممارسة  02A محاضرة E09 12:00-11:00 09/91/0909 االثنين
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 02A محاضرة N05 14:00-13:00 09/91/0909 االثنين
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 02A محاضرة N05 15:00-14:00 09/91/0909 االثنين



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 02Bالفوج:     .تجارة دولية وامدادـ      التخصص:   الثالثة            السنة       الطور ــ السنة:

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 العيهار فلة تسويق دولي 02B أعمال موجهة E01 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
91/91/0909 السبت  09:00-10:00 E01 02 أعمال موجهةB العيهار فلة تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  10:00-11:00 E01  02 موجهةأعمالB حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
91/91/0909 السبت  11:00-12:00 E01 02 أعمال موجهةB حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
91/91/0909 السبت  13:00-14:00 N05 02 محاضرةB حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 
91/91/0909 السبت  14:00-15:00 N05 02 محاضرةB  حاج موسى نسيمة التجارة الدوليةتمويل 
 نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 02B أعمال موجهة E12 09:00-08:00 09/91/0909 االحد
09/91/0909 االحد  09:00-10:00 E12 02 أعمال موجهةB نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E12 02 محاضرةB ساحل فاتح لغة أجنبية 

 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 02B محاضرة N05 09:00-08:00 09/91/0909 االثنين
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 N05 02 محاضرةB حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 N05 02 محاضرةB دروازي يسمين تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  11:00-12:00 N05 02 محاضرةB دروازي يسمين تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 E11 02 محاضرةB سعدي فيصل استثمار دولي 
 قاصب حسين شروط ممارسة االنشطىة التجارية  02B محاضرة E11 15:00-14:00 09/91/0909 االثنين

 

 

 

 

 

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
مدادتجارة دولية ـ      التخصص:         نة:          السنة الثالثة  الطور ــ الس  03Aالفوج:     .وا 

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 سعدي فيصل استثمار دولي 03A محاضرة E09 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 قاصب حسين التجارية األنشطةشروط ممارسة  03A محاضرة E09 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 03A محاضرة N05 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 03A محاضرة N05 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
 ساحل فاتح لغة أجنبية 03A محاضرة E09 10:00-09:00 09/91/0909 االحد
 نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 03A أعمال موجهة E09 11:00-10:00 09/91/0909 االحد
 نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 03A أعمال موجهة E09 12:00-11:00 09/91/0909 االحد
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 03A موجهةأعمال  E09 14:00-13:00 09/91/0909 االحد
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 03A أعمال موجهة E09 15:00-14:00 09/91/0909 االحد

09/91/0909 االثنين  08:00-09:00 N05 03 محاضرةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 N05 03 محاضرةA حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 N05 03 محاضرةA دروازي يسمين تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  11:00-12:00 N05 03 محاضرةA دروازي يسمين تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 E07 03 أعمال موجهةA العيهار فلة تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 E07 03 أعمال موجهةA العيهار فلة تسويق دولي 

 

 

 

 

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 03Bالفوج:    .تجارة دولية وامدادـ       التخصص:         نة:          السنة الثالثة  الطور ــ الس

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 قاصب حسين التجارية  األنشطةشروط ممارسة  03B محاضرة E08 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 سعدي فيصل استثمار دولي 03B محاضرة E08 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 03B أعمال موجهة E08 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 نسيلي جهيدة تمويل التجارة الدولية 03B أعمال موجهة E08 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 03B محاضرة N05 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 حاج موسى نسيمة تمويل التجارة الدولية 03B محاضرة N05 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E11 03 محاضرةB ساحل فاتح لغة أجنبية 
09/91/0909 االحد  13:00-14:00 E11 03 أعمال موجهةB العيهار فلة تسويق دولي 
09/91/0909 االحد  14:00-15:00 E11 03 أعمال موجهةB العيهار فلة تسويق دولي 

 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 03B محاضرة N05 09:00-08:00 09/91/0909 االثنين
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 03B محاضرة N05 10:00-09:00 09/91/0909 االثنين
 دروازي يسمين تسويق دولي 03B محاضرة N05 11:00-10:00 09/91/0909 االثنين
 دروازي يسمين تسويق دولي 03B محاضرة N05 12:00-11:00 09/91/0909 االثنين
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 03B أعمال موجهة E01 14:00-13:00 09/91/0909 االثنين
 حمادوش سفيان إمداد ونقل دولي 03B أعمال موجهة E01 15:00-14:00 09/91/0909 االثنين

