
 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 1Aالفوج:  .تسويق الخدماتالتخصص:              الطور: ماستر      السنة: األولى                

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
 بن حسان حكيم التسويق الفندقي  1A-1B-3A-3B محاضرة N05 09:00-08:00 الخميس 42/90/4949

 بن حسان حكيم التسويق الفندقي  1A-1B-3A-3B محاضرة N05 10:00-09:00 الخميس 42/90/4949

 أونيس عبد المجيد تسويق الحدمات المالية 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 11:00-10:00 الخميس 42/90/4949

 أونيس عبد المجيد تسويق الحدمات المالية 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 12:00-11:00 الخميس 42/90/4949

 برانجي أيمن التسويق الفندقي  1A أعمال موجهة E01 13:00-12:00 الخميس 42/90/4949

 أونيس عبد المجيد تسويق الخدمات المالية 1A أعمال موجهة E01 14:00-13:00 الخميس 42/90/4949

 مسدوي دليلة دراسة حاالت 1A أعمال موجهة E01 15:00-14:00 الخميس 42/90/4949

 بن حسان حكيم التسويق السياحي 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 13:00-12:00 السبت 42/90/4949

 بن حسان حكيم التسويق السياحي 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 14:0-13:00 السبتا 42/90/4949

 شيقارة هجيرة دراسة حاالت 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 15:00-14:00 السبت 42/90/4949

 شيقارة هجيرة دراسة حاالت 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 16:00-15:00 السبت 42/90/4949

 برانجي أيمن التسويق الفندقي  1A أعمال موجهة E01 09:00-08:00 االحد 42/90/4949

 أونيس عبد المجيد تسويق الخدمات المالية 1A أعمال موجهة E01 10:00-09:00 االحد 42/90/4949

 مسدوي دليلة دراسة حاالت 1A أعمال موجهة E01 11:00-10:00 االحد 42/90/4949

 خليفي عبد الكريم قانون األعمال 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 09:00-08:00 االثنين 42/90/4949

 لهواري سعيد المقاوالتية 1A-1B محاضرة N05 10:00-09:00 االثنين 42/90/4949

 ميطالي أجنبيةلغة  1A-1B محاضرة N05 11:00-10:00 االثنين 42/90/4949

 برنجي أيمن تسويق سياحي 1A-1B أعمال موجهة N05 12:00-11:00 االثنين 42/90/4949

 ميطالي لغة أجنبية 1A-1B محاضرة E27 12:00-11:00 االثنين 42/90/4949

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 1Bالفوج:       تسويق الخدماتالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
 الخميس 42/90/4949

08:00-09:00 N05 1 محاضرةA-1B-3A-3B الفندقي التسويق حكيم حسان بن   

 الخميس 42/90/4949
09:00-10:00 N05 1 محاضرةA-1B-3A-3B الفندقي التسويق حكيم حسان بن   

 الخميس 42/90/4949
10:00-11:00 N05 1 محاضرةA-1B-3A-3B ةالمالي الحدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 الخميس 42/90/4949
11:00-12:00 N05 1 محاضرةA-1B-3A-3B ةالمالي الحدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 الخميس 42/90/4949
12:00-13:00 E07 موجهة أعمال  1B حاالت دراسة دليلة مسدوي   

 الخميس 42/90/4949
13:00-14:00 E07 موجهة أعمال  1B الفندقي التسويق أيمن برانجي   

 الخميس 42/90/4949
14:00-15:00 E07 موجهة أعمال  1B ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 السبت 42/90/4949
12:00-13:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B السياحي التسويق حكيم حسان بن   

 السبتا 42/90/4949
13:00-14:0 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B السياحي التسويق حكيم حسان بن   

 السبت 42/90/4949
14:00-15:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B حاالت دراسة هجيرة شيقارة   

 السبت 42/90/4949
15:00-16:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B حاالت دراسة هجيرة شيقارة   

