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 قسم العلوم التجارية                                                         2020/2021 السنة الجامعية:

 : تجارة دوليةاملستوى: السنة الثالثة تخصص  

 78القاعة  :02الفوج        –       الكتبة )الطابق األول( : قاعة01الفوج 

 00سا 11     00سا10 00سا10     00سا09 00سا09      00سا08 
 00سا 11

 00سا 12
 00سا 16      00سا 15 00سا 15         00سا 14 00سا 14         00سا 13 00سا  13   00سا 12

 السبت
 

 إنجليزية      

   سعيدي  أ/ - 01فوج 

املنظمات املالية والتجارة 

 الدولية 

مكاوي محمد  – 01فوج 

 األمين 

 تأمين دولي 

مكاوي محمد  – 01فوج 

 األمين

 التجارة اإللكترونية

أ/لحمر  – 01فوج 

 عباس 

 القانون التجاري الدولي

 أ/برزوق  - 02فوج 

ات املالية والتجارة املنظم

 الدولية 

 أ/ولد علي لطيفة –  02فوج 

 تأمين دولي 

 أ/ولد علي لطيفة  – 02فوج 

 التجارة اإللكترونية

 قوبع خيرة أ/ –  02فوج 

 األحد

 التسويق الدولي 

 أ/مخفي آمين –   01فوج 

 تمويل التجارة الدولية

   /أحسن جميلة –  01فوج 

 

 نظام املعلومات

بوروبة حاج  أ/ –  01فوج 

 أمحمد

تسيير عمليات التجارة 

 الدولية      

بد بن شني ع أ/ – 01فوج 

        القادر
 

 نظام املعلومات

أ/ بوروبة حاج  –  02فوج 

 أمحمد

 التسويق الدولي

 أ/مخفي آمين –  02فوج 

ق تمويل التجارة الدولية 

 /أحسن جميلة –  02فوج 

 

تسيير عمليات التجارة 

 الدولية      

        شنين قادة أ/ – 02فوج 

  االثنين

 القانون التجاري الدولي

 أ/برزوق  - 01فوج 

املنظمات املالية والتجارة 

 الدولية 

مكاوي محمد  – 01فوج 

 األمين 

 تأمين دولي 

مكاوي محمد  – 01فوج 

 األمين

 التجارة اإللكترونية

أ/لحمر  – 01فوج 

 عباس 

 إنجليزية      

   عيدي س أ/ - 02فوج 

املنظمات املالية والتجارة 

 الدولية 

 أ/ولد علي لطيفة –  02فوج 

 تأمين دولي 

 أ/ولد علي لطيفة  – 02فوج 

 التجارة اإللكترونية

 قوبع خيرة أ/ –  02فوج 

 رئيس القسم
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 78القاعة  :02لفوج ا       –       الكتبة )الطابق األول( قاعة: 01الفوج 

 
 00سا  13   00سا 12 00سا 12  00سا 11 00سا 11     00سا10 00سا10     00سا09 00سا09      00سا08

 14         00سا 13

 00سا
 00سا 16      00سا 15 00سا 15         00سا 14

 الثالثاء

 التسويق الدولي 

 أ/مخفي آمين –   01فوج 

 تمويل التجارة الدولية

/أحسن  –  01فوج 

   جميلة

 

 نظام املعلومات

أ/ بوروبة حاج  –  01فوج 

 أمحمد

تسيير عمليات التجارة 

 الدولية      

بد بن شني ع أ/ – 01فوج 

        القادر
 

 نظام املعلومات

أ/ بوروبة حاج  –  02فوج 

 أمحمد

 التسويق الدولي

 أ/مخفي آمين –  02فوج 

ق تمويل التجارة الدولية 

/أحسن  –  02فوج 

 جميلة

 

تسيير عمليات التجارة 

 الدولية      

        شنين قادة أ/ – 02فوج 

  األربعاء

 إنجليزية      

   سعيدي  أ/ - 01فوج 

املنظمات املالية والتجارة 

 الدولية 

مكاوي محمد  – 01فوج 

 األمين 

 تأمين دولي 

مكاوي محمد  – 01فوج 

 األمين

 التجارة اإللكترونية

أ/لحمر  – 01فوج 

 عباس 

 القانون التجاري الدولي

 أ/برزوق  - 02فوج 

املنظمات املالية والتجارة 

 الدولية 

 أ/ولد علي لطيفة –  02فوج 

 تأمين دولي 

 أ/ولد علي لطيفة  – 02فوج 

 التجارة اإللكترونية

 قوبع خيرة أ/ –  02فوج 

 الخميس

 التسويق الدولي 

 أ/مخفي آمين –   01فوج 

 ارة الدوليةتمويل التج

/أحسن  –  01فوج 

   جميلة

 

 نظام املعلومات

أ/ بوروبة حاج  –  01فوج 

 أمحمد

تسيير عمليات التجارة 

 الدولية      

بد بن شني ع أ/ – 01فوج 

        القادر
 

 نظام املعلومات

أ/ بوروبة حاج  –  02فوج 

 أمحمد

 التسويق الدولي

 أ/مخفي آمين –  02فوج 

ق ولية تمويل التجارة الد

/أحسن  –  02فوج 

 جميلة

 

تسيير عمليات التجارة 

 الدولية      

        شنين قادة أ/ – 02فوج 
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  السبت

