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 الثا�ي السدا��ي –زمن للمحاضرات استعمال ال

                   LTI 1Master   إمداد ونقل دو�� تخصص:السنة األو�� ماس�� املستوى: 

 78واألعمال املوجهة بالقاعة  53ا�حاضرات بالقاعة 
 00سا 14 - 10سا 13 40سا 12 - 50سا 11 50سا 11  - 00سا 11 00سا 11 - 10سا 10 10سا 10 - 20سا 09 20سا 09 - 30سا 08 

 األحد

 لوجستيك النقل

 53محاضرة / القاعة 

 أ/ بن حليمة س

 لوجستيك النقل

 53محاضرة / القاعة 

 أ/ بن حليمة س

Incoterm 
 53/ القاعة  محاضرة 

 أ/ مخفي

Incoterm  
TD   53/ القاعة 

 أ/ مخفي 

  

       االثنـ�ن

 الثـالثاء

 إدارة سلسة التور�د

TD  78/ القاعة 

 شن�ن قادةأ/ 

 لوجستيك النقل

TD  78/ القاعة 

     أ/ شايب الذراع  

 اللوجستيك الصنا��

 78محاضرة / القاعة 

  أ/ أحسن جميلة

 اللوجستيك الصنا��

 78محاضرة / القاعة 

  أ/ أحسن جميلة

 اللوجستيك الصنا��

TD  78/ القاعة 

 أ/ أحسن جميلة

 إنجل��ية

TD  53/ القاعة 

 أ/ بن ز�دان ياس�ن

 األر�عاء

 االتصالالتحر�ر اإلداري و 

 53محاضرة  / القاعة 

  �سداتأ/ 

 التحر�ر اإلداري واالتصال

TD   53/ القاعة 

  �سداتأ/ 

 إدارة سلسة التور�د

 53محاضرة  / القاعة 

 أ/ بن ش�ي ع

 إدارة سلسة التور�د

 53محاضرة  / القاعة 

 أ/ بن ش�ي ع

 قانون التأمينات   

 53محاضرة / القاعة 

 أ/ بن حمو عصمت    

 تأمينات   قانون ال

TD  53/ القاعة 

 أ/ بن حمو عصمت    
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 الثا�يالسدا��ي  –استعمال الزمن للمحاضرات 

 MASTER  01 MS    ا�خدمات تخصص: �سو�ق -املستوى: السنة األو�� ماس�� 

 67والفوج الثا�ي بالقاعة  66بالقاعة  /    األعمال املوجهة للفوج األول    75والفوج الثا�ي بالقاعة  77محاضرات الفوج األول بالقاعة 

 40سا 15 - 50سا 14 50سا 14 - 00سا 14 00سا 14 - 10سا 13 40سا 12 - 50سا 11 50سا 11  - 00سا 11 00سا 11 - 10سا 10 10سا 10 - 20سا 09 20سا 09 - 30سا 08 

 األحد

    
 �سو�ق ا�خدمات املالية

TD    أ/ �سعد             01  فوج 
 ��يةاإلنجل

TD   بورو�ةأ/     01فوج 
  

    
 اإلنجل��ية

TD      بورو�ةأ/     02فوج 

 �سو�ق ا�خدمات املالية

TD    أ/ �سعد             02  فوج   

 االثنـ�ن

�سو�ق ا�خدمات املالية   

 01فوج  محاضرة

 أ/ �سعد       

�سو�ق ا�خدمات املالية   

  01فوج   محاضرة

 أ/ �سعد       

 �ق الفند��  التسو 

 محاضرة   

ولد سعيدأ/      01فوج   

 التسو�ق الفند��  

 محاضرة   

ولد سعيدأ/      01فوج   

    

 التسو�ق الفند��  

 محاضرة   

 أ/ بن ش�ي ي       02فوج 

 التسو�ق الفند��  

 محاضرة   

 أ/ بن ش�ي ي     02فوج 

�سو�ق ا�خدمات املالية   

      02  فوج  محاضرة

 أ/ �سعد       

�سو�ق ا�خدمات املالية   

 محاضرة

 أ/ �سعد             02  فوج
    

 الثـالثاء

 

لتحر�ر اإلداري واالتصال  ا

 محاضرة

   بن ش�ي عأ/   01فوج 

 التسو�ق السيا��  

 01  فوج  محاضرة

 مال��أ/ 

 التسو�ق السيا��

 01  فوج  محاضرة

 مال��أ/ 

 التسو�ق السيا�� 

 75القاعة 

TD   مال��أ/   01فوج 

اإلعالم اآل�� �� التسو�ق  

 محاضرة

بوطغانأ/      01فوج   

  TP  اإلعالم اآل�� �� التسو�ق

 75القاعة  01فوج 

 بوطغانأ/ 

 

التسو�ق السيا��  

 02فوج   محاضرة

 مال��أ/ 

 التسو�ق السيا�� 

 02فوج    محاضرة 

 مال��أ/ 

التحر�ر اإلداري واالتصال  

 محاضرة 

   بن ش�ي عأ/    02 فوج

 

اإلعالم اآل�� �� التسو�ق  

 محاضرة

  بوطغانأ/      02فوج 

 التسو�ق السيا��

 77القاعة 

TD   مال��أ/   02فوج 

 

  TPاإلعالم اآل�� �� التسو�ق   

 77القاعة   02فوج  

 بوطغانأ/ 

 األر�عاء

  