 االحد 42/90/4949
08:00-09:00 E07 موجهة أعمال  1B حاالت دراسة دليلة مسدوي   

 االحد 42/90/4949
09:00-10:00 E07 موجهة أعمال  1B الفندقي التسويق أيمن برانجي   

 االحد 42/90/4949
10:00-11:00 E07 موجهة أعمال  1B ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 االثنين 42/90/4949
08:00-09:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B األعمال قانون يمالكر عبد خليفي   

 االثنين 42/90/4949
09:00-10:00 N05 1 محاضرةA-1B سعيد لهواري المقاوالتية  

 االثنين 42/90/4949
10:00-11:00 N05 1 محاضرةA-1B أجنبية لغة  ميطالي 

 االثنين 42/90/4949
11:00-12:00 N05 موجهة أعمال  1A-1B سياحي تسويق أيمن برنجي   

 االثنين 42/90/4949
11:00-12:00 E27 1 محاضرةA-1B أجنبية لغة  ميطالي 

 رئيس قسم العلوم التجارية

 



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 2Aالفوج:       تسويق الخدماتالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
 الخميس 42/90/4949

08:00-09:00 E27 2 محاضرةA-2B ةالمالي الحدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 الخميس 42/90/4949
09:00-10:00 E27 2 محاضرةA-2B ةالمالي الحدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 الخميس 42/90/4949
10:00-11:00 E27 2 محاضرةA-2B الفندقي التسويق حكيم حسان بن   

 الخميس 42/90/4949
11:00-12:00 E27 2 محاضرةA-2B الفندقي التسويق حكيم حسان بن   

 الخميس 42/90/4949
12:00-13:00 E09 موجهة أعمال  2A ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 الخميس 42/90/4949
13:00-14:00 E09 موجهة أعمال  2A حاالت دراسة دليلة مسدوي   

 الخميس 42/90/4949
14:00-15:00 E09 موجهة أعمال  2A الفندقي التسويق أيمن برانجي   

 السبت 42/90/4949
12:00-13:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B السياحي التسويق حكيم حسان بن   

 السبتا 42/90/4949
13:00-14:0 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B السياحي التسويق حكيم حسان بن   

 السبت 42/90/4949
14:00-15:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B حاالت دراسة هجيرة شيقارة   

 السبت 42/90/4949
15:00-16:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B حاالت دراسة هجيرة شيقارة   

 االحد 42/90/4949
08:00-09:00 E09 موجهة أعمال  2A ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

 االحد 42/90/4949
09:00-10:00 E09 موجهة أعمال  2A حاالت دراسة دليلة مسدوي   

 االحد 42/90/4949
10:00-11:00 E09 موجهة أعمال  2A الفندقي التسويق أيمن برانجي   

 االثنين 42/90/4949
09:00-10:00 E19 2 محاضرةA-2B أجنبية لغة  ميطالي 

 االثنين 42/90/4949
10:00-11:00 E19 موجهة أعمال  2A-2B سياحي تسويق أيمن برنجي   

 االثنين 42/90/4949
11:00-12:00 E19 2 محاضرةA-2B سعيد لهواري المقاوالتية  

 االثنين 42/90/4949
08:00-09:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B األعمال قانون يمالكر عبد خليفي   

 رئيس قسم العلوم التجارية

 



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 2Bالفوج:       تسويق الخدماتالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
ةالمالي الحدمات تسويق 2A-2B محاضرة E27 00:00-00:00 الخميس 42/90/4949 دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 ةالمالي الحدمات تسويق 2A-2B محاضرة E27 00:00-00:00 الخميس  دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 حكيم حسان بن  الفندقي التسويق 2A-2B محاضرة E27 00:00-00:00 الخميس   

42/90/4949 حكيم حسان بن  الفندقي التسويق 2A-2B محاضرة E27 00:00-00:00 الخميس   

لسبتا 42/90/4949  00:00-00:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B السياحي التسويق حكيم حسان بن   

42/90/4949 لسبتا   00:00-0::0 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B السياحي التسويق حكيم حسان بن   

42/90/4949 لسبتا   0::00-00:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B حاالت دراسة هجيرة شيقارة   

