
 مستغانـم    –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 علوم التسيير التجارية و العلوم االقتصادية،  كلية

 :  يومالتجارية            قسم العلوم                                          2020 /  2019السنة الجامعية :  
 

 الثانيالسداسي –لحصص المراجعة استعمال الزمن

 املستوى: السنة األوىل ماسرت مالية وجتارة دولية العلوم التجارية                   
 

 08:00 –  09:00 09:00 –  10:00 10:00 –  11:00 11:00 –  12:00 12:00 –  13:00 13:00 –  14:00 14:00 –  15:00 15:00 –  16:00 

 االثنين

02/11/2020 

 تقنيات تمويل التجارة الدولية 

 مخفي أمين أ/ 

 03المدرج 

 تقنيات تمويل التجارة الدولية 

 مخفي أمين أ/ 

 03المدرج 

 سياسة وإدارة مخاطر 

 األجنبي  الصرف

 ولد علي  أ/ 

 03المدرج 

 التحرير اإلداري واالتصال 

 عكرمي أ/ 

 03المدرج 

    

 الثالثاء 

03/11/2020 
    

 معايير المحاسبة الدولية 

 أ/ بوزيد سفيان 

 03المدرج 

 معايير المحاسبة الدولية 

 أ/ بوزيد سفيان 

 03المدرج 

 اليقظة اإلستراتيجية

 والذكاء االقتصادي

 أ/ لحمر عباس 

 03المدرج 

 اليقظة اإلستراتيجية

 والذكاء االقتصادي

 أ/ لحمر عباس 

 03المدرج 

 األربعاء 

04/11/2020 

 التسويق الدولي 

 بن زيدان ياسينأ/ 

 قاعة المكتبة

 إنجليزية 

 أ/ بن زيدان ياسين

 قاعة المكتبة

 اقتصاد الكلي الدولي 

 أ/ مهيدي

 قاعة المكتبة

 اقتصاد الكلي الدولي 

 أ/ مهيدي

 قاعة المكتبة

    

 الخميس

05/11/2020 

 سياسة وإدارة مخاطر 

 األجنبي  الصرف

 ولد علي  أ/ 

 03المدرج 

 تقنيات تمويل التجارة الدولية 

 مخفي أمين أ/ 

 03المدرج 

 قانون المنافسة 

 براشد أ/ 

 03المدرج 

 التحرير اإلداري واالتصال 

 عكرمي أ/ 

 03المدرج 

    

 الجمعة 

06/11/2020 
        

 السبت 

07/11/2020 
    

 معايير المحاسبة الدولية 

 أ/ بوزيد سفيان 

 03المدرج 

 وإدارة مخاطر سياسة  

 األجنبي  الصرف

 ولد علي  أ/ 

 03المدرج 

 التحرير اإلداري واالتصال 

 عكرمي أ/ 

 03المدرج 

 

 األحد 

08/11/2020 

 إنجليزية 

 أ/ بن زيدان ياسين

 قاعة المكتبة

 إنجليزية 

 أ/ بن زيدان ياسين

 قاعة المكتبة

 اقتصاد الكلي الدولي 

 مهيديأ/ 

 قاعة المكتبة

 اإلستراتيجيةاليقظة 

 والذكاء االقتصادي

 أ/ لحمر عباس 

 قاعة المكتبة

    

 االثنين

09/11/2020 

 التسويق الدولي 

 بن زيدان ياسينأ/ 

 03المدرج 

 التسويق الدولي 

 بن زيدان ياسينأ/ 

 03المدرج 

 قانون المنافسة 

 براشد أ/ 

 03المدرج 

 قانون المنافسة 

 براشد أ/ 

 03المدرج 

    

 

 طالبا بالمدرج.  60العدد األقصى هومالحظة: 



 مستغانـم    –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 علوم التسيير التجارية و العلوم االقتصادية،  كلية

 :  يومالتجارية            قسم العلوم                                          2020 /  2019السنة الجامعية :  
 

 الثانيالسداسي –لحصص المراجعة استعمال الزمن

 السنة األوىل ماسرت لوجستيك ونقل دول   املستوى:العلوم التجارية                  
 قاعة الكتبة )الطابق األول( 

 08:00 –  09:00 09:00 –  10:00 10:00 –  11:00 11:00 –  12:00 12:00 –  13:00 13:00 –  14:00 14:00 –  15:00 15:00 –  16:00 

