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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

 الثالثالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

               إمداد ونقل دويل ماسرت السنة الثانية : املستوى

  78 :قاعة 

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

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  اللوجستيك الدويل

  بن حليمة س /أ
  حماضرة

  منهجية البحث العلمي
  صغري/أ

  حماضرة

  ة التموينية لسلالتسيري العام للس
  شايب ذراع/أ 

  حماضرة
    

ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ
 

  اللوجستيك األخضر والنقل
  خالدي ع/أ

  حماضرة

  نظام املعلومات املطبق 
  أحسن ج/أ

  حماضرة

  قانون التأمينات
  موزاوي ع /أ

  حماضرة
    

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ
  اللوجستيك الدويل

TD – بن حليمة س /أ  

ة لسلالتسيري العام للس
  التموينية 

TD – شايب ذراع/أ  

  منهجية البحث العلمي
TD – صغري /أ  

  اإلجنليزية 
TD – بن محادي أ/أ  

  

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

          

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ   اخلمـ
  اللوجستيك األخضر والنقل

TD خالدي ع/أ – 77ق  
  نظام املعلومات املطبق 

TD أحسن ج/أ – 77ق  
     

  
  رئيس القسم

  



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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

  
 الثالثالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

               تسويق اخلدمات ماسرت السنة الثانية : املستوى

  

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

ــت ـــــبـــــ   الســ
  تسويق حدمات النقل

  قصاص / أ –حماضرة 
  77القاعة 

  التسويق الصحي 
  مالحي/ أ –حماضرة 

  77القاعة 

  حتليل املعطيات التسويقية
  مباين ي/ أ –حماضرة 

  77القاعة 
    

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  تسويق حدمات النقل

TD – قصاص / أ  
  85القاعة 

  حتليل املعطيات التسويقية
TD – مباين ي/أ  

  85القاعة 

  بتكاريالتسويق اإل
TD – بشين ي/ أ  

  85القاعة 

  التسويق الصحي 
TD – مالحي/ أ  

  85القاعة 
  

ـــــــــــــــــــــناال ــــــــــ   ثنيــ
 

          

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ
  منهجية البحث العلمي

  ححار آ/أ –حماضرة 
  77القاعة 

  التسويق األبتكاري
  بشين ي/ أ –حماضرة 

  77القاعة 

  التسويق االلكرتوين
  يسعد ع/ أ –حماضرة 

  77القاعة 
    

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  منهجية البحث العلمي
TD – ححار آ/ أ  

  85القاعة 

  التسويق االلكرتوين
TD – يسعد ع/ أ  

  85القاعة 

  اإلجنليزية
TD – بن محادي أ/ أ  

  85القاعة 
    

  رئيس القسم
  



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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

  
 الثالثالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

               مالية وجتارة دولية ماسرت السنة الثانية : املستوى

  53: قاعة 

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

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
  احملاسبة الوطنية

  ولد دمحم /أ –حماضرة 
  االقتصاديةالنمو والتقلبات 

  بن زيدان ح /أ –حماضرة 
  واالستريادإجراءات التصدير 

  زبشي نوال  –حماضرة 
  واللوجستيكالنقل 

  حجار آ /أ –حماضرة 
  

ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ
 

          

ــــــــــــــــــــــاء ـــ             الثالثــ

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  اإلجنليزية 
  بن زيدان ح /أ –حماضرة 

  العالقات االقتصادية الدولية
  يسعد ع /أ –حماضرة 

  املايل الدويلالتسيري 
  بوزيد س /أ –حماضرة 

  قانون النقد والقرض
  جغدم ب /أ –حماضرة 

  منهجية البحث العلمي
ن ع /أ –حماضرة    بوز

ـــــيس ـــ ــــ ـــــــ   اخلمـ
  احملاسبة الوطنية

TD – ولد دمحم / أ  
  العالقات االقتصادية الدولية

TD – يسعد ع /أ  
  التسيري املايل الدويل

TD – بوزيد س /أ  
  النمو والتقلبات االقتصادية

TD – بن زيدان ح /أ  
  النقل واللوجستيك

TD – حجار آ /أ  

 رئيس القسم
 
 
 



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

امعية ةقسم                                                                    2023/  2022 :السنة ا  العلوم التجار

 الثالثالسداسي  – للمحاضرات االستعمال الزمين 

               تسويق فندقي وسياحي ماسرت السنة الثانية : املستوى

  60: قاعة 

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

ــــــــت ــــــــــ       السبــ
التسويق  اإللكرتوين و لفندقي 

  شيكر وريدة/أ  –والسياحي 
TD –  72القاعة  

  غرافيا السياحيةاجل
  ولد علي ل/أ

TD –  72القاعة  

ت   تقنيات التنبؤ ومعاجلة البيا
  يوسفي ر/أ
TD –  72القاعة  

ـــد ــــ ــــــــــــــــ ـــ  األحـــــــ
التسويق  اإللكرتوين و لفندقي 

  شيكر وريدة/والسياحي أ
  60القاعة   –حماضرة 

   غرافيا السياحيةاجل
  ولد علي ل/أ –حماضرة 

  60القاعة 

ت   تقنيات التنبؤ ومعاجلة البيا
  يوسفي ر/ أ –حماضرة 

  60القاعة 
    

ـــــــــــــــــــــن ــــــــــ   اإلثنيــ
 

          

ــــــــــــــــــــــاء ـــ   الثالثــ
  دراسة حاالت يف التسويق السياحي

  عتيق/أ
TD  -  66القاعة  

  التحرير اإلداري والتجاري
  محو عكرمي/ أ

TD  -  66القاعة  

  اإلجنليزية
  بن زيدان ح/أ

TD  -  66القاعة  
    

ــــاء ــــ ــــــــــــــــ ـــ ــــ   األربعـ
  

  دراسة حاالت يف التسويق السياحي
  عتيق  /أ
  60القاعة  -حماصرة 

  التحرير اإلداري والتجاري
  محو عكرمي/أ

  60القاعة  -حماصرة 

  تقرير تربص 
  شهيدة /أ
  60القاعة  -حماصرة 

   

 رئيس القسم
 