42/90/4949 لسبتا   00:00-00:00 N05 1 محاضرةA-1B-2A-2B حاالت دراسة هجيرة شيقارة   

42/90/4949 لسبتا   00:00-00:00 E11 موجهة أعمال  2B أيمن برانجي  الفندقي التسويق  

42/90/4949 لسبتا   00:00-00:00 E11 موجهة أعمال  2B ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 لسبتا   00:00-00:00 E11 موجهة أعمال  2B حاالت دراسة دليلة مسدوي   

حداأل 42/90/4949  00:00-00:00 E11 موجهة أعمال  2B أيمن برانجي  الفندقي التسويق  

42/90/4949 موجهة أعمال E11 00::0-00:00 األحد   2B ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 موجهة أعمال E11 00:00-00::0 األحد   2B حاالت دراسة دليلة مسدوي   

نثنيناال 42/90/4949  00:00-00:00 E19 2 محاضرةA-2B أجنبية لغة  ميطالي 

42/90/4949 موجهة أعمال E19 00:00-00:00 االنثنين   2A-2B سياحي تسويق أيمن برنجي   

42/90/4949 سعيد لهواري المقاوالتية 2A-2B محاضرة E19 00:00-00:00 االنثنين   

42/90/4949 األعمال قانون 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:00-00:00 االنثنين  يمالكر عبد خليفي   

 رئيس قسم العلوم التجارية

 



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 3Aالفوج:       تسويق الخدماتالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
الفندقي التسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس 42/90/4949 حكيم حسان بن    

42/90/4949 الفندقي التسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس  حكيم حسان بن    

42/90/4949 ةالمالي الحدمات تسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس  دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 ةالمالي الحدمات تسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس  دالمجي عبد أونيس   

حاالت دراسة 3A-3B محاضرة E19 00:00-00:00 السبت 42/90/4949 هجيرة شيقارة   

42/90/4949 حاالت دراسة 3A-3B محاضرة E19 0::0-00:00 السبت  هجيرة شيقارة   

42/90/4949 السياحي التسويق 3A-3B محاضرة E19 00:00-00::0 السبت  حكيم حسان بن   

42/90/4949 السياحي التسويق 3A-3B محاضرة E19 00:00-00:00 السبت  حكيم حسان بن   

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00:00-00:00 السبت   3A حاالت دراسة دليلة مسدوي   

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00:00-00:00 السبت   3A الفندقي التسويق أيمن برانجي    

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00:00-00:00 السبت   3A ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

حداأل 42/90/4949  00:00-00:00 E12 موجهة أعمال  3A حاالت دراسة دليلة مسدوي   

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00::0-00:00 األحد   3A الفندقي التسويق أيمن برانجي    

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00:00-00::0 األحد   3A ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

األعمال قانون 3A-3B محاضرة E27 00:00-00:00 االثنين 42/90/4949 يمالكر عبد خليفي   

42/90/4949 سعيد لهواري المقاوالتية 3A-3B محاضرة E27 00:00-00:00 االثنين   

42/90/4949 موجهة أعمال E27 00:00-00:00 االثنين   3A-3B سياحي تسويق أيمن برنجي   

 العلوم التجارية رئيس قسم

 



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 3Bالفوج:       تسويق الخدماتالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
حكيم حسان بن  الفندقي التسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس 42/90/4949  

42/90/4949 حكيم حسان بن  الفندقي التسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس   

42/90/4949 ةالمالي الحدمات تسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس  دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 ةالمالي الحدمات تسويق 1A-1B-3A-3B محاضرة N05 00:00-00:00 الخميس  دالمجي عبد أونيس   

حاالت دراسة 3A-3B محاضرة E19 00:00-00:00 السبت 42/90/4949 هجيرة شيقارة   

42/90/4949 حاالت دراسة 3A-3B محاضرة E19 0::0-00:00 السبت  هجيرة شيقارة   

42/90/4949 السياحي التسويق 3A-3B محاضرة E19 00:00-00::0 السبت  حكيم حسان بن   

42/90/4949 السياحي التسويق 3A-3B محاضرة E19 00:00-00:00 السبت  حكيم حسان بن   

42/90/4949 موجهة أعمال E13 00:00-00:00 السبت   3B ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 موجهة أعمال E13 00:00-00:00 السبت   3B حاالت دراسة دليلة مسدوي   