 

 

 

 

 

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 01Aالفوج:  .سويقتـ  الطور ــ السنة:           السنة الثالثة             التخصص:           
 

 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم
 أوسرير منور تسويق دولي 01A محاضرة E19 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 01A محاضرة E19 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 فاتحساحل  لغة أجنبية 01A محاضرة E07 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 خميفي عبد الكريم قانون المنافسة 01A محاضرة E07 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 01A محاضرة E27 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 01A محاضرة E27 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 01A محاضرة E19 11:00-10:00 09/91/0909 االحد
 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 01A أعمال موجهة E19 12:00-11:00 09/91/0909 االحد
 مطالي ليمى تسويق الكتروني 01A أعمال موجهة E19 14:00-13:00 09/91/0909 االحد
 مطالي ليمى تسويق الكتروني 01A أعمال موجهة E19 15:00-14:00 09/91/0909 االحد

09/91/0909 االثنين  08:00-09:00 E01 01 أعمال موجهةA أوسرير منور تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 E01 01 أعمال موجهةA أوسرير منور تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 E01 01 أعمال موجهةA شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االثنين  11:00-12:00 E01 01 أعمال موجهةA شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 E19 01 محاضرةA مطالي ليمى تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 E19 01 محاضرةA مطالي ليمى تسويق الكتروني 

 

 

 

 

 رئيس قسم العموم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 01Bالفوج:     .سويقتـ  الطور ــ السنة:           السنة الثالثة             التخصص:           

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

91/91/0909 السبت  08:00-09:00 E19 01 محاضرةB أوسرير منور تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  09:00-10:00 E19 01 محاضرةB أوسرير منور تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  10:00-11:00 E09 01 محاضرةB خميفي عبد الكريم قانون المنافسة 
91/91/0909 السبت  11:00-12:00 E09 01 محاضرةB ساحل فاتح لغة أجنبية 
91/91/0909 السبت  13:00-14:00 E27 01 محاضرةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
91/91/0909 السبت  14:00-15:00 E27 01 محاضرةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E19 01 محاضرةB برارة فريد تحميل قواعد البيانات 
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E19 01 أعمال موجهةB برارة فريد تحميل قواعد البيانات 
09/91/0909 االحد  13:00-14:00 E19 01 أعمال موجهةB مطالي ليمى تسويق الكتروني 
09/91/0909 االحد  14:00-15:00 E19 01 أعمال موجهةB مطالي ليمى تسويق الكتروني 

09/91/0909 االثنين  08:00-09:00 E11 01 أعمال موجهةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 E11  01 موجهةأعمالB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 E11 01 أعمال موجهةB أوسرير منور تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  11:00-12:00 E11 01 أعمال موجهةB أوسرير منور تسويق دولي 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 E19 01 محاضرةB ليمىمطالي  تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 E19 01 محاضرةB مطالي ليمى تسويق الكتروني 

 

 

 

 

 ئيس قسم العموم التجاريةر 



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 02Aالفوج:        .سويقتـ  التخصص:                    سنة:           السنة الثالثة  الطور ــ ال
 

 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 02A محاضرة E27 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 02A محاضرة E27 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 02A محاضرة E19 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 02A محاضرة E19 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 ساحل فاتح لغة أجنبية 02A محاضرة E08 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 خميفي عبد الكريم قانون المنافسة 02A محاضرة E08 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
 يحياوي خديجة تسويق الكتروني 02A أعمال موجهة E17 11:00-10:00 09/91/0909 االحد
 يحياوي خديجة تسويق الكتروني 02A أعمال موجهة E17 12:00-11:00 09/91/0909 االحد
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 02A أعمال موجهة E08 14:00-13:00 09/91/0909 االحد
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 02A موجهةأعمال  E08 15:00-14:00 09/91/0909 االحد

 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 02A محاضرة E27 09:00-08:00 09/91/0909 االثنين
 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 02A أعمال موجهة E27 10:00-09:00 09/91/0909 االثنين
 مطالي ليمى الكترونيتسويق  02A محاضرة E19 11:00-10:00 09/91/0909 االثنين
 مطالي ليمى تسويق الكتروني 02A محاضرة E19 12:00-11:00 09/91/0909 االثنين
 أوسرير منور تسويق دولي 02A أعمال موجهة E09 14:00-13:00 09/91/0909 االثنين
 أوسرير منور تسويق دولي 02A أعمال موجهة E09 15:00-14:00 09/91/0909 االثنين