 مراجعة التسويق 

 درقاوي أ/   - 3املدرج 

     أسماء

  التوزيع وقوة البيع

قارة  أ/  - 3املدرج 

  اطمة الزهراءمصطفى ف

 بحوث التسويق 

 أ/ بن حمو عبد  - 3املدرج 

 هللا  

االتفاقيات واملنظمات 

 الدولية 

محمد  أ/ مكاوي   - 3املدرج 

  األمين

 بحوث التسويق 

زيتوني أ/   - 77القاعة 

   صابرين

 مراجعة التسويق 

 درقاوي أ/   - 77القاعة 

 أسماء

  التوزيع وقوة البيع

قارة  أ/  - 77القاعة 

 اطمة الزهراءمصطفى ف

االتفاقيات واملنظمات 

 الدولية 

ولد علي أ/  - 77القاعة 

    لطيفة

 األحد

  سلوك املستهلك

 عبد القادر أ/ براينيس - 3املدرج 

نظام املعلومات 

 التسويقية 

 أ/ بوظغان - 3املدرج 

    محمد عبد الرزاق

   دراسة حاالت التسويق 

عبد  أ/ براينيس  - 3املدرج 

 القادر

 االتصال واإلشهار 

عبد  أ/ مجدد  - 3املدرج 

      ور الن
 

 نظام املعلومات التسويقية 

 محمد أ/ بوظغان  - 77القاعة 

  سلوك املستهلك

قارة أ/   - 77القاعة 

 يامنة مصطفى

 االتصال واإلشهار 

  أ/ مجدد  - 77القاعة 

     عبد النور 

   دراسة حاالت التسويق 

قارة أ/   - 77القاعة 

 يامنة مصطفى

  االثنين

 مراجعة التسويق 

 درقاوي أ/   - 3 املدرج

     أسماء

  التوزيع وقوة البيع

قارة  أ/  - 3املدرج 

  اطمة الزهراءمصطفى ف

 بحوث التسويق 

أ/ بن حمو عبد   - 3املدرج 

 هللا  

االتفاقيات واملنظمات 

 الدولية 

محمد  أ/ مكاوي   - 3املدرج 

  األمين

 بحوث التسويق 

زيتوني أ/   - 77القاعة 

   صابرين

 تسويق مراجعة ال

 درقاوي أ/   - 77القاعة 

 أسماء

  التوزيع وقوة البيع

قارة  أ/  - 77القاعة 

 اطمة الزهراءمصطفى ف

االتفاقيات واملنظمات 

 الدولية 

ولد علي أ/  - 77القاعة 

    لطيفة



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

 قسم العلوم التجارية                                                         2020/2021 السنة الجامعية:

 املستوى: السنة الثالثة تخصص: تسويق
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 الثالثاء

  سلوك املستهلك

 عبد القادر أ/ براينيس - 3املدرج 

نظام املعلومات 

 التسويقية 

 نأ/ بوظغا - 3املدرج 

    محمد عبد الرزاق

   دراسة حاالت التسويق 

عبد  أ/ براينيس  - 3املدرج 

 القادر

 االتصال واإلشهار 

عبد  أ/ مجدد  - 3املدرج 

      النور 
 

 نظام املعلومات التسويقية 

 محمد أ/ بوظغان  - 77القاعة 

  سلوك املستهلك

قارة أ/   - 77القاعة 

 يامنة مصطفى

 االتصال واإلشهار 

  أ/ مجدد  - 77القاعة 

     عبد النور 

   دراسة حاالت التسويق 

قارة أ/   - 77القاعة 

 يامنة مصطفى

  األربعاء

 مراجعة التسويق 

 درقاوي أ/   - 3املدرج 

     أسماء

  التوزيع وقوة البيع

قارة  أ/  - 3املدرج 

  اطمة الزهراءمصطفى ف

 بحوث التسويق 

   أ/ بن حمو عبد هللا  - 3املدرج 

االتفاقيات واملنظمات 

 الدولية 

محمد  أ/ مكاوي   - 3املدرج 

  األمين

 بحوث التسويق 

زيتوني أ/   - 77القاعة 

   صابرين

 مراجعة التسويق 

 درقاوي أ/   - 77القاعة 

 أسماء

  التوزيع وقوة البيع

قارة مصطفى  أ/  - 77القاعة 

 اطمة الزهراءف

االتفاقيات واملنظمات 

 الدولية 

ولد علي أ/  - 77اعة الق

    لطيفة

 الخميس

  سلوك املستهلك

 عبد القادر أ/ براينيس - 3املدرج 

نظام املعلومات 

 التسويقية 

 أ/ بوظغان - 3املدرج 

    محمد عبد الرزاق

   دراسة حاالت التسويق 

عبد  أ/ براينيس  - 3املدرج 

 القادر

 االتصال واإلشهار 

عبد  أ/ مجدد  - 3املدرج 

      النور 
 

 نظام املعلومات التسويقية 

 محمد أ/ بوظغان  - 77القاعة 

  سلوك املستهلك

قارة أ/   - 77القاعة 

 يامنة مصطفى

 االتصال واإلشهار 

  أ/ مجدد  - 77القاعة 

     عبد النور 

   دراسة حاالت التسويق 

قارة أ/   - 77القاعة 

 يامنة مصطفى

 رئيس القسم