 االثنين

02/11/2020 

 إدارة سلسة التوريد    

 أ/ بن شني عبد القادر  
 التحرير اإلداري واالتصال 

 أ/ بسدات    

Incoterm 

 أ/ مخفي أ   

 TDإنجليزية   

 أ/ بن زيدان ياسين
   

 

 الثالثاء 

03/11/2020 

 

 

 

 
 قانون التأمينات 

 أ/ بن حمو عصمت    

 قانون التأمينات 

 أ/ بن حمو عصمت    

 الصناعي  كاللوجستي

 أحسن  أ/ 

 لوجستيك النقل 

 أ/ بن حليمة سليمة 

 األربعاء 

04/11/2020 
  

  

    

 الخميس

05/11/2020 

 إدارة سلسة التوريد    

 أ/ بن شني عبد القادر  
 التحرير اإلداري واالتصال 

 أ/ بسدات    

Incoterm 

 أ/ مخفي أ   

Incoterm 

 أ/ مخفي أ   
    

 الجمعة 

06/11/2020 

    
    

 السبت 

07/11/2020 

  

 

 
 قانون التأمينات 

 أ/ بن حمو عصمت    

 الصناعي  كاللوجستي

 أ/ أحسن  

 الصناعي  كاللوجستي

 أ/ أحسن  

 لوجستيك النقل 

 أ/ بن حليمة سليمة 

 األحد 

08/11/2020 
 

 

     

 

 االثنين

09/11/2020 

 إدارة سلسة التوريد    

 أ/ بن شني عبد القادر  
 واالتصال التحرير اإلداري  

 أ/ بسدات    

 لوجستيك النقل 

 أ/ بن حليمة سليمة 

 TDإنجليزية   

 أ/ بن زيدان ياسين
   

 

 

 طالبا بالمدرج. 60العدد األقصى للطلبة هومالحظة: 



 مستغانـم    –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 علوم التسيير التجارية و العلوم االقتصادية،  كلية

 :  يومالتجارية            قسم العلوم                                          2020 /  2019السنة الجامعية :  
 

 

 الثانيالسداسي –لحصص المراجعة استعمال الزمن

 املستوى: السنة األوىل ماسرت تسويق اخلدماتالعلوم التجارية                   
 04املدرج 

 08:00 –  09:00 09:00 –  10:00 10:00 –  11:00 11:00 –  12:00 12:00 –  13:00 13:00 –  14:00 14:00 –  15:00 15:00 –  16:00 

 االثنين

02/11/2020 

 التسويق الفندقي 

 بن شني يوسف  /أ

 التحرير اإلداري واالتصال 

 أ/ بن شني عبد القادر 

 تقنيات البيع الشخصي 

 أ/ بن شني يوسف   

 اإلعالم اآللي في التسويق 

 أ/ بوطغان 
   

 

 الثالثاء 

03/11/2020 

    

 التسويق السياحي 

 أ/ مالحي 

 تسويق الخدمات المالية 

 أ/ يسعد 

 تسويق الخدمات المالية 

 أ/ يسعد 

 إنجليزية 

 أ/ بوروبة الحاج 

 األربعاء 

04/11/2020 
  

  

   

 

 الخميس

05/11/2020 

 التسويق الفندقي 

 بن شني يوسف  /أ

 التحرير اإلداري واالتصال 

 القادر أ/ بن شني عبد 

 تقنيات البيع الشخصي 

 أ بن شني يوسف  

 اإلعالم اآللي في التسويق 

 أ/ بوطغان 
   

 

 الجمعة 

06/11/2020 

    
    

 السبت 

07/11/2020 

  

 

 
 تسويق الخدمات المالية 

 أ/ يسعد 

 التسويق السياحي 

 أ/ مالحي 

 التسويق السياحي 

 أ/ مالحي 

 إنجليزية 

 أ/ بوروبة الحاج 

 األحد 

08/11/2020 
 

 

     

 

 االثنين

09/11/2020 

 التسويق الفندقي 

 بن شني يوسف  /أ

 التحرير اإلداري واالتصال 

 أ/ بن شني عبد القادر 

 تقنيات البيع الشخصي 

 أ/ بن شني يوسف   

 اإلعالم اآللي في التسويق 

 أ/ بوطغان 
   

 

 