 

 

 

 قسم العموم التجاريةرئيس 



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 02Bالفوج:       .سويقتـ  الطور ــ السنة:           السنة الثالثة             التخصص:           

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

91/91/0909 السبت  08:00-09:00 E27 02 محاضرةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
91/91/0909 السبت  09:00-10:00 E27 02 محاضرةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
91/91/0909 السبت  10:00-11:00 E19 02 محاضرةB أوسرير منور تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  11:00-12:00 E19 02 محاضرةB أوسرير منور تسويق دولي 
91/91/0909 السبت  13:00-14:00 E11 02 محاضرةB خميفي عبد الكريم قانون المنافسة 
91/91/0909 السبت  14:00-15:00 E11 02 محاضرةB ساحل فاتح لغة أجنبية 
09/91/0909 االحد  08:00-09:00 E13 02 أعمال موجهةB يحياوي خديجة تسويق الكتروني 
09/91/0909 االحد  09:00-10:00 E13 02 أعمال موجهةB يحياوي خديجة تسويق الكتروني 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E13 02 أعمال موجهةB أوسرير منور تسويق دولي 
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E13 02 أعمال موجهةB أوسرير منور تسويق دولي 

 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 02B محاضرة E27 09:00-08:00 09/91/0909 االثنين
 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 02B أعمال موجهة E27 10:00-09:00 09/91/0909 االثنين
 مطالي ليمى تسويق الكتروني 02B محاضرة E19 11:00-10:00 09/91/0909 االثنين
 مطالي ليمى تسويق الكتروني 02B محاضرة E19 12:00-11:00 09/91/0909 االثنين
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 02B أعمال موجهة E08 14:00-13:00 09/91/0909 االثنين
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 02B أعمال موجهة E08 15:00-14:00 09/91/0909 االثنين

 

 

 

 

 العموم التجارية رئيس قسم



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 03Aالفوج:      .سويقتـ  التخصص:                    السنة الثالثة          سنة:   ــ ال الطور

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 03A محاضرة E27 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 03A محاضرة E27 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 03A محاضرة E19 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 03A محاضرة E19 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 03A محاضرة E19 09:00-08:00 09/91/0909 االحد
 برارة فريد تحميل قواعد البيانات 03A أعمال موجهة E19 10:00-09:00 09/91/0909 االحد
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 03A أعمال موجهة E27 11:00-10:00 09/91/0909 االحد
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 03A أعمال موجهة E27 12:00-11:00 09/91/0909 االحد
 أوسرير منور تسويق دولي 03A أعمال موجهة E27 14:00-13:00 09/91/0909 االحد
 أوسرير منور تسويق دولي 03A أعمال موجهة E27 15:00-14:00 09/91/0909 االحد

09/91/0909 االثنين  08:00-09:00 E19 03 محاضرةA مطالي ليمى تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 E19 03 محاضرةA مطالي ليمى الكتروني تسويق 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 E13 03 أعمال موجهةA يحياوي خديجة تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  11:00-12:00 E13 03 أعمال موجهةA يحياوي خديجة تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 E13 03 محاضرةA الكريمخميفي عبد  قانون المنافسة 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 E13 03 محاضرةA ساحل فاتح لغة أجنبية 

 

 

 

 رئيس قسم العموم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 03Bالفوج:       .سويقتـ  الطور ــ السنة:           السنة الثالثة             التخصص:           

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 03B محاضرة E27 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 شاشوة حميد تسويق استراتيجي 03B محاضرة E27 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 03B محاضرة E19 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 أوسرير منور تسويق دولي 03B محاضرة E19 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
09/91/0909 االحد  08:00-09:00 E19 03 محاضرةB برارة فريد تحميل قواعد البيانات 
09/91/0909 االحد  09:00-10:00 E19 03 أعمال موجهةB برارة فريد تحميل قواعد البيانات 
09/91/0909 االحد  10:00-11:00 E27 03 أعمال موجهةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االحد  11:00-12:00 E27 03 أعمال موجهةB شاشوة حميد تسويق استراتيجي 
09/91/0909 االحد  13:00-14:00 E27 03 أعمال موجهةB أوسرير منور تسويق دولي 
09/91/0909 االحد  14:00-15:00 E27 03 أعمال موجهةB أوسرير منور تسويق دولي 