42/90/4949 موجهة أعمال E13 00:00-00:00 السبت   3B أيمن برانجي  الفندقي التسويق  

حداأل 42/90/4949  00:00-00:00 E13 موجهة أعمال  3B ةالمالي الخدمات تسويق دالمجي عبد أونيس   

42/90/4949 موجهة أعمال E13 00::0-00:00 األحد   3B حاالت دراسة دليلة مسدوي   

42/90/4949 موجهة أعمال E13 00:00-00::0 األحد   3B أيمن برانجي  الفندقي التسويق  

األعمال قانون 3A-3B محاضرة E27 00:00-00:00 االثنين 42/90/4949 يمالكر عبد خليفي   

42/90/4949 سعيد لهواري المقاوالتية 3A-3B محاضرة E27 00:00-00:00 االثنين   

42/90/4949 موجهة أعمال E27 00:00-00:00 االثنين   3A-3B سياحي تسويق أيمن برنجي   

 العلوم التجاريةرئيس قسم 

 



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 
 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 1Aالفوج:  .مالية وتجارة دولية التخصص:             الطور: ماستر      السنة: األولى                

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
 نسيلي جهيدة سياسات وادارة خماطر الصرف 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-04:99 اخلميس 42/90/4949

42/90/4949  نسيلي جهيدة سياسات وادارة خماطر الصرف 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 02:99-00:99 اخلميس 
42/90/4949 دوليةتقنيات متويل التجارة ال 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-02:99 اخلميس   جاري فاتح 
42/90/4949 دوليةتقنيات متويل التجارة ال 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-00:99 اخلميس   جاري فاتح 
رمحانبن عنرت عبد ال التسويق الدويل 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 90:99-90:99 السبت 40/90/4949  

40/90/4949 رمحانبن عنرت عبد ال التسويق الدويل 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 09:99-90:99 السبت   
40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-09:99 السبت 
40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 04:99-00:99 السبت 
 أبودراز سفيان سياسات وادارة خماطر الصرف 1A أعمال موجهة E18 90:99-90:99 االحد 42/90/4949

42/90/4949 الصرفسياسات وادارة خماطر  1A أعمال موجهة E18 09:99-90:99 االحد   أبودراز سفيان 
42/90/4949 دوليةتقنيات متويل التجارة ال 1A أعمال موجهة E18 00:99-09:99 االحد   جاري فاتح 
42/90/4949 دوليةتقنيات متويل التجارة ال 1A أعمال موجهة E18 04:99-00:99 االحد   جاري فاتح 
42/90/4949 والتحرير اإلداري االتصال 1A-1B حماضرة N05 00:99-04:99 االحد   بن محيدة هشام 
42/90/4949  ساحل فاتح إجنليزية جتارية 1A-1B حماضرة N05 02:99-00:99 االحد 
42/90/4949 رميخليفي عبد الك قانون األعمال 1A-1B حماضرة N05 00:99-02:99 االحد   
نبيلة عرقوب االقتصاد القياسي 1A أعمال موجهة E01 90:99-90:99 االثنني 40/90/4949  

40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 1A أعمال موجهة E01 09:99-90:99 االثنني 
40/90/4949 رمحانبن عنرت عبد ال التسويق الدويل 1A أعمال موجهة E01 00:99-09:99 االثنني   
40/90/4949 رمحانالبن عنرت عبد  التسويق الدويل 1A أعمال موجهة E01 04:99-00:99 االثنني   

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 1Bالفوج:       مالية وتجارة دوليةالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
الصرف مخاطر وادارة سياسات 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:11-00:11 الخميس 42/90/4949 جهيدة نسيلي   

42/90/4949 الصرف مخاطر وادارة سياسات 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:11-00:11 الخميس  جهيدة نسيلي   

42/90/4949 ةالدولي التجارة تمويل تقنيات 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:11-00:11 الخميس  فاتح جاري   

42/90/4949 ةالدولي التجارة تمويل تقنيات 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:11-00:11 الخميس  فاتح جاري   

