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  1920/2020لسداسيات الفردية من السنة الجامعية 

  لثالثالسداسي ا                
  التوقيت  القاعة  

J04 08.30—10.00 
J04 13.00—14.30 

  J04 08.30—10.00 
J04 13.00—14.30 
J04 08.30—10.00 
J04 13.00—14.30 

  J04 08.30—10.00 

  لثالثالسداسي ا                   
  التوقيت  القاعة  أستاذ المقياس
 J04 08.30—10.00  شريط
 J04 13.00—14.30  ديلمي

 J04 08.30—10.00  حوحو
 J04 13.00—14.30  براھيمي
 J04 08.30—10.00  قريني

 J04 13.00—14.30  حاجي قصيدة
 J04 08.30—10.00  سعودي

  لثالثالسداسي ا                         
  التوقيت  المدرج  أستاذ المقياس
 J04 08.30—10.00  سعدون 
 J04 13.00—14.30  عميش

 J04 08.30—10.00  حوحو
 J04 13.00—14.30  ميمون
 J04 08.30—10.00  قريني

 J04 13.00—14.30  براھيمي
 J04 08.30—10.00  د عزي 
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لسداسيات الفردية من السنة الجامعية اEستدراكية لمتحانات 
 

                       ةمالية وتجارة دولي تخصص                  الثانية ماستر
  أستاذ المقياس  المقياس

  خبابة .د.أ  الدولية  اEقتصادية العXقات
  ختيم .د  واEستيراد التصدير  إجراءات
  حوحو بن. د  اhداري والتحرير  اEتصال

  فرحات .د  المالية في المطبقة  الكمية التقنيات
  قريني .أ  آلي إعXم

  قسمية. أ   أجنبية لغة
  براھيمي .د  دولي وإمداد نقل

  
            الخدمات  تخصص تسويق                          الثانية ماستر

أستاذ المقياس  المقياس
شريط .د  النقل خدمات تسويق

ديلمي .د  الصحي التسويق
حوحو بن. د  اhداري والتحرير اEتصال
براھيمي .د  للخدمات اEلكتروني التسويق

قريني .أ  آلي إعXم
حاجي قصيدة.  أ  أجنبية لغة

سعودي .د  التسويقية للمعطيات اhحصائي التحليل
  

                   تسويق مصرفيماستر تخصص                      
أستاذ المقياس  المقياس

سعدون .  أ  المصرفية للخدمات اEلكتروني التسويق
عميش .د  المصرفية الخدمات جودة إدارة

حوحو بن. د  اhداري والتحرير اEتصال
ميمون د  المصرفي الداخلي التسويق

قريني .أ  آلي إعXم
براھيمي. د  أجنبية لغة

د عزي . أ  البنكية المخاطر إدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                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 

الثانية ماسترالسنة 
  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  

الثانية ماسترالسنة 
  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  

                     الثانية السنة 
  اريخالت  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  


