
 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 الثانية ماستر تسويق    الثالث                    السداسي  امتحاناترزنامة 

  76+  78القاعة 

 التوقيت                              
 االمتحاناتريخ إجراء 

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

    االلكرتون التسويق  09/01/2023االثنني  
    منهجية البحث العلمي  10/01/2023الثالاثء 
    تسويق خدمات النقل    11/01/2023 األربعاء

     
    التسويق الصحي   14/01/2023السبت 
    البتكاري     االتسويق  15/01/2023األحد 

 

 مصلحة البرمجة                                        رئيس القسم 
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 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 قسم العلوم التجارية 

 دولي  إمداد ونقل لمستوى السنة الثانية ماستر   الثالث         السداسي  امتحاناترزنامة 

 75+  74القاعة 

 التوقيت                              
 االمتحاناتريخ إجراء 

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

    التسيري العام للسلسة التمويلية 09/01/2023 االثنني
    اللوجستيك الدول  10/01/2023الثالاثء 
    اللوجستيك األخضر والنقل 11/01/2023األربعاء 

     
    نظام املعلومات املطبق يف النظام اللوجستيك  14/01/2023السبت 

 

 رئيس القسم                                        مصلحة البرمجة 
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 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 التجارية  علوم القسم 

 مالية وتجارة دوليةلمستوى السنة  الثانية ماستر تخصص   الثالث السداسي  امتحاناترزنامة 

 58+  53: القاعة 

 
 التوقيت                              

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

        النقل واللوجستيك 09/01/2023 االثنين

      إجراءات التصدير واالسترياد 10/01/2023الثالثاء 

    عالقات اقتصادية دولية 11/01/2023األربعاء 
     

    احملاسبة الوطنية  14/01/2023الست 
      التسيري املال الدول 15/01/2023األحد 
   النمو والتقلبات االقتصادية   16/01/2023االثنني 

   منهجية البحث العلمي   17/01/2023الثالثاء 

 
 رئيس القسم                                       مصلحة البرمجة 
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 13:31:59 26/12/2022                                                                         2022/2023السنة الجامعية: 

 ي األول ــالسداس امتحاناتة ـــرزنام

 قسم العلوم التجارية 

 لمستوى السنة الثانية تسويق فندقي وسياحي               السداسي األول  امتحاناترزنامة 

 71+  70 :القاعة

 التوقيت                              
 اتريخ إجراء االمتحان

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

    التسويق االلكرتون والفندقي والسياحي  09/01/2023 االثنني
    اجلغرافيا السياحية  10/01/2023الثالاثء 
    التحرير اإلداري والتجاري  11/01/2023األربعاء 

     
    تقنيات التنبؤ ومعاجلة البياانت 14/01/2023السبت 
    دراسة حاالت يف التسويق  15/01/2023األحد 

 

 

 رئيس القسم                                        مصلحة البرمجة 
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