الدولي التسويق 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 10:11-10:11 السبت 42/90/4949  عبد عنتر بن 
 الرحمان

42/90/4949 الدولي التسويق 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 01:11-10:11 السبت   عبد عنتر بن 
 الرحمان

42/90/4949 القياسي االقتصاد 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:11-01:11 السبت  نبيلة عرقوب   

42/90/4949 القياسي االقتصاد 1A-1B-2A-2B محاضرة N05 00:11-00:11 السبت  نبيلة عرقوب   

موجهة أعمال E12 10:11-10:11 االحد 42/90/4949  1B ةالدولي التجارة تمويل تقنيات فاتح جاري   

42/90/4949 اإلداري والتحرير اإلتصال 1A-1B محاضرة N05 00:11-00:11 االحد  هشام حميدة بن   

42/90/4949 تجارية إنجليزية 1A-1B محاضرة N05 00:11-00:11 االحد  فاتح ساحل   

42/90/4949 موجهة أعمال E12 01:11-10:11 االحد   1B ةالدولي التجارة تمويل تقنيات فاتح جاري   

42/90/4949 األعمال قانون 1A-1B محاضرة N05 00:11-00:11 االحد  مالكري عبد خليفي   

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00:11-01:11 االحد   1B الصرف مخاطر وادارة سياسات سفيان أبودراز   

42/90/4949 موجهة أعمال E12 00:11-00:11 االحد   1B الصرف مخاطر وادارة سياسات سفيان أبودراز   

موجهة أعمال E07 10:11-10:11 االثنين 42/90/4949  1B الدولي التسويق  عبد عنتر بن 
 الرحمان

42/90/4949 موجهة أعمال E07 01:11-10:11 االثنين   1B الدولي التسويق  عبد عنتر بن 
 الرحمان

42/90/4949 موجهة أعمال E07 00:11-01:11 االثنين   1B القياسي االقتصاد نبيلة عرقوب   

42/90/4949 موجهة أعمال E07 00:11-00:11 االثنين   1B القياسي االقتصاد نبيلة عرقوب   

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 2Aالفوج:       مالية وتجارة دوليةالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
 نسسلي جهسدة سساسات وادارة خماطر الصرف 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-04:99 يمس اخل 42/90/4949
 نسسلي جهسدة سساسات وادارة خماطر الصرف 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 02:99-00:99 يمس اخل 42/90/4949
 جاري فاتح تقنسات متويل التجارة الدولسة 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-02:99 يمس اخل 42/90/4949
 جاري فاتح التجارة الدولسةتقنسات متويل  1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-00:99 يمس اخل 42/90/4949
 أبودراز سفسان سساسات وادارة خماطر الصرف 2A أعيمال موجهة E11 00:99-04:99 السبت 40/90/4949
 أبودراز سفسان سساسات وادارة خماطر الصرف 2A أعيمال موجهة E11 02:99-00:99 السبت 40/90/4949
 جاري فاتح تقنسات متويل التجارة الدولسة 2A أعيمال موجهة E11 00:99-02:99 السبت 40/90/4949
 جاري فاتح تقنسات متويل التجارة الدولسة 2A أعيمال موجهة E11 00:99-00:99 السبت 40/90/4949
 بن عنرت عبد الرمحان التسويق الدويل 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 90:99-90:99 السبت 40/90/4949
 بن عنرت عبد الرمحان التسويق الدويل 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 09:99-90:99 السبت 40/90/4949
 عرقوب نبسلة االقتصاد القساسي 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-09:99 السبت 40/90/4949
 عرقوب نبسلة االقتصاد القساسي 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 04:99-00:99 السبت 40/90/4949
 كلو مهدي االقتصاد القساسي 2A أعيمال موجهة E13 90:99-90:99 األحد 42/90/4949
 كلو مهدي االقتصاد القساسي 2A أعيمال موجهة E13 09:99-90:99 األحد 42/90/4949
 بن عنرت عبد الرمحان التسويق الدويل 2A أعيمال موجهة E13 00:99-09:99 األحد 42/90/4949
 عنرت عبد الرمحانبن  التسويق الدويل 2A أعيمال موجهة E13 04:99-00:99 األحد 42/90/4949
 خلسفي عبد الكرمي قانون األعيمال 2A-2B حماضرة E27 00:99-04:99 األحد 42/90/4949
 بن محسدة هشام اإلتصال والتحرير اإلداري 2A-2B حماضرة E27 02:99-00:99 األحد 42/90/4949
 ساحل فاتح إجنلسزية جتارية 2A-2B حماضرة E27 00:99-02:99 األحد 42/90/4949

