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  1920/2020لسداسيات الفردية من السنة الجامعية 

  <ولالسداسي ا                   
  التوقيت  القاعة  أستاذ المقياس

J01 10.30- 12.00  
J01 15.00- 16.30  

  J01 10.30- 12.00  
J01 15.00- 16.30  مصطفاوي  

J01 10.30- 12.00  
  J01 15.00- 16.30  

J01 10.30- 12.00 

  <ولالسداسي ا                   
  التوقيت  القاعة  أستاذ المقياس

J01 10.30- 12.00  عزي  
J01 15.00- 16.30  بن اعمارة  
J01 10.30- 12.00  خرخاش  
J01 15.00- 16.30  عجابي  
J01 10.30- 12.00  عميش  
J01 15.00- 16.30  بدروني  
 J01 10.30- 12.00   ديلمي

  <ولالسداسي ا                 
  التوقيت  القاعة  أستاذ المقياس
J01 10.30- 12.00  بن حوحو  
J01 15.00- 16.30  اعمارة  
J01 10.30- 12.00  خرخاش  
J01 15.00- 16.30  عجابي  
J01 10.30- 12.00  عميش  
J01 15.00- 16.30  شريط  
 J01 10.30- 12.00  ديلمي

  :رئيس القسم
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لسداسيات الفردية من السنة الجامعية اEستدراكية لمتحانات 
 
  

               تجارة دوليةمالية و                   أولى ماستر تخصص 
أستاذ المقياس  المقياس

  عجابي.د  قانون الصفقات العمومية2020
  ختيم. د  إدارة ا<عمال الدولية2020
  خرخاش.د  Eتيةالمقاو2020
مصطفاوي .د  تجارة إلكترونية2020
  نويبات.د  مالية دولية2020
  بدروني. د  تسيير المحافظ المالية2020
  قسمية. أ  لغة أجنبية2020

 
  
  

            تسويق مصرفي                      أولى ماستر تخصص 
أستاذ المقياس  المقياس

عزي. د.أ  مدخل للتسويق المصرفي2020
بن اعمارة. د  للخدمات مدخل2020
خرخاش.د  المقاوEتية2020
عجابي. د  قانون النقد والقرض2020
عميش د  التسويق اEستراتيجي للخدمات2020
بدروني .د  اليةالمحفظة الم2020
ديلمي .أ  لغة أجنبية2020

  
               تسويق الخدمات                             أولى ماستر تخصص 

أستاذ المقياس  المقياس
بن حوحو. د  إدارة عXقات الزبائن2020
اعمارة بن. د  مدخل للخدمات2020
خرخاش. د  المقاوEتية2020
عجابي.د  قانون المنافسة2020
عميش. د  ق اEستراتيجي للخدماتالتسوي2020
شريط.د  سلوك المستھلك المعمق2020

ديلمي .أ  انجليزية2020

                                                الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                    المسيلة–جامعة محمد بوضياف

كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير       
                               قسم العلوم التجارية  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متحانات اEجدول 

أولى ماستر تخصص السنة 
  التاريخ  اليوم

12/03/2020  الخميس  
12/03/2020  الخميس  
14/03/2020  السبت  
14/03/2020  السبت  
15/03/2020  ا<حد  
15/03/2020  ا<حد  
16/03/2020  اEثنين  

أولى ماستر تخصص السنة 
  التاريخ  اليوم

12/03/2020  الخميس  
12/03/2020  الخميس  
14/03/2020  السبت  
14/03/2020  السبت  
15/03/2020  ا<حد  
15/03/2020  ا<حد  
16/03/2020  اEثنين  

أولى ماستر تخصص لسنة ا
  التاريخ  اليوم

12/03/2020  الخميس  
12/03/2020  الخميس  
14/03/2020  السبت  
14/03/2020  السبت  
15/03/2020  ا<حد  
15/03/2020  ا<حد  
16/03/2020  اEثنين  


