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

 : يوم         التجارية    قسم العلوم             2020/2021   السنة الجامعية:

 السادسالسداسي  –لحصص المراجعة استعمال الزمن

 تخصص تجارة دولية                       علوم تجارية LMDالثالثة المستوى: السنة 

 87بالقاعة  03الفوج     /      86بالقاعة  02الفوج     /     85بالقاعة  01 الفوج

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

حد
أل
ا

 

G1  بورصة البضائع 

 أ/ مكاوي

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/ مشهود 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/مشهود 

 الجباية الدولية

 أ/ بن زيدان ح 

 الجباية الدولية 

 أ/ بن زيدان ح

G2 الجباية الدولية 

 أ/ بن زيدان ح 

 الجباية الدولية

 أ/ بن زيدان ح 

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/ مشهود 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/مشهود 

G3 القانون الجبائي الدولي 

 أ/ مشهود 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/مشهود 

 الجباية الدولية

 أ/ بن زيدان ح 

 الجباية الدولية 

 أ/ بن زيدان ح

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 

ن
ني

الث
ا

 

G1 مالية دولية 

 أ/ مكاوي   

 مالية دولية 

 أ/ مكاوي  

 تقنيات التفاوض التجاري

 أ/ لحمر 

 التفاوض التجاريتقنيات 

 أ/ لحمر 

 سياسات التجارة الدولية

 أ/ يسعد 

 سياسات التجارة الدولية

 أ/ يسعد 

G2 سياسات التجارة الدولية 

 أ/ يسعد 

 سياسات التجارة الدولية

 أ/ يسعد 

 مالية دولية 

 أ/ مكاوي  

 مالية دولية

 أ/ مكاوي   

 تقنيات التفاوض التجاري

 أ/ لحمر 

 تقنيات التفاوض التجاري 

 أ/ لحمر

G3 تقنيات التفاوض التجاري 

 أ/ لحمر 

 تقنيات التفاوض التجاري

 أ/ لحمر 

 سياسات التجارة الدولية

 أ/ يسعد 

 سياسات التجارة الدولية 

 أ/ يسعد

 مالية دولية

 أ/ مكاوي   

 مالية دولية 

 أ/ مكاوي  

ء
ثا
ال

لث
ا

 

G1 بورصة البضائع 

 أ/ مكاوي 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/ مشهود 

 الجباية الدولية

 أ/ بن زيدان ح 

 االنجليزية التجارية

 أ/ سعيدي 
  

G2 الجباية الدولية 

 أ/ بن زيدان ح 

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 

 القانون الجبائي الدولي

 أ/ مشهود 
 

 االنجليزية التجارية

 أ/ سعيدي 
 

G3  القانون الجبائي الدولي 

 مشهودأ/ 

 الجباية الدولية 

 أ/ بن زيدان ح

 بورصة البضائع

 أ/ مكاوي 
 االنجليزية التجارية  

 أ/ سعيدي 

ء
عا

رب
أل
ا

 

G1  مالية دولية 

 أ/ مكاوي  

 تقنيات التفاوض التجاري

 أ/ لحمر 

 سياسات التجارة الدولية

 أ/ يسعد 

 االنجليزية التجارية 

 أ/ سعيدي
  

G2 سياسات التجارة الدولية 

 أ/ يسعد 

 مالية دولية

 أ/ مكاوي   

 تقنيات التفاوض التجاري 

 أ/ لحمر
 

 االنجليزية التجارية

 أ/ سعيدي 
 

G3  تقنيات التفاوض التجاري 

 أ/ لحمر

 سياسات التجارة الدولية 

 أ/ يسعد

 مالية دولية 

 أ/ مكاوي  
 االنجليزية التجارية  

 أ/ سعيدي 

 .2021أفريل  11 األحدتنطلق يوم  السادسدروس السداسي مالحظة: 



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

 : يوم         التجارية    قسم العلوم             2020/2021   السنة الجامعية:

 السادسالسداسي  –لحصص المراجعة استعمال الزمن

 تسويق :علوم تجارية                       تخصص LMDالمستوى: السنة الثالثة 

 67بالقاعة  03الفوج     /      66بالقاعة  02الفوج     /     65بالقاعة  01الفوج 
  09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 