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 2Bالفوج:       مالية وتجارة دوليةالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
يمس اخل 42/90/4949  04:99-00:99 N05 1 حماضرةA-1B-2A-2B نسسلي جهسدة سساسات وادارة خماطر الصرف 
42/90/4949 يمس اخل   00:99-02:99 N05 1 حماضرةA-1B-2A-2B نسسلي جهسدة سساسات وادارة خماطر الصرف 
42/90/4949 يمس اخل   02:99-00:99 N05 1 حماضرةA-1B-2A-2B دولسةتقنسات متويل التجارة ال  جاري فاتح 
42/90/4949 يمس اخل   00:99-00:99 N05 1 حماضرةA-1B-2A-2B  دولسةالتجارة التقنسات متويل  جاري فاتح 
40/90/4949 دولسةتقنسات متويل التجارة ال 2B أعيمال موجهة E12 00:99-04:99 السبت   جاري فاتح 
40/90/4949 دولسةتقنسات متويل التجارة ال 2B أعيمال موجهة E12 02:99-00:99 السبت   جاري فاتح 
40/90/4949  أبودراز سفسان سساسات وادارة خماطر الصرف 2B أعيمال موجهة E12 00:99-02:99 السبت 
40/90/4949  أبودراز سفسان سساسات وادارة خماطر الصرف 2B أعيمال موجهة E12 00:99-00:99 السبت 
40/90/4949 انبن عنرت عبد الرمح التسويق الدويل 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 90:99-90:99 السبت   
40/90/4949 انبن عنرت عبد الرمح التسويق الدويل 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 09:99-90:99 السبت   
40/90/4949  عرقوب نبسلة االقتصاد القساسي 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 00:99-09:99 السبت 
40/90/4949  عرقوب نبسلة االقتصاد القساسي 1A-1B-2A-2B حماضرة N05 04:99-00:99 السبت 
انبن عنرت عبد الرمح التسويق الدويل 2B أعيمال موجهة E17 90:99-90:99 األحد 42/90/4949  
42/90/4949  خلسفي عبد الكرمي قانون األعيمال 2A-2B حماضرة E27 00:99-04:99 األحد 
42/90/4949 انبن عنرت عبد الرمح التسويق الدويل 2B أعيمال موجهة E17 09:99-90:99 األحد   
42/90/4949  بن محسدة هشام اإلتصال والتحرير اإلداري 2A-2B حماضرة E27 02:99-00:99 األحد 
42/90/4949  ساحل فاتح إجنلسزية جتارية 2A-2B حماضرة E27 00:99-02:99 األحد 
42/90/4949  كلو مهدي االقتصاد القساسي 2B أعيمال موجهة E17 00:99-09:99 األحد 
42/90/4949 القساسياالقتصاد  2B أعيمال موجهة E17 04:99-00:99 األحد   كلو مهدي 

