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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

 األولالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

                إمداد ونقل دويل ماسرت  األوىلالسنة : املستوى

  61: قاعة 

 30سا 61 -  00سا 15 00سا 15 -  30سا 13 30سا12 - 00سا11 00سا11 - 30سا09 30سا09 - 00سا08 

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  مدخل للوجستيك

  بن زيدان ي/ أ
  61القاعة  -حماضرة 

  والنقلالعوملة 
  عصمت بن محو/ أ         

  61القاعة  -حماضرة 

  النقل اقتصاد
  بسدات ك/ أ         

  61القاعة  -حماضرة 

  االسترياد والتصديرتقنيات 
  بن شين ع/ أ         
  61القاعة  -حماضرة 

  إجنليزية
  بن محادي آ/ أ         
  61القاعة  -حماضرة 

ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ
 

          

ــــــــــــــــــــــاء ـــ             الثالثــ

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  مدخل للوجستيك
  بن زيدان ي/أ         

TD  - 59 القاعة  

  تية املقاوال
  خمفي آمني/ أ         

  59القاعة  -حماضرة 

  تيةاملقاوال
  أ خمفي/ أ
TD  -  59القاعة  

  اقتصاد النقل
  بسدات ك/ أ

TD  -  59القاعة  

  تقنيات االسترياد والتصدير
  بشين ع/ أ
TD  -  59القاعة  

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ   اخلمـ
  قانون الوظيف العمومي

  عصمت بن محو / أ
  59القاعة  -حماضرة 

  قانون الوظيف العمومي
  عصمتبن محو /أ

TD  -  59القاعة  

  العوملة والنقل
  عصمت بن محو/ أ

TD  -  59القاعة  
    

  رئيس القسم
  
  



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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

 األولالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

                تسويق اخلدمات ماسرت  األوىلالسنة : املستوى
   75: احملاضرات قاعة 

 30سا 61 -  00سا 15 00سا 15 -  30سا 13 30سا12 - 00سا11 00سا11 - 30سا09 30سا09 - 00سا08 

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  إجنليزية

  بن زيدان ي /أ
  حماضرة

  تيةاملقاوال
طي / أ   حبر

  حماضرة

  مدخل للخدمات
  الكسي ف/ أ

  حماضرة

ئن   إدارة عالقات الز
  بشين ي/ أ

  حماضرة

  قانون املستهلك
  مالحي ر/ أ

  حماضرة
ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ

 
          

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ
  

  75لقاعة  01فوج
  

  76لقاعة  02فوج

  تيةاملقاوال
  مهيدي ح /أ

TD-  01قوج  

  إدارة األعمال التسويقية
  يسعد ع /أ

TD-  01قوج  

ئن   إدارة عالقات الز
  درقاوي أ/أ

TD-  01قوج  

  التسويق اإلسرتاتيجي للخدمات
  قارة م ف ز/أ

TD-  01قوج  

  للخدماتمدخل 
  ال كسي ف

TD-  01قوج  
  إدارة األعمال التسويقية

  يسعد ع/أ
TD-  02قوج  

  تيةاملقاوال
  مهيدي ح/أ

TD-  02قوج  

  مدخل للخدمات
  ال كسي ف

TD-  02قوج  

ئن   إدارة عالقات الز
  درقاوي أ/أ

TD-  02قوج  

  التسويق اإلسرتاتيجي للخدمات
  قارة م ف ز/أ

TD-  02قوج  

 األربعاء
  األعمال التسويقيةإدارة 

  يسعد ع/ أ
  حماضرة

  التسويق اإلسرتاتيجي للخدمات
  قارة م ف ز/ أ

  حماضرة
      

  رئيس القسم
 
  



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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

 األولالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

               مالية وجتارة دولية  ماسرت  األوىلالسنة : املستوى
   58: قاعة لاحملاضرات 

 30سا 61 -  00سا 15 00سا 15 -  30سا 13 30سا12 - 00سا11 00سا11 - 30سا09 30سا09 - 00سا08 

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  تيةاملقاوال

  خمفي أ/ أ
  حماضرة

  الدولية األعمال إدارة
سني/ أ   بن زيدان 

  حماضرة

  إجنليزية
سني/ أ   بن زيدان 

  حماضرة

  التجارة اإللكرتونية
  حلمر عباس/ أ

  حماضرة

  قانون اجلمارك
  جغدم ب/ أ

  حماضرة
ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ

 
          

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ
  مالية دولية

  بوظراف ج/ أ
  حماضرة

  
  تسيري امليزانية

  بوزيد س/ أ
  حماضرة

  مالية املؤسسة
  بن حليمة س/ أ

  حماضرة

  جباية املؤسسة
  بن زيدان ح/ أ

  حماضرة
           األربعاء

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ   اخلمـ
  

  69لقاعة  01فوج
  

  70لقاعة  02فوج

  مالية املؤسسة
  بن حليمة/أ

TD-  01قوج  

  جباية املؤسسة
  ميلود ن /أ

TD-  01قوج  

  تسيري امليزانية 
  بوزيد س

TD-  01قوج  

  مالية دولية
  مهيدي ح/أ

TD-  01قوج  

  التجارة اإللكرتونية
  حلمر ع/أ

TD-  01قوج  
  جباية املؤسسة

  ميلود ن /أ
TD-  02قوج  

  مالية املؤسسة
  بن حليمة/أ

TD-  02قوج  

  مالية دولية
  مهيدي ح/أ

TD-  02قوج  

  التجارة اإللكرتونية
  حلمر ع/أ

TD-  02قوج  

  تسيري امليزانية
  بوزيد س/أ

TD-  02قوج  
  رئيس القسم

  



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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

 األولالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

               تسويق فندقي وسياحي ماسرت  األوىلالسنة : املستوى
  

  
 

 30سا 61 -  00سا 15 00سا 15 -  30سا 13 30سا12 - 00سا11 00سا11 - 30سا09 30سا09 - 00سا08

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  سلوك املستهلك

  يبن شين / أ
  59القاعة  - حماضرة

  سياحي والفندقيتسويق اسرتاتيجي لا
  ولد سعيد دمحم/ أ

  59القاعة  -حماضرة 

  إدارة جودة اخلدمات السياحية
  مالحي ر/أ

  59القاعة  -حماضرة 

  قانون السياحة والفندقة
  جغدم ب/ أ

  59القاعة  -حماضرة 

  تقرير تربص
  شهيدة ع/أ 

  59القاعة 

ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ
 

  إحصاء سياحي وفندقي
  عريس م /أ

  63القاعة  -حماضرة 

  إحصاء سياحي وفندقي
  عريس م/ أ
TD  -  63القاعة  

      

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ
  إجنليزية

  بن زيدان ح /أ
TD –  59القاعة 

  تسويق اسرتاتيجي سياحي والفندقيلا
  ولد سعيد دمحم/ أ

TD –  59القاعة  

  قانون السياحة والفندقة والفندقة
  جغدم ب/ أ

TD –  59القاعة  

  سلوك املستهلك
  يبن شين / أ

TD –  59القاعة  

  إدارة جودة اخلدمات السياحية
  مالحي ر/أ
TD –  59القاعة  

           األربعاء
  رئيس القسم

 
  
  
  
 


