
مستغانـم–جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
علوم التسییرالتجاریة والعلوم االقتصادیة، كلیة 
: یومالتجاریةقسم العلوم2019/2020السنة الجامعیة:

السادسالسداسي –لحصص المراجعةاستعمال الزمن
3LMD- المستوى: السنة الثالثة       تخصص: تجارة دولية 

53الثالث القاعة: الفوج /78الفوج الثاني القاعة: /77: الفوج األول القاعة: التدریسمكان 
08:00–09:0009:00–10:0010:00–11:0011:00–12:0012:00–13:0013:00–14:0014:00–15:0015:00–16:00

السبت
19/09/2020

بورصة البضائع
01الفوج أ/ مكاوي  

تقنیات التفاوض التجاري
01أ/ عباس لحمر   الفوج 

الدولیةسیاسات التجارة 
01الفوج أ/ یسعد 

سیاسات التجارة الدولیة
02الفوج أ/ یسعد 

بورصة البضائع
02الفوج أ/ مكاوي  

تقنیات التفاوض التجاري
02أ/ عباس لحمر  الفوج 

تقنیات التفاوض التجاري
03أ/ عباس لحمر   الفوج 

الدولیةسیاسات التجارة 
03الفوج أ/ یسعد

بورصة البضائع
03الفوج أ/ مكاوي 

األحد
20/09/2020

االثنین
21/09/2020

الجبایة الدولیة
01الفوج أ/ بن زیدان ح

القانون الجبائي الدولي
01الفوج أ/ مشھود

مالیة دولیة
01الفوج أ/ مكاوي

اإلنجلیزیة التجاریة
أ/ سعیدي

مالیة دولیة
02الفوج أ/ مكاوي

الجبایة الدولیة
02الفوج أ/ بن زیدان ح

القانون الجبائي الدولي
02الفوج أ/ مشھود

القانون الجبائي الدولي
03الفوج أ/ مشھود

مالیة دولیة
03الفوج أ/ مكاوي

الجبایة الدولیة
03الفوج أ/ بن زیدان ح

الثالثاء
22/09/2020

بورصة البضائع
01الفوج أ/ مكاوي  

تقنیات التفاوض التجاري
01أ/ عباس لحمر   الفوج 

سیاسات التجارة الدولیة
01الفوج أ/ یسعد 

سیاسات التجارة الدولیة
02الفوج أ/ یسعد 

بورصة البضائع
02الفوج أ/ مكاوي  

تقنیات التفاوض التجاري
02أ/ عباس لحمر  الفوج 

تقنیات التفاوض التجاري
03أ/ عباس لحمر   الفوج 

سیاسات التجارة الدولیة
03الفوج أ/ یسعد

بورصة البضائع
03الفوج أ/ مكاوي 

األربعاء 
23/09/2020

الخمیس
24/09/2020

الجبایة الدولیة
01الفوج أ/ بن زیدان ح 

القانون الجبائي الدولي
01الفوج أ/ مشھود  

مالیة دولیة
01الفوج أ/ مكاوي 

التجاریةاإلنجلیزیة
سعیدي/أ

مالیة دولیة
02الفوج أ/ مكاوي

الجبایة الدولیة
02الفوج أ/ بن زیدان ح  

القانون الجبائي الدولي
02الفوج أ/ مشھود 

القانون الجبائي الدولي
03الفوج أ/ مشھود  

مالیة دولیة
03الفوج أ/ مكاوي 

الجبایة الدولیة
03الفوج أ/ بن زیدان ح

ئیس القسمررئیس مصلحة البرمجة                                                                                                



مستغانـم–جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
علوم التسییرالتجاریة والعلوم االقتصادیة، كلیة 
: یومالتجاریةقسم العلوم2019/2020السنة الجامعیة:

السادسالسداسي –لحصص المراجعةاستعمال الزمن
3LMD- المستوى: السنة الثالثة       تخصص: تجارة دولية 