 رئيس قسم العلوم التجارية



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 3Aالفوج:       مالية وتجارة دوليةالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3A أعمال موجهة E12 90:99-90:99 اخلميس 42/90/4949  
42/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3A أعمال موجهة E12 09:99-90:99 اخلميس   
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3A أعمال موجهة E12 00:99-09:99 اخلميس   شالل زهري 
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3A أعمال موجهة E12 04:99-00:99 اخلميس  زهري شالل   
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3A-3B حماضرة E27 00:99-04:99 اخلميس   جاري فاتح 
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3A-3B حماضرة E27 02:99-00:99 اخلميس   جاري فاتح 
42/90/4949  نسيلي جهيدة سياسات وادارة خماطر الصرف 3A-3B حماضرة E27 00:99-02:99 اخلميس 
42/90/4949  نسيلي جهيدة سياسات وادارة خماطر الصرف 3A-3B حماضرة E27 00:99-00:99 اخلميس 
40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 3A-3B حماضرة E19 90:99-90:99 السبت 
40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 3A-3B حماضرة E19 09:99-90:99 السبت 
40/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3A-3B حماضرة E19 00:99-09:99 السبت   
40/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3A-3B حماضرة E19 04:99-00:99 السبت   
42/90/4949  ساحل فاتح إجنليزية جتارية 3A-3B حماضرة E19 00:99-04:99 االحد 
42/90/4949 ميخليفي عبد الكر  قانون األعمال 3A-3B حماضرة E19 02:99-00:99 االحد   
42/90/4949  بن محيدة هشام اإلتصال والتحرير اإلداري 3A-3B حماضرة E19 00:99-02:99 االحد 
40/90/4949  أبودراز سفيان سياسات وادارة خماطر الصرف 3A أعمال موجهة E09 90:99-90:99 االثنني 
40/90/4949  أبودراز سفيان سياسات وادارة خماطر الصرف 3A أعمال موجهة E09 09:99-90:99 االثنني 
40/90/4949  كلو مهدي االقتصاد القياسي 3A أعمال موجهة E09 00:99-09:99 االثنني 

 رئيس قسم العلوم التجارية

 



 
 
 

 

 جامعة أمحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
   9102/9191السنة الجامعية: 

 السداسي الثاني 

 تـــــوقيــدول التـــج
 

 3Bالفوج:       مالية وتجارة دوليةالتخصص: الطور: ماستر      السنة: األولى                             

 األستاذ المقياس الفوج نوع الحصة القاعة التوقيت اليوم التاريخ
ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3B أعمال موجهة E13 90:99-90:99 اخلميس 42/90/4949  شالل زهري 
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3B أعمال موجهة E13 09:99-90:99 اخلميس   شالل زهري 
42/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3B أعمال موجهة E13 00:99-09:99 اخلميس   
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3A-3B حماضرة E27 00:99-04:99 اخلميس  فاتحجاري    
42/90/4949 ليةتقنيات متويل التجارة الدو  3A-3B حماضرة E27 02:99-00:99 اخلميس   جاري فاتح 
42/90/4949  نسيلي جهيدة سياسات وادارة خماطر الصرف 3A-3B حماضرة E27 00:99-02:99 اخلميس 
42/90/4949  نسيلي جهيدة سياسات وادارة خماطر الصرف 3A-3B حماضرة E27 00:99-00:99 اخلميس 
42/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3B أعمال موجهة E13 04:99-00:99 اخلميس   
40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 3A-3B حماضرة E19 90:99-90:99 السبت 
40/90/4949  عرقوب نبيلة االقتصاد القياسي 3A-3B حماضرة E19 09:99-90:99 السبت 
40/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3A-3B حماضرة E19 00:99-09:99 السبت   
40/90/4949 محانبن عنرت عبد الر  التسويق الدويل 3A-3B حماضرة E19 04:99-00:99 السبت   
42/90/4949  ساحل فاتح إجنليزية جتارية 3A-3B حماضرة E19 00:99-04:99 االحد 
42/90/4949 ميخليفي عبد الكر  قانون األعمال 3A-3B حماضرة E19 02:99-00:99 االحد   
42/90/4949  بن محيدة هشام اإلتصال والتحرير اإلداري 3A-3B حماضرة E19 00:99-02:99 االحد 
40/90/4949  كلو مهدي االقتصاد القياسي 3B حماضرة E11 90:99-90:99 االثنني 
40/90/4949  كلو مهدي االقتصاد القياسي 3B أعمال موجهة E11 09:99-90:99 االثنني 
40/90/4949  أبودراز سفيان سياسات وادارة خماطر الصرف 3B أعمال موجهة E11 00:99-09:99 االثنني 

 رئيس قسم العلوم التجارية

 