09/91/0909 االثنين  08:00-09:00 E19 03 محاضرةB مطالي ليمى تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  09:00-10:00 E19 03 محاضرةB مطالي ليمى تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  10:00-11:00 E17 03 محاضرةB الكريم خميفي عبد قانون المنافسة 
09/91/0909 االثنين  11:00-12:00 E17 03 محاضرةB ساحل فاتح لغة أجنبية 
09/91/0909 االثنين  13:00-14:00 E17 03 أعمال موجهةB يحياوي خديجة تسويق الكتروني 
09/91/0909 االثنين  14:00-15:00 E17 03 أعمال موجهةB يحياوي خديجة تسويق الكتروني 

 

 

 

 العموم التجاريةرئيس قسم 



 
 
 

 بوقرة  جامعة أمحمد 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 01Aالفوج:      .سويق خدماتتـ      التخصص:          السنة الثالثة             الطور ــ السنة: 
 

 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم
 دروازي يسمين التسويق الفندقي  01A أعمال موجهة E13 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 دروازي يسمين التسويق الفندقي  01A أعمال موجهة E13 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01A أعمال موجهة E13 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01A أعمال موجهة E13 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 بركاني سمير التسويق الصحي 01A محاضرة N05 09:00-08:00 00/91/0909 الثالثاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 01A محاضرة N05 10:00-09:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01A محاضرة N05 11:00-10:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01A محاضرة N05 12:00-11:00 00/91/0909 الثالثاء
 سميربركاني  التسويق الصحي 01A أعمال موجهة E01 14:00-13:00 00/91/0909 الثالثاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 01A أعمال موجهة E01 15:00-14:00 00/91/0909 الثالثاء
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 01A محاضرة E19 09:00-08:00 02/91/0909 االربعاء
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 01A أعمال موجهة E19 10:00-09:00 02/91/0909 االربعاء
 شيقارة هجيرة لغة أجنبية 01A محاضرة E11 11:00-10:00 02/91/0909 االربعاء
 بن حميدة هشام قانون المنافسة 01A محاضرة E11 12:00-11:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  01A محاضرة N05 14:00-13:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  01A محاضرة N05 15:00-14:00 02/91/0909 االربعاء

 

 

 

 رئيس قسم العموم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 01Bالفوج:      .سويق خدماتتـ       التخصص:          سنة:          السنة الثالثة   الطور ــ ال

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 بركاني سمير التسويق الصحي 01B أعمال موجهة E11 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 بركاني سمير التسويق الصحي 01B أعمال موجهة E11 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 بن حميدة هشام قانون المنافسة 01B محاضرة E11 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 شيقارة هجيرة لغة أجنبية 01B محاضرة E11 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 دروازي يسمين التسويق الفندقي  01B أعمال موجهة E12 09:00-08:00 09/91/0909 االثنين
 دروازي يسمين التسويق الفندقي  01B أعمال موجهة E12 10:00-09:00 09/91/0909 االثنين
 بركاني سمير التسويق الصحي 01B محاضرة N05 09:00-08:00 00/91/0909 الثالثاء
 سميربركاني  التسويق الصحي 01B محاضرة N05 10:00-09:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01B محاضرة N05 11:00-10:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01B محاضرة N05 12:00-11:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01B أعمال موجهة E07 14:00-13:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 01B أعمال موجهة E07 15:00-14:00 00/91/0909 الثالثاء
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 01B محاضرة E19 09:00-08:00 02/91/0909 االربعاء
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 01B أعمال موجهة E19 10:00-09:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  01B محاضرة N05 14:00-13:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  01B محاضرة N05 15:00-14:00 02/91/0909 االربعاء

 

 

 

 رئيس قسم العموم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 02Aالفوج:    .سويق خدماتتـ  التخصص:               السنة الثالثة        الطور ــ السنة:       
 

