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 9102/9191من السنة الجامعية  ثانيلسداسي الامتحانات ا جدول

 

 الثاني السداسي                    مالية وتجارة دولية تخصص              ماستر األولىالسنة 
 التوقيت القاعة أستاذ المقياس المقياس التاريخ اليوم

00/01/9191 األحد  J04 10.31 – 12.31 د. هبال  الدوليةتقنيات تمويل التجارة  

09/01/9191 االثنين  J04 10.31 – 12.31 أ. د. عزي سياسات وإدارة مخاطر الصرف 

03/01/9191 الثالثاء  J04 10.31 – 12.31 د. ختيم قانون الجمارك 

01/01/9191 األربعاء  J04 10.31 – 12.31 د. سالم التسويق الدولي 

01/01/9191 الخميس  J04 10.31 – 12.31 د. جعيجع منهجية البحث 

 مالحظة: مادة التفاوض الدولي وانجليزية يكون التقييم عن بعد.

 

 الثاني السداسي                 الخدمات تسويقتخصص                       ماستر األولىالسنة 
 التوقيت القاعة أستاذ المقياس المقياس التاريخ اليوم

00/01/9191 األحد  J04 + J05 01.11 – 00.11 د. سعودي التسويق السياحي 

09/01/9191 االثنين  J04 + J05 01.11 – 00.11 أ.د. خبابة منهجية البحث 

03/01/9191 الثالثاء  J04 + J05 01.11 – 00.11 د. مصطفاوي تسويق الخدمات المالية 

01/01/9191 األربعاء  J04 + J05 01.11 – 00.11 د. بن اعمارة تسويق فندقي 

01/01/9191 الخميس  J04 + J05 01.11 – 00.11 د. عجابي قانون حماية المستهلك 

 التقييم يكون عن بعد. إدارة منافذ التوزيع وانجليزيةمالحظة: مادة 
 

 الثاني السداسي                        تسويق مصرفيتخصص                  ماستر  األولىالسنة 
 التوقيت المدرج أستاذ المقياس المقياس التاريخ اليوم

00/01/9191 األحد  J07 + J06 01.11 – 00.11 د. ميمون  رقابة التسويق المصرفي 

09/01/9191 االثنين  J07 + J06 01.11 – 00.11 د. ابراهيمي إدارة عالقات الزبائن 

03/01/9191 الثالثاء  J07 + J06 01.11 – 00.11 أ.د. عزي منهجية البحث 

01/01/9191 األربعاء  J07 + J06 01.11 – 00.11 د. ابراهيمي نظام المعلومات التسويقي المصرفي 

01/01/9191 الخميس  J07 + J06 01.11 – 00.11 د. عجابي قانون الممارسات التجارية 

 يكون التقييم عن بعد. تقنيات ونماذج التنبؤ وانجليزيةمالحظة: مادة 

 تعليمات هامة:
 إلزامية ارتداء الكمامة والتعقيم قبل دخول االمتحان. -0

 ممنوع التجمعات خارج قاعة االمتحان. -9

 قاعات االمتحان.لممنوع دخول الطلبة غير المعنيين باالمتحان  -3

  إحضار بطاقة الطالب إجباري. -1

 رئيس القسم