حد
أل
ا

 

G1 تسويق الخدمات 

 براينيس  /أ

 تسويق الخدمات

 براينيس  /أ 

 التسويق الصناعي

 أ/ مالحي 

 التسويق الصناعي

 أ/ مالحي 

  التسويق االستراتيجي

 أ/ درقاوي

  التسويق االستراتيجي

 أ/ درقاوي

G2  االستراتيجيالتسويق  

 أ/ درقاوي

  التسويق االستراتيجي

 أ/ درقاوي

 تسويق الخدمات

 براينيس  /أ 

 تسويق الخدمات

 براينيس  /أ 

 التسويق الصناعي

 أ/ مالحي 

 التسويق الصناعي

 أ/ مالحي 

G3 التسويق الصناعي 

 أ/ مالحي

 التسويق الصناعي

 أ/ مالحي

 التسويق االستراتيجي

 أ/ درقاوي 

 االستراتيجيالتسويق 

 أ/ درقاوي 

 تسويق الخدمات

 براينيس  /أ 

  تسويق الخدمات

 براينيس  /أ

ن
ني

الث
ا

 

G1 التسويق الدولي 

 أ/ براينيس

 التسويق الدولي

 أ/ براينيس

 تقنيات التفاوض التجاري

 زيتوني أ/ 

 تقنيات التفاوض التجاري

 زيتوني أ/ 

 يالتسويق االلكترون

 أ/ قارة مصطفى ف.ز

 يااللكترونالتسويق 

 أ/ قارة مصطفى ف.ز

G2 ي التسويق االلكترون 

 أ/ قارة مصطفى ف.ز

 يالتسويق االلكترون

 أ/ قارة مصطفى ف.ز 

 التسويق الدولي

 أ/ براينيس 

  التسويق الدولي

 أ/ براينيس

 تقنيات التفاوض التجاري

 زيتوني أ/ 

 تقنيات التفاوض التجاري

 زيتوني أ/ 

G3  التجاريتقنيات التفاوض 

 أ/ بن حمو

 تقنيات التفاوض التجاري

 أ/ بن حمو 

 يالتسويق االلكترون

 أ/ قارة مصطفى ف.ز 

 يالتسويق االلكترون

 أ/ قارة مصطفى ف.ز 

 التسويق الدولي

 أ/ براينيس 

 التسويق الدولي

 أ/ براينيس 

ء
ثا
ال

لث
ا

 

G1 تسويق الخدمات  

 براينيس  /أ

 التسويق الصناعي

 أ/ مالحي 

  االستراتيجيالتسويق 

 أ/ درقاوي

 االنجليزية

  بوروبة /أ 
  

G2 التسويق االستراتيجي 

 أ/ درقاوي 

 تسويق الخدمات

 براينيس  /أ 

  التسويق الصناعي

 أ/ مالحي
 

  االنجليزية

  بوروبة /أ
 

G3 التسويق الصناعي 

 أ/ مالحي 

 التسويق االستراتيجي

 أ/ درقاوي 

 تسويق الخدمات

 براينيس  /أ 
  

  االنجليزية

  بوروبة /أ

ء
عا

رب
أل
ا

 

G1 التسويق الدولي  

 أ/ براينيس

 تقنيات التفاوض التجاري

 زيتوني أ/ 

 ي التسويق االلكترون

 أ/ قارة مصطفى ف.ز

  االنجليزية

  بوروبة /أ
  

G2 يالتسويق االلكترون 

 أ/ قارة مصطفى ف.ز 

  التسويق الدولي

 أ/ براينيس

 تقنيات التفاوض التجاري

 زيتوني أ/ 
 

 االنجليزية

  بوروبة /أ 
 

G3 تقنيات التفاوض التجاري 

 أ/ بن حمو 

 يالتسويق االلكترون

 أ/ قارة مصطفى ف.ز 

 التسويق الدولي

 أ/ براينيس 
  

 االنجليزية

  بوروبة /أ 
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