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 2021 جاوفً 28 جاوفً إلى الخمٍض 10الذراطت الحضىرٌت مه األحذ ثالثت لٍظاوض تخصص تظىٌك      

 األٌام 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

 

  01: الفوج
سلوك المستهلك 

مٌمون نبٌلة . د

 J05: القاعة

  01: الفوج
سلوك المستهلك 

مٌمون نبٌلة . د

 J05: القاعة

 02 + 01: األفواج
سلوك المستهلك 

مٌمون نبٌلة . د

 A17: المدرج

 02 + 01: األفواج
سلوك المستهلك 

مٌمون نبٌلة . د

 A17: المدرج

 

  01: الفوج
بحوث التسوٌق 

جعٌجع نبٌلة . د

 J05: القاعة

 02 + 01: األفواج
بحوث التسوٌق 

جعٌجع نبٌلة . د

 A17: المدرج

 02 + 01: األفواج
بحوث التسوٌق 

جعٌجع نبٌلة . د

 A17: المدرج

األحذ 

 

  

  02: الفوج
نظم المعلومات التسوٌقٌة 

دٌلمً فتٌحة . د

 J07:  القاعة

  02: الفوج
نظم المعلومات التسوٌقٌة 

دٌلمً فتٌحة . د

 J07:  القاعة

  01: الفوج
نظم المعلومات التسوٌقٌة 

دٌلمً فتٌحة . د

 J07:  القاعة

 01: الفوج
نظم المعلومات التسوٌقٌة 

دٌلمً فتٌحة . د

 J07:  القاعة

 02 + 01: األفواج
نظم المعلومات التسوٌقٌة 

دٌلمً فتٌحة . د

 A17:  المدرج

 02 + 01: األفواج
نظم المعلومات التسوٌقٌة 

دٌلمً فتٌحة . د

 A17:  المدرج

 02 + 01: األفواج
قانون حماٌة المستهلك 

عجابً عماد . د

 A17:  المدرج

 االثىٍه

 

  02: الفوج
سلوك المستهلك 

مٌمون نبٌلة . د

 J05: القاعة

  02: الفوج
سلوك المستهلك 

مٌمون نبٌلة . د

 J05: القاعة

  2: الفوج
تسوٌق الخدمات 

بن اعمارة نصر الدٌن . د

 J05: القاعة

  01: الفوج
تسوٌق الخدمات 

بن اعمارة نصر الدٌن . د

 J05: القاعة

 

 02 +01: األفواج
تسوٌق الخدمات 

بن اعمارة نصر الدٌن . د

 A17: المدرج

 02 +01: األفواج
تسوٌق الخدمات 

بن اعمارة نصر الدٌن . د

 A17: المدرج

 الثالثاء 

    

 02 + 01: األفواج
إنجلٌزٌة 

سعودي نجوى . د

 A17:  المدرج

 02 + 01: األفواج
االتصال 

سعودي نجوى . د

 A17:  المدرج

  02: الفوج
بحوث التسوٌق 

جعٌجع نبٌلة . د

 J05: القاعة

  02: الفوج
بحوث التسوٌق 

جعٌجع نبٌلة . د

 J05: القاعة

  01: الفوج
بحوث التسوٌق 

جعٌجع نبٌلة . د

 J05: القاعة

األربعاء 

 

 الخمٍض         
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 2021 جاوفً 28 جاوفً إلى الخمٍض 10الذراطت الحضىرٌت مه األحذ ثالثت لٍظاوض تخصص تجارة دولٍت    

 األٌام 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

         
األحذ 

 

 

 02 + 01: األفواج
التسوٌق الدولً 

سالم إلٌاس . د

 A14:  المدرج

 02 + 01: األفواج
التسوٌق الدولً 

سالم إلٌاس . د

 A14:  المدرج

 02 + 01: األفواج
التسوٌق الدولً 

سالم إلٌاس . د

 A14:  المدرج

 

 02: األفواج
المنظمات الدولٌة المالٌة 

والتجارٌة 
د خبابة عبد هللا .أ

 J06:  القاعة

 02: األفواج
المنظمات الدولٌة المالٌة 

والتجارٌة 
د خبابة عبد هللا .أ

 J06:  القاعة

  01: األفواج
المنظمات الدولٌة المالٌة 

والتجارٌة 
د خبابة عبد هللا .أ

 J06:  القاعة

 االثىٍه 

 

 02 + 01: األفواج
قانون المنافسة 

عجابً عماد . د

 A17:  المدرج

 02 + 01: األفواج
 تأمٌن دولً

 براهٌمً عبد الرزاق. د

 A14:  المدرج 

 02 + 01: األفواج
 تأمٌن دولً

 براهٌمً عبد الرزاق. د

 A14:  المدرج 

 

 02 +01: األفواج
العملٌات الجمركٌة والعبور 

جعٌجع نبٌلة . د

 A17:  المدرج

 02: األفواج
التسوٌق الدولً 

سالم إلٌاس . د

 J06:  القاعة

 01: األفواج
التسوٌق الدولً 

سالم إلٌاس . د

 J06:  القاعة

 الثالثاء 

 

  01: األفواج
تموٌل التجارة الدولٌة 

هبال عبد المالك . د

 J06:  القاعة

  01: األفواج
تموٌل التجارة الدولٌة 

هبال عبد المالك . د

 J06:  القاعة

 02+ح 01: األفواج
إنجلٌزٌة 

د نوٌبات عبد القادر .أ

 A14:  المدرج

 

 01: األفواج
المنظمات الدولٌة المالٌة 

والتجارٌة 
د خبابة عبد هللا .أ

 J06:  القاعة

 02 + 01: األفواج
المنظمات الدولٌة المالٌة 

والتجارٌة 
د خبابة عبد هللا .أ

 A14:  المدرج

 02 + 01: األفواج
المنظمات الدولٌة المالٌة 

والتجارٌة 
د خبابة عبد هللا .أ

 A14:  المدرج

 
األربعاء 

 

  

 02: األفواج
تموٌل التجارة الدولٌة 

هبال عبد المالك . د

 J06:  القاعة

 02: األفواج
تموٌل التجارة الدولٌة 

هبال عبد المالك . د

 J06:  القاعة

 

 02 + 01: األفواج
تموٌل التجارة الدولٌة 

هبال عبد المالك . د

 A14:  المدرج

 02 + 01: األفواج
تموٌل التجارة الدولٌة 

هبال عبد المالك . د

 A14:  المدرج

  02: الفوج
 تأمٌن دولً

حجاب موسى . د

 J06:  القاعة 

  01: الفوج
 تأمٌن دولً

 حجاب موسى. د

 J06:  القاعة 

 الخمٍض

 




