
 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 

 ي األول ــات السداســة إمتحانـــرزنام
 قسم العلوم التجاریة  

 
 

 توزیع الطلبة على القاعات والمدرجات حسب األفواج
 

 األفواج االمتحانات
موزع  03الفوج  2 – 1 3المدرج 

على المدرجین 
حسب  4و 3

القوائم 
 المنشورة

 5 – 4 4المدرج 
 6 60+  53القاعة 

 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

 

  

 التوقیت                          
 00سا12         30سا10 تاریخ إجراء االمتحان 

 

 00سا14          30سا12

  لغة أجنبیة  17/12/2022السبت 
  مدخل للقانون  12/2022/ 18 األحد

  لعلم اجتماع المنظمات مدخل  19/12/2022االثنین 



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 

 قسم العلوم التجاریة
   LMDلمستوى السنة الثانیة    الثالث        رزنامة إمتحانات السداسي 

 
 
 
 

 التوقيت                         
 اتريخ إجراء االمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

     20/12/2022 الثالاثء
   2  إعالم آيل  21/12/2022األربعاء 
   اقتصاد نقدي   2022/ 12/ 22اخلميس 

 
 توزیع الطلبة على القاعات حسب األفواج

 
 

 
  رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

 األفواج قاعات االمتحانات
 2+  1 1المدرج 
 4+  3   2المدرج 
 5  53القاعة 
 6 78القاعة 



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 
 

 لمستوى السنة الثالثة  تجارة دولیة               الخامس   رزنامة إمتحانات السداسي 
   78+  76القاعة 

 
 
 
 
 
 

 التوقيت                                
 اتريخ إجراء االمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

 دويل التجاري ال  قانونال    17/12/2022السبت 

     12/2022/ 18 األحد
 
 
 
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة
  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 
 لمستوى السنة الثالثة  تسویق    الخامس               رزنامة إمتحانات السداسي 

   77 - 75 القاعة
 
 
 
 
 
 

 التوقيت                                
 اتريخ إجراء االمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

 قانون التجارة واجلباية الدولية       17/12/2022السبت 

     12/2022/ 18 األحد
 

 
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 
 

 لمستوى السنة أولى ماستر تسویق              رزنامة إمتحانات السداسي األول

 60+  53القاعة 
 
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء اإلمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

    قانون املستهلك  20/12/2022 الثالاثء
    اإلجنليزية   21/12/2022 األربعاء

 
 

 

 

 مصلحة البرمجة                                      رئیس القسم

  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 التجاریةعلوم  القسم 

 لمستوى السنة  أولى ماستر مالیة وتجارة دولیة   رزنامة إمتحانات السداسي األول
 59+  58القاعة 

 التوقيت                          
 اتريخ إجراء اإلمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

    قانون اجلمارك  20/12/2022 الثالاثء
    إجنليزية    21/12/2022 األربعاء

 
 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 

  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 

 إمداد ونقل لمستوى السنة أولى                إمتحانات السداسي األولرزنامة 

 75+  76 :القاعة
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء االمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

    إجنليزية  20/12/2022 الثالاثء
    قانون الوظيف العمومي    21/12/2022 األربعاء

 
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 

 لمستوى السنة أولى تسویق فندقي وسیاحي                رزنامة إمتحانات السداسي األول

 78 :القاعة
 
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء االمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

     20/12/2022 الثالاثء
    قانون السياحة والفندقة  21/12/2022 األربعاء

 
 
 
 
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 لمستوى السنة الثانیة ماستر تسویق    الثالث                     رزنامة إمتحانات السداسي 

 78القاعة 
 
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء اإلمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

    حتليل املعطيات التسويقية  2022/ 12/ 17 السبت
     18/12/2022 األحد

 
 
 
 
 
 
 

 مصلحة البرمجة                                      رئیس القسم

  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 لمستوى السنة الثانیة ماستر إمداد ونقل دولي  الثالث          رزنامة إمتحانات السداسي 

 75+  74القاعة 
 
 
 
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء اإلمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

    قانون التأمينات    17/12/2022السبت 

     12/2022/ 18 األحد
 
 

 

 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة

  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 التجاریة  علوم  القسم 

 
 

 مالیة وتجارة دولیةلمستوى السنة  الثانیة ماستر تخصص   الثالث  رزنامة إمتحانات السداسي 
 59+  58: القاعة 

 
 
 
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء اإلمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

     17/12/2022السبت 

    إجنليزية  12/2022/ 18 األحد

 
 
 
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة 
  



 مستغانـم  –جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییركلیة  

 12:54:28 13/12/2022                                                                        2022/2023السنة الجامعیة: 
 قسم العلوم التجاریة

 لمستوى السنة الثانیة تسویق فندقي وسیاحي                رزنامة إمتحانات السداسي األول

 70 :القاعة
 
 
 
 
 

 التوقيت                             
 اتريخ إجراء االمتحان 

 00سا 16       30سا 14 00سا 14       30سا 12 00سا12         30سا 10 00سا 10        30سا 08

     17/12/2022السبت 

    دراسة حاالت يف التسويق  12/2022/ 18 األحد
 
 
 
 
 

 رئیس القسم                                      مصلحة البرمجة
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