 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02A أعمال موجهة E12 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02A أعمال موجهة E12 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 بركاني سمير التسويق الصحي 02A أعمال موجهة E12 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 بركاني سمير التسويق الصحي 02A أعمال موجهة E12 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 02A محاضرة E12 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 حميدة هشامبن  قانون المنافسة 02A محاضرة E12 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
 بركاني سمير التسويق الصحي 02A محاضرة N05 09:00-08:00 00/91/0909 الثالثاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 02A محاضرة N05 10:00-09:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02A محاضرة N05 11:00-10:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02A محاضرة N05 12:00-11:00 00/91/0909 الثالثاء
 كمو مهدي تحميل قواعد البيانات 02A أعمال موجهة E12 14:00-13:00 00/91/0909 الثالثاء
 شيقارة هجيرة لغة أجنبية 02A محاضرة E07 10:00-09:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02A موجهةأعمال  E07 11:00-10:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02A أعمال موجهة E07 12:00-11:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02A محاضرة N05 14:00-13:00 02/91/0909 االربعاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02A محاضرة N05 15:00-14:00 02/91/0909 االربعاء

 

 

 

 

 رئيس قسم العموم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 02Bالفوج:      .سويق خدماتتـ      التخصص:            الثالثة   الطور ــ السنة:          السنة

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02B أعمال موجهة E18 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02B أعمال موجهة E18 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 02B محاضرة E18 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 كمو مهدي تحميل قواعد البيانات 02B أعمال موجهة E18 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 بن حميدة هشام قانون المنافسة 02B محاضرة E18 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 بن شايب محمد السياحيالتسويق  02B أعمال موجهة E01 09:00-08:00 00/91/0909 الثالثاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02B أعمال موجهة E01 10:00-09:00 00/91/0909 الثالثاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 02B أعمال موجهة E01 11:00-10:00 00/91/0909 الثالثاء
 سميربركاني  التسويق الصحي 02B أعمال موجهة E01 12:00-11:00 00/91/0909 الثالثاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02B محاضرة N05 14:00-13:00 00/91/0909 الثالثاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  02B محاضرة N05 15:00-14:00 00/91/0909 الثالثاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 02B محاضرة N05 09:00-08:00 02/91/0909 األربعاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 02B محاضرة N05 10:00-09:00 02/91/0909 األربعاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02B محاضرة N05 11:00-10:00 02/91/0909 األربعاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 02B محاضرة N05 12:00-11:00 02/91/0909 األربعاء
 شيقارة هجيرة لغة أجنبية 02B محاضرة E12 14:00-13:00 02/91/0909 األربعاء
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 جامعة أمحمد بوقرة 
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم العموم التجارية
   2012/2020السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 تـــــوقيــدول التـــج

 
 03Bالفوج:     .سويق خدماتتـ       التخصص:       :          السنة الثالثة      الطور ــ السنة

 
 األستاذ  المقياس  الفوج نوع الحصة  القاعة التوقيت التاريخ اليوم

 بن حميدة هشام قانون المنافسة 03B محاضرة E17 09:00-08:00 91/91/0909 السبت
 شيقارة هجيرة لغة أجنبية 03B محاضرة E17 10:00-09:00 91/91/0909 السبت
 كمو مهدي تحميل قواعد البيانات 03B أعمال موجهة E17 11:00-10:00 91/91/0909 السبت
 شين لزهر تحميل قواعد البيانات 03B محاضرة E17 12:00-11:00 91/91/0909 السبت
 بن شايب محمد التسويق السياحي 03B أعمال موجهة E17 14:00-13:00 91/91/0909 السبت
 شايب محمدبن  التسويق السياحي 03B أعمال موجهة E17 15:00-14:00 91/91/0909 السبت
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  03B أعمال موجهة E08 11:00-10:00 00/91/0909 الثالثاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  03B أعمال موجهة E08 12:00-11:00 00/91/0909 الثالثاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  03B محاضرة N05 14:00-13:00 00/91/0909 الثالثاء
 بجاوية سهام التسويق الفندقي  03B محاضرة N05 15:00-14:00 00/91/0909 الثالثاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 03B محاضرة N05 09:00-08:00 02/91/0909 االربعاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 03B محاضرة N05 10:00-09:00 02/91/0909 االربعاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 03B محاضرة N05 11:00-10:00 02/91/0909 االربعاء
 بن شايب محمد التسويق السياحي 03B محاضرة N05 12:00-11:00 02/91/0909 االربعاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 03B أعمال موجهة E01 14:00-13:00 02/91/0909 االربعاء
 بركاني سمير التسويق الصحي 03B أعمال موجهة E01 15:00-14:00 02/91/0909 االربعاء
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