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ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ         األحـــــــ

ـــــــيـــــنــــاالث  نـــ
  نظام املعلومات

  بوروبة ح/أ  -حماضرة
  القانون التجاري 

  جغدم ب/ أ -حماضرة  
  متويل التجارة الدولية

  خمفي أمني/ حماضرة أ 
  التجارة اإللكرتونية

  أ حلمر  ع-حماضرة 
  

ــــــــــــــــــــــاء ـــ     الثالثــ
  املنظمات املالية والتجارة الدولية

  مكاوي أ/حماضرة أ
  التأمني الدويل 

 مكاوي أ/حماضرة أ
  التسويق الدويل

 أحسن ج-حماضرة  
  تسيري عمليات التجارة الدولية

  بن شين ع/أ -حماضرة 

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  متويل التجارة الدولية
 TD خمفي أمني  

  القانون التجاري 
 TD - جغدم ب/ أ  

  نظام املعلومات
TD-  بوروبة ح/أ  

  التجارة اإللكرتونية
TD -أ حلمر  ع  

  اإلجنليزية 
  TDسعيدي/ أ  

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ   اخلمـ
  التأمني الدويل 

 TDمكاوي أ/أ 
  املنظمات املالية والتجارة الدولية

  TDمكاوي أ/أ  
  التسويق الدويل

TD  -أحسن ج/ أ 
  تسيري عمليات التجارة الدولية

 TDبن شين ع/أ  
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ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  سلوك املستهلك

  براينيس ع/أ  -حماضرة
  دراسة حالة يف التسويق

  براينيس ع/أ  -حماضرة 
  التوزيع وقوة البيع

 قارة م ف ز/ أ-حماضرة  
  واإلشهار االتصال
  جمدد ع–حماضرة 

  قانون التجارة واجلباية الدولية
  جغدم ب–حماضرة 

ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ
 

         

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ

  81ق - 1ف -سلوك املستهلك
TD- م ي.ق/أ  

  1ف  - التوزيع وقوة البيع
TD  قارة م ف ز/ أ-  81 ق  

ق  1ف- دراسة حالة يف التسويق
81  TD   م ي.ق/أ /أ  

  81ق1ف  – واإلشهار االتصال
TD –جمدد ع  

  قانون التجارة واجلباية الدولية
TD –جغدم ب   

    81ق  1ف 
  82ق  - 2ف  - التوزيع وقوة البيع

TD   -قارة م ف ز/ أ  
  2ف -سلوك املستهلك

-TD م ي.ق/أ /أ  -82ق  
  82ق 2ف اإلتصال واإلشهار

TD –جمدد ع –   
  82ق2ف  – دراسة حالة يف التسويق

TD-  م ي.ق/أ /أ  
  82ق ف  – اإلجنليزية

  -TDبوروبة/ أ 

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  نطام املعلومات التسويقية
  بوطغان م /أ  -خماضرة

  اإلتفاقيات واملنظمات الدولية
  مكاوي أ/أ  -حماضرة 

  مراجعة التسويق
 درقاوي أ/ أ-حماضرة  

  حبوث التسويق
  بن محو عبدهللا–حماضرة 

  

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ   اخلمـ

  - نطام املعلومات التسويقية
  67ق-  1ف  

TD-  بوطغان م/أ  

  67ق 1ف حبوث التسويق
TD–بن محو عبدهللا  

  اإلتفاقيات واملنظمات الدولية
  مكاوي أ/أ  -TD-67ق 1ف

  67ق1ف–مراجعة التسويق 
TD   -درقاوي أ/ أ 

  قانون التجارة واجلباية الدولية
TD –67ق 2 ف جغدم  

  68ق  2ف –حبوث التسويق 
TD –بن محو عبدهللا  

  نطام املعلومات التسويقية
  68ق 2ف 
TD-  بوطغان م /أ  

  68ق 2ف–مراجعة التسويق 
TD   -درقاوي أ/ أ 

  اإلتفاقيات واملنظمات الدولية
  TD  مكاوي أ/أ  -68ق 2ف  

  68ق 1ف – اإلجنليزية
  -TDبوروبة/ أ 