53الفوج الثالث القاعة: /78الفوج الثاني القاعة: /77: الفوج األول القاعة: التدریسمكان 

08:00–09:0009:00–10:0010:00–11:0011:00–12:0012:00–13:0013:00–14:0014:00–15:0015:00–16:00

السبت
26/09/2020

بورصة البضائع
01الفوج أ/ مكاوي  

تقنیات التفاوض التجاري
01أ/ عباس لحمر   الفوج 

سیاسات التجارة الدولیة
01الفوج أ/ یسعد 

سیاسات التجارة الدولیة
02الفوج أ/ یسعد 

بورصة البضائع
02الفوج أ/ مكاوي  

تقنیات التفاوض التجاري
02أ/ عباس لحمر  الفوج

تقنیات التفاوض التجاري
03أ/ عباس لحمر   الفوج 

سیاسات التجارة الدولیة
03الفوج أ/ یسعد

بورصة البضائع
03الفوج أ/ مكاوي 

األحد
27/09/2020

االثنین
28/09/2020

الجبایة الدولیة
01الفوج أ/ بن زیدان ح 

الدوليالقانون الجبائي 
01الفوج أ/ مشھود  

مالیة دولیة
01الفوج أ/ مكاوي 

اإلنجلیزیة التجاریة
أ/ سعیدي

مالیة دولیة
02الفوج أ/ مكاوي

الجبایة الدولیة
02الفوج أ/ بن زیدان ح  

القانون الجبائي الدولي
02الفوج أ/ مشھود 

القانون الجبائي الدولي
03الفوج أ/ مشھود  

مالیة دولیة
03الفوج أ/ مكاوي 

الجبایة الدولیة
03الفوج أ/ بن زیدان ح

ئیس القسمررئیس مصلحة البرمجة                                                                                                



مستغانـم–جامعـة عبد الحمیـد بن بادیـس 
علوم التسییرالتجاریة والعلوم االقتصادیة، كلیة 
: یومالتجاریةقسم العلوم2019/2020السنة الجامعیة:

السادسالسداسي–المراجعةلحصصالزمناستعمال
3LMD-: تسويقتخصصالسنة الثالثة     المستوى: 

04المدرجالتدریس :مكان 

08:00–09:0009:00–10:0010:00–11:0011:00–12:0012:00–13:0013:00–14:0014:00–15:0015:00–16:00
السبت

19/09/2020
تسویق الخدمات

أ/ براینیس
التسویق الدولي

أ/ براینیس
التسویق الصناعي

أ/ مالحي
اإلنجلیزیة

أ/ بوروبة ح

األحد
20/09/2020

التسویق 
االستراتیجي
أ/ براھمي

التسویق االلكتروني
أ/ قارة مصطفى ف. ز

تقنیات التفاوض 
التجاري

أ/ بن حمو عبد هللا
االثنین

21/09/2020
الثالثاء

22/09/2020
تسویق الخدمات

أ/ براینیس
التسویق الدولي

أ/ براینیس
التسویق الصناعي

أ/ مالحي
اإلنجلیزیة

أ/ بوروبة ح

األربعاء 
23/09/2020

التسویق 
االستراتیجي
أ/ براھمي

التسویق االلكتروني
أ/ قارة مصطفى ف. ز

تقنیات التفاوض 
التجاري

أ/ بن حمو عبد هللا
الخمیس

24/09/2020
الجمعة

25/09/2020
السبت

26/09/2020
تسویق الخدمات

براینیسأ/ 
التسویق الدولي

أ/ براینیس
التسویق الصناعي

أ/ مالحي
اإلنجلیزیة

أ/ بوروبة ح

األحد
27/09/2020

التسویق 
االستراتیجي
أ/ براھمي

التسویق االلكتروني
أ/ قارة مصطفى ف. ز

تقنیات التفاوض 
التجاري

أ/ بن حمو عبد هللا
ئیس القسمررئیس مصلحة البرمجة                                                                                                


