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  2019/2020من السنة الجامعیة 
  في السنة أولى

  نيلثاالسداسي ا          
  الطلبة  التوقیت

  سالمي سفیان 09.30—08.30

  رحلي موسى 09.30—08.30

11.30—12.30 
سالمي سفیان، رحلي 

  موسى
  رحلي موسى  09.30—08.30
  سالمي سفیان 09.30—08.30

  نيلثاالسداسي ا         
  الطلبة  التوقیت  قاعة
J008.30—09.30 جوادي عمر  
J008.30—09.30  قوار أكرم  

J011.30—12.30 
جوادي عمر، قوار 

  أكرم
J008.30—09.30 قوار أكرم  

  :رئیس القسم

REPUPLIQUE ALGERIEENE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

UNIVERSITEMOHAMED BOUDIAF -M’SILAالمسیلة–جامعة محمد بوضیاف
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES COMMERCIALES ET SCIENCES DE GESTIONكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر        

Département des sciences commercialesقسم العلوم التجاریة  

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

  
من السنة الجامعیة  ثانيال لسداسيل الدیونجدوالمتحانات 

في السنة أولى طلبة السنة ثانیة ماستر دیون
 

          الخدمات تسویقالثانیة ماستر تخصص 
  القاعة  أستاذ المقیاس  المقیاس

 J02  مصطفاوي الطیب. د  تسویق الخدمات المالیة

  التسویق الفندقي
بن اعمارة نصر . د

  الدین
J02 

 J02  د خبابة عبد هللا.أ  منھجیة البحث

 J02  سعودي نجوى. د  التسویق السیاحي
 J02  میمون نبیلة. د  إدارة منافذ التوزیع

 

         تسویق مصرفيالثانیة ماستر تخصص 
قاعةال  أستاذ المقیاس  المقیاس

 J02  براھیمي عبد الرزاق. د  عالقات الزبائنإدارة 
 J02  مخوخ رزیقة. د  تقنیات ونماذج التنبؤ

نظام المعلومات التسویقي 
  المصرفي

 J02  براھیمي عبد الرزاق. د

 J02  د عزي األخضر.أ  منھجیة البحث
  

 .إلزامیة ارتداء الكمامة والتعقیم قبل دخول االمتحان
 .ممنوع التجمعات خارج قاعة االمتحان

 .قاعات االمتحان إلىممنوع دخول الطلبة غیر المعنیین 
.  

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر        

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

جدوالمتحانات 

الثانیة ماستر تخصص السنة 
  التاریخ  الیوم

ثالثاءال  22/09/2020 تسویق الخدمات المالیة 

22/09/2020 الثالثاء التسویق الفندقي 

22/09/2020 الثالثاء منھجیة البحث 

23/09/2020  ربعاءاأل التسویق السیاحي 
23/09/2020  ربعاءاأل إدارة منافذ التوزیع 

الثانیة ماستر تخصص السنة 
  التاریخ  الیوم

22/09/2020 الثالثاء إدارة  
22/09/2020 الثالثاء تقنیات ونماذج التنبؤ 

22/09/2020 الثالثاء  
نظام المعلومات التسویقي 

23/09/2020  األربعاء  

  :تعلیمات ھامة
إلزامیة ارتداء الكمامة والتعقیم قبل دخول االمتحان -1
ممنوع التجمعات خارج قاعة االمتحان -2
ممنوع دخول الطلبة غیر المعنیین  -3
.إحضار بطاقة الطالب إجباري -4


