
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    جامعة محمد بوضياف المسيلة 
  (2020 دٌسمبر 28 إلى 15من )    2020—2021: السنت الجامعٍتالسذاسً الثالث             قسم العلوم التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير        

.  الحضور إجباري فً كل الحصص: مالحظت

 

 

ثانٍت ماستر تخصص مالٍت وتجارة دولٍت 

 األٌام التارٌخ 09.00—8.00 10.00---09.00 11.00---10.00 12.00---11.00 13.00---12.00 14.00---13.00 15.00---14.00 16.00---15.00 17.00---16.00

 االتصال والتحرير اإلداري
 بن حوحو محمد. د

J03 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 بن حوحو محمد. د
J03 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 بن حوحو محمد. د
J03 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 بن حوحو محمد. د
J03 

 

العالقات االقتصادية 
 الدولية

 د خبابة عبد هللا.أ 
J03 

العالقات 
 االقتصادية الدولية

 د خبابة عبد هللا.أ 
J03 

العالقات االقتصادية 
 الدولية

 د خبابة عبد هللا.أ 
J03 

 العالقات االقتصادية الدولية
 د خبابة عبد هللا.أ 

J03 

15/12/2020 

و 

22/12/2020 

 الثالثاء

 إجراءات التصدير واالستيراد
 ختيم محمد العيد. د

J03 

إجراءات التصدير 
 واالستيراد

 ختيم محمد العيد. د
J03 

إجراءات التصدير 
 واالستيراد

 ختيم محمد العيد. د
J03 

إجراءات التصدير 
 واالستيراد

 ختيم محمد العيد. د
J03 

 

 نقل وإمداد دولي
براهيمي عبد . د

 الرزاق
J03 

 نقل وإمداد دولي
براهيمي عبد . د

 الرزاق
J03 

 نقل وإمداد دولي
 براهيمي عبد الرزاق. د

J03 

 نقل وإمداد دولي
 براهيمي عبد الرزاق. د

J03 

16/12/2020 

و 

23/12/2020 
األربعاء 

 

 
 

 إنجليزية
د نويبات عبد القادر .أ

J03 

 إعالم آلي
 قريني . أ

J03 

 إعالم آلي
 قريني . أ

J03 

 

التقنيات الكمية 
 المطبقة في المالية

 د فرحات عباس.أ
J03 

التقنيات الكمية 
 المطبقة في المالية

 د فرحات عباس.أ
J03 

التقنيات الكمية المطبقة 
 في المالية

 د فرحات عباس.أ
J03 

 التقنيات الكمية المطبقة في المالية
 د فرحات عباس.أ

J03 

17/12/2020 

و 

24/12/2020 

 الخمٍس

     

إجراءات التصدير 
 واالستيراد

 ختيم محمد العيد. د
J03 

إجراءات التصدير 
 واالستيراد

 ختيم محمد العيد. د
J03 

إجراءات التصدير 
 واالستيراد

 ختيم محمد العيد. د
J03 

 إجراءات التصدير واالستيراد
 ختيم محمد العيد. د

J03 

20/12/2020 

و 

27/12/2020 
األحذ 

 

 نقل وإمداد دولي
 براهيمي عبد الرزاق. د

J03 

 نقل وإمداد دولي
 براهيمي عبد الرزاق. د

J03 

 نقل وإمداد دولي
 براهيمي عبد الرزاق. د

J03 

 نقل وإمداد دولي
 براهيمي عبد الرزاق. د

J03 
 

العالقات االقتصادية 
 الدولية

 د خبابة عبد هللا.أ 
J03 

العالقات 
 االقتصادية الدولية

 د خبابة عبد هللا.أ 
J03 

العالقات االقتصادية 
 الدولية

 د خبابة عبد هللا.أ 
J03 

 العالقات االقتصادية الدولية
 د خبابة عبد هللا.أ 

J03 

21/12/2020 

و 

28/12/2020 

 االثنٍن

 

 http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/  أو https://www.facebook.com/depcommerce.msila/تابعونا على 

 https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20:   رابط الموودل

 
 
 
 

https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    جامعة محمد بوضياف المسيلة 
  (2020 دٌسمبر 28 إلى 15من )    2020—2021: السنت الجامعٍتالسذاسً الثالث             قسم العلوم التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير        

.  الحضور إجباري فً كل الحصص: مالحظت

 

 
ثانٍت ماستر تخصص تسوٌق الخذماث 

 األٌام التارٌخ 09.00—8.00 10.00---09.00 11.00---10.00 12.00---11.00 13.00---12.00 14.00---13.00 15.00---14.00 16.00---15.00 17.00---16.00

 تسويق خدمات النقل
 شريط حسين األمين. د

A14 

 تسويق خدمات النقل
 شريط حسين األمين. د

A14 

 تسويق خدمات النقل
 شريط حسين األمين. د

A14 

 تسويق خدمات النقل
 شريط حسين األمين. د

A14 
 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

15/12/2020 

و 

22/12/2020 

 الثالثاء

 التسويق االلكتروني للخدمات
 براهيمي عبد الرزاق. د

J07 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات

 براهيمي عبد الرزاق. د
J07 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات

 براهيمي عبد الرزاق. د
J07 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات

 براهيمي عبد الرزاق. د
J07 

 

تسويق خدمات 
 النقل

شريط حسين . د
 األمين
A14 

 تسويق خدمات النقل
 شريط حسين األمين. د

A14 

 تسويق خدمات النقل
 شريط حسين األمين. د

A14 

تسويق خدمات 
 النقل

شريط حسين . د
 األمين
A14 

16/12/2020 

و 

23/12/2020 
األربعاء 

 

 التسويق االلكتروني للخدمات
 براهيمي عبد الرزاق. د

J07 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات

 براهيمي عبد الرزاق. د
J07 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات

 براهيمي عبد الرزاق. د
J07 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات

 براهيمي عبد الرزاق. د
J07 

 

 إعالم آلي
 قريني . أ

J07 

 إعالم آلي
 قريني . أ

J07 

التحليل اإلحصائي 
 للمعطيات التسويقية

 سعودي نجوى. د
J07 

 
17/12/2020 

و 

24/12/2020 

 الخمٍس

 االتصال والتحرير اإلداري
 بن حوحو محمد. د

A14 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 بن حوحو محمد. د
A14 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 بن حوحو محمد. د
A14 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 بن حوحو محمد. د
A14 

 
 التسويق الصحي

 ديلمي فتيحة. د
J07 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

 التسويق الصحي
 ديلمي فتيحة. د

J07 

20/12/2020 

و 

27/12/2020 
األحذ 

 

 
 

    

 إنجليزية
 سعودي نجوى. د

A14 

التحليل اإلحصائي للمعطيات 
 التسويقية

 سعودي نجوى. د
A14 

التحليل اإلحصائي 
 للمعطيات التسويقية

 سعودي نجوى. د
A14 

التحليل اإلحصائي 
 للمعطيات التسويقية

 سعودي نجوى. د
A14 

21/12/2020 

و 

28/12/2020 

 االثنٍن

 
 http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/  أو https://www.facebook.com/depcommerce.msila/تابعونا على 

 https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20:   رابط الموودل
 
 
 
 

https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    جامعة محمد بوضياف المسيلة 
  (2020 دٌسمبر 28 إلى 15من )    2020—2021: السنت الجامعٍتالسذاسً الثالث             قسم العلوم التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير        

.  الحضور إجباري فً كل الحصص: مالحظت

 

 
ثانٍت ماستر تخصص تسوٌق مصرفً 

 األٌام التارٌخ 09.00—8.00 10.00---09.00 11.00---10.00 12.00---11.00 13.00---12.00 14.00---13.00 15.00---14.00 16.00---15.00 17.00---16.00

 التسويق الداخلي المصرفي
 ميمون نبيلة. د

J04 

التسويق الداخلي 
 المصرفي

 ميمون نبيلة. د
J04 

التسويق الداخلي 
 المصرفي

 ميمون نبيلة. د
J04 

 التسويق الداخلي المصرفي
 ميمون نبيلة. د

J04 
 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

15/12/2020 

و 

22/12/2020 

 الثالثاء

التسويق االلكتروني للخدمات 
 المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

التسويق االلكتروني 
 للخدمات المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

التسويق االلكتروني للخدمات 
 المصرفية 

 سعدون رفيق. أ
J04 

 

إدارة جودة الخدمات 
 المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

إدارة جودة الخدمات 
 المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

إدارة جودة 
 الخدمات المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

إدارة جودة 
 الخدمات المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

16/12/2020 

و 

23/12/2020 
األربعاء 

 

 إعالم آلي
 قريني . أ

J03 

 إعالم آلي
 قريني . أ

J03 

 إنجليزية
د نويبات عبد القادر .أ

J03 
  

 التسويق الداخلي المصرفي
 ميمون نبيلة. د

J04 

التسويق الداخلي 
 المصرفي

 ميمون نبيلة. د
J04 

التسويق الداخلي 
 المصرفي

 ميمون نبيلة. د
J04 

التسويق الداخلي 
 المصرفي

 ميمون نبيلة. د
J04 

17/12/2020 

و 

24/12/2020 

 الخمٍس

  
 تسيير المخاطر البنكية

 د عزي لخضر .أ
J04 

 تسيير المخاطر البنكية
 د عزي لخضر .أ

J04 
 

إدارة جودة الخدمات 
 المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

إدارة جودة الخدمات 
 المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

إدارة جودة 
 الخدمات المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

إدارة جودة 
 الخدمات المصرفية

 عميش سميرة. د
J04 

20/12/2020 

و 

27/12/2020 
األحذ 

 

  

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 أحمد خليلي. د
J04 

 االتصال والتحرير اإلداري
 أحمد خليلي. د

J04 
 

 االتصال والتحرير اإلداري
 أحمد خليلي. د

J04 

االتصال والتحرير 
 اإلداري

 أحمد خليلي. د
J04 

تسيير المخاطر 
 البنكية

 د عزي لخضر .أ
J04 

تسيير المخاطر 
 البنكية

 د عزي لخضر .أ
J04 

21/12/2020 

و 

28/12/2020 

 االثنٍن

 http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/  أو https://www.facebook.com/depcommerce.msila/تابعونا على 

 https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=20:   رابط الموودل
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