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

 قسم العلوم التجارية                                                         2020/2021 السنة الجامعية:

      Master 2  إمداد ونقل دولي    ماستر تخصص:  ثانيةالسنة الالمستوى: 

 77القاعة: 

 
                         00سا08

 00سا09

                                           00سا09

 00سا10

  00سا10

 00سا 11

                                      00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا  13

                                    00سا 13

 00سا 14

                                    00سا 14

 00سا 15

 السبت

 اللوجستيك الدولي

 ليمةبن حليمة س أ/

  

 منهجية البحث العلمي 

علي د/ صغير 

  بوشنتوف

اللوجستيك 

 األخضر والنقل 

لي أ/خالدي ع

       هواري

 مينات قانون التأ

 موزاوي عبد القادرأ/
  

 

     األحد

نظام المعلومات المطبق في 

 النظام اللوجستيك 

      ميلةد/ أحسن ج

التسيير العام للسلسة 

 التموينية 

ثاني أ/ شايب الذراع 

       خيرة

 اإلنجليزية

  بلجياللي أمينةأ/   

 االثنين

 اللوجستيك الدولي

 ليمةبن حليمة س أ/

  

 العلمي  منهجية البحث

علي د/ صغير 

  بوشنتوف

اللوجستيك 

 األخضر والنقل 

لي أ/خالدي ع

       هواري

 قانون التأمينات 

 موزاوي عبد القادرأ/
  

 

     الثالثاء

نظام المعلومات المطبق في 

 النظام اللوجستيك 

      ميلةد/ أحسن ج

التسيير العام للسلسة 

 التموينية 

ثاني أ/ شايب الذراع 

       خيرة

 اإلنجليزية

  بلجياللي أمينةأ/   

 األربعاء

 اللوجستيك الدولي

 ليمةبن حليمة س أ/

  

 منهجية البحث العلمي 

علي د/ صغير 

  بوشنتوف

اللوجستيك 

 األخضر والنقل 

لي أ/خالدي ع

       هواري

 قانون التأمينات 

 موزاوي عبد القادرأ/
  

 

     الخميس

نظام المعلومات المطبق في 

 اللوجستيك النظام 

      ميلةد/ أحسن ج

التسيير العام للسلسة 

 التموينية 

ثاني أ/ شايب الذراع 

       خيرة

 اإلنجليزية

  بلجياللي أمينةأ/   

 رئيس القسم



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

 قسم العلوم التجارية                                                         2020/2021 السنة الجامعية:

                                استعمال الزمن للمحاضرات 

    Master 2  الخدمات ماستر تخصص: تسويق ثانيةالسنة الالمستوى: 

 62القاعة: 

 
 00سا08

 00سا09

 00سا09

 00سا10

 00سا10

 00سا 11

 00سا 11

 00سا 12

 00سا 12

 00سا  13

 00سا 13

 00سا 14

             00سا 14

 00سا 15  

 السبت

التسويق االلكتروني 

 للخدمات

    عبد الرحمان أ/ يسعد

تسويق خدمات 

 قصاص أ/النقل    

 زكية

 التسويق الصحي  

 رقية أ/ مالحي

حليل المعطيات ت

 التسويقية

       مباني يوسفأ/

  

 

     األحد
 التسويق الصحي  

 رقية أ/ مالحي

 التسويق الصحي  

 رقية أ/ مالحي

 إنجليزية

 أ/  بن حمادي

 االثنين

التسويق االلكتروني 

 للخدمات

    عبد الرحمان أ/ يسعد

تسويق خدمات 

 قصاص أ/النقل    

 زكية

 البتكاري    االتسويق 

     وسفبن شني ي أ/

 تحليل المعطيات

 التسويقية

       مباني يوسفأ/

  

 

     الثالثاء
 البتكاري    االتسويق 

     وسفبن شني يأ/ 

  منهجية البحث العلمي

 أسيا أ/ حجار 

 إنجليزية

 أ/  بن حمادي

 األربعاء

التسويق االلكتروني 

 للخدمات

    عبد الرحمان أ/ يسعد

تسويق خدمات 

 قصاص أ/ النقل   

 زكية

  منهجية البحث العلمي

 أسيا أ/ حجار 

تحليل المعطيات 

 التسويقية

       مباني يوسفأ/

  

 

     الخميس
 البتكاري    االتسويق 

     وسفبن شني يأ/ 

  منهجية البحث العلمي

 أسيا أ/ حجار 

 إنجليزية

 أ/  بن حمادي

 
 رئيس القسم

 

 

 

 

 استعمال الزمن للمحاضرات



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

 قسم العلوم التجارية                                                         2020/2021 السنة الجامعية:

        2MASTER  - مالية وتجارة دوليةتخصص:  -السنة الثانية ماستر المستوى: 

 الكتبة )الطابق األول( القاعة

 
   00سا08

 00سا09

       00سا09

 00سا10  

    00سا10

 00سا 11

    00سا 11

 00سا 12

      00سا 12

 00سا 13 

      00سا 13

 00سا 14

           00سا 14

 00سا 15      

 

 السبت

حاسبة الوطنية الم

-   

        أ/ محمد عيسى

منهجية البحث 

  العلمي 

   لعجالأ/   بوزيان 

عالقات اقتصادية 

 دولية 

عبد  أ/  يسعد

 الرحمان

النمو 

والتقلبات 

   االقتصادية

بن زيدان أ/

 اجح

   

 

     األحد

 النقل واللوجستيك

  الدولي

 حجار آسيا أ/ 

إجراءات التصدير 

   واالستيراد

 أمين فيأ/ مخ

التسيير المالي 

   الدولي

     فيانأ/ بوزيد س

قانون النقد 

  والقرض

 حبيب أ/ براشد

 االثنين

المحاسبة الوطنية 

-   

        أ/ محمد عيسى

منهجية البحث 

  العلمي 

   لعجالأ/   بوزيان 

عالقات اقتصادية 

 دولية 

عبد  أ/  يسعد

 الرحمان

النمو 

والتقلبات 

   االقتصادية

يدان بن زأ/

 اجح

  

  

     الثالثاء

 النقل واللوجستيك

  الدولي

 حجار آسيا أ/ 

إجراءات التصدير 

   واالستيراد

 أمين أ/ مخفي

التسيير المالي 

   الدولي

     فيانأ/ بوزيد س

قانون النقد 

  والقرض

 حبيب أ/ براشد

 األربعاء

المحاسبة الوطنية 

-   

        أ/ محمد عيسى

منهجية البحث 

  العلمي 

   لعجالأ/   بوزيان 

عالقات اقتصادية 

 دولية 

عبد  أ/  يسعد

 الرحمان

 انجليزية

بن زيدان أ/

 اجح

  

  

     الخميس

 النقل واللوجستيك

  الدولي

 حجار آسيا أ/ 

إجراءات التصدير 

   واالستيراد

 أمين أ/ مخفي

التسيير المالي 

   الدولي

     فيانأ/ بوزيد س

قانون النقد 

  والقرض

 حبيب شدأ/ برا

 رئيس القسم


