
 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 قسم العلوم التجارية 

 تسويق  أولى ماستر لمستوى السنة            السداسي األول  امتحاناترزنامة 

 60+  53القاعة 

 

 التوقيت                                    
 االمتحان اتريخ إجراء 

 00سا  16     30سا14 00سا 14   30سا12 00سا12   30سا10 00سا10     30سا08

    للخدمات التسويق االسرتاجتي  16/01/2023 االثنني
    مدخل للخدمات  17/01/2023 الثالاثء
    املقاوالتية 18/01/2023 األربعاء
    إدارة األعمال  19/01/2023 اخلميس

     
    إدارة عالقات الزابئن 31/01/2023الثالاثء 

 

 مصلحة البرمجة                                        رئيس القسم 

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 التجارية علوم القسم 

 وتجارة دولية لمستوى السنة  أولى ماستر مالية   السداسي األول  امتحاناترزنامة 

 61+  60القاعة 

 التوقيت                                  
 االمتحاناتريخ إجراء 

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

    جتارة الكرتونية 16/01/2023 االثنني
    مالية املؤسسة 17/01/2023 الثالاثء
    تسيري امليزانية  18/01/2023 األربعاء
    املقاوالتية 19/01/2023 اخلميس

     
    إدارة األعمال الدولية 31/01/2023الثالاثء 
    مالية دولية 01/02/2023األربعاء 
    جباية املؤسسة 02/02/2023 اخلميس

 

 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 العلوم التجارية قسم 

 إمداد ونقل أولى لمستوى السنة                السداسي األول  امتحاناترزنامة 

  77 :القاعة

 التوقيت                              
 اتريخ إجراء االمتحان

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

    مدخل إىل اللوجستيك 16/01/2023 االثنني
    املقاوالتية    17/01/2023 الثالاثء
    العوملة والنقل 18/01/2023 األربعاء
    اقتصاد النقل   19/01/2023 اخلميس

     
    تقنيات االسترياد والتصدير 31/01/2023الثالاثء 

 

 

 رئيس القسم                                        مصلحة البرمجة 

  



 مستغانـم – جامعـة عبد الحميـد بن باديـس 
 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية  

 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 قسم العلوم التجارية 

 لمستوى السنة أولى تسويق فندقي وسياحي               السداسي األول  امتحاناترزنامة 

 78+  75 :القاعة

 التوقيت                              
 االمتحاناتريخ إجراء 

 00سا  16     30سا14 00سا  14     30سا12 00سا12        30سا10 00سا10       30سا08

    سلوك املستهلك  16/01/2023 االثنني
    إدارة جودة اخلدمات السياحية 17/01/2023 الثالاثء
    قانون السياحة والفندقة 18/01/2023 األربعاء
    سياحي وفندقي  ياسرتاتيجتسويق  19/01/2023 اخلميس

     
    سياحي وفندقي إحصاء 31/01/2023الثالاثء 

 

 

 رئيس القسم                                        مصلحة البرمجة 
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