  تقنيات البيع ال�خ��ي 

 حاضرة م

 ي أ/ بن ش�ي     01فوج 

 
 ر اإلداري واالتصالالتحر�

  TD   سداتأ/   01فوج�   

 تقنيات البيع ال�خ��ي 

TD    ي أ/ بن ش�ي   01فوج 

 التسو�ق الفند��

TD      01فوج     

 عتيق عأ/ 

 

   

  تقنيات البيع ال�خ��ي 

 حاضرة م

 ي أ/ بن ش�ي     02فوج 

 تقنيات البيع ال�خ��ي

TD    ي أ/ بن ش�ي     01فوج 

 ي واالتصالالتحر�ر اإلدار 

TD   سداتأ/    02فوج�   
 

 التسو�ق الفند�� 

 TD  عتيق عأ/   01فوج 
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 الثا�يالسدا��ي  –استعمال الزمن

                                        FCI   1MASTER  -    وتجارة دوليةتخصص: مالية  -املستوى: السنة األو�� ماس�� 

 69والفوج الثا�ي بالقاعة  68عمال املوجهة للفوج األول بالقاعة /    األ    03ا�حاضرات باملدرج 
 40سا 15 - 50سا 14 50سا 14 - 00سا 14 00سا 14 - 10سا 13 40سا 12 - 50سا 11 50سا 11  - 00سا 11 00سا 11 - 10سا 10 10سا 10 - 20سا 09 20سا 09 - 30سا 08 

 األحد

    
 اقتصاد الكلي الدولي 

TD   01فوج  
 یدي حسنیةأ/ مھ

تقنیات تمویل التجارة 
 الدولیة 

TD   01فوج  
 قیراطأ/ 

الیقظة االستراتیجیة 
 والذكاء االقتصادي 

  TD   01فوج 
 أ/ لحمر عباس   

سیاسة وإدارة مخاطر 
 الصرف األجنبي

 TD   01فوج 
 زیتوني أ/ 

    

تقنیات تمویل التجارة 
 الدولیة

TD  02فوج 
 قیراطأ/ 

 لي اقتصاد الكلي الدو
TD   02فوج  

 أ/ مھیدي حسنیة

سیاسة وإدارة مخاطر 
 الصرف األجنبي

TD   02فوج 
 زیتوني أ/ 

 الیقظة االستراتیجیة 
 والذكاء االقتصادي 

TD   02فوج 
 أ/ لحمر عباس   

 االثنـ�ن

الیقظة االستراتیجیة 
والذكاء االقتصادي   

  محاضرة 
 أ/ لحمر عباس   

 إنجلیزیة  محاضرة
 یاسین أ/ بن زیدان

التسویق الدولي    
  محاضرة 

بن زیدان یاسین   أ/ 
  

التسویق الدولي    
  محاضرة 

  بن زیدان یاسین   أ/ 
    

 الثـالثاء

  

معاییر المحاسبة 
 الدولیة   

TD  01فوج   
 أ/ بوزید س

معاییر المحاسبة  
  الدولیة   محاضرة 

 أ/ بوزید س  

اقتصاد الكلي الدولي   
  محاضرة 

 وظرافأ/ ب

التحریر اإلداري 
 واالتصال
  محاضرة 

  زبشي نأ/ 

 قانون المنافسة
  محاضرة 

 جغدمأ/ 
   

 معاییر المحاسبة الدولیة   
TD   02فوج    

 أ/ بوزید س

     األر�عاء

تقنیات تمویل التجارة 
 الدولیة

  محاضرة  
 مخفيأ/ 

تقنیات تمویل التجارة 
 الدولیة 

  محاضرة 
 مخفيأ/ 

ة وإدارة مخاطر سیاس
 الصرف األجنبي

  محاضرة  
 بن زیدان الحاج أ/ 

سیاسة وإدارة مخاطر 
 الصرف األجنبي

  محاضرة  
 بن زیدان الحاج أ/ 
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 الثا�يالسدا��ي  –استعمال الزمن للمحاضرات 

 MASTER  01 MHT Marketing hôtelier et touristique    الفند�� والسيا�� تخصص: �سو�ق -املستوى: السنة األو�� ماس�� 

 88واألعمال املوجهة بالقاعة  88ا�حاضرات بالقاعة 
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 األحد
  الز�ائن عالقات إدارة

 �ش�ي ي أ/محاضرة 

  الز�ائن عالقات إدارة

 �ش�ي ي محاضرة أ/

 2 تر�ص تقر�ر

 شهيدة/محاضرة أ

 انجل��ية

 TD أ/ بن ز�دان ح 
   

 

      االثنـ�ن
 امل��انية �سي��

 مبا�ي ي محاضرة أ/  

 امل��انية �سي��

 مبا�ي ي محاضرة أ/  

 امل��انية �سي��

TD أ/ مبا�ي ي 

 الثـالثاء
 سياحةوال الفندقية اإلدارة

 حجار أ/محاضرة    

  والسياحة الفندقية اإلدارة

 TD  /حجار أ 

 املنافسة قانون 

 جغدم  محاضرة أ/

 املنافسة قانون 

 TD  /جغدم أ 
   

 

   األر�عاء

 الفند�� العالقا�ي التسو�ق

 والسيا��

TD /شيكر أ 

 العالقا�ي التسو�ق

 والسيا�� الفند��

 شيكر محاضرة أ/

 العالقا�ي التسو�ق

 والسيا�� ند��الف

 شيكر محاضرة أ/

  الز�ائن عالقات إدارة

TD  /عتيق عأ 
 

 

 


