
  02/13/0103(   تحديث: 0103-10-33إلى  13-13)من     2020—2021السنة الجامعية:      أولى ماستر السداسي األولقسم العلوم التجاري   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير       محمد بوضياف المسيلة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    جامعة 

https://www.facebook.com/depcommerce.msila                   msila.dz-dep.com@univ               /cmsila.dz/facseg-http://virtuelcampus.univ 

 

    (0103-10-33 إلى 13-13 من) فوجين() دوليةاستعمال الزمن للسنة األولى ماستر تخصص مالية وتجارة 
 30.11—30.11 30.11—32.11 32.11—30.11 30.11—31.11 31.11—30.11 30.11—33.11 33.11—31.11 31.11—10.11 10.11—10.11 التوقيت

 األحد

 10+ 13األفواج: 

 مالية دولية

 د نويبات 

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 مالية دولية

 د نويبات 

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 مالية دولية

 د نويبات 

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 لغة أجنبية

 د نويبات 

 A14المدرج: 

 

 10+ 13األفواج: 

 تسيير المحافظ المالية

 د. بدروني

 A17المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 تسيير المحافظ المالية

 د. بدروني

 A17المدرج: 

 10+ 13فواج: األ

 تسيير المحافظ المالية

 د. بدروني

 A17المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 قانون الصفقات العمومية

 عجابي د

 A14المدرج: 

 االثنين

 10+ 13األفواج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 A14المدرج: 

 13األفواج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 J03: القاعة  

 10األفواج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 J03: القاعة  

 

 13الفوج: 

 مالية دولية

 د نويبات 

 J03: القاعة

 13الفوج: 

 مالية دولية

 د نويبات

 J03: القاعة

 10الفوج: 

 مالية دولية

 د نويبات 

 J03: القاعة

 10الفوج: 

 مالية دولية

 د نويبات

 J03: القاعة

 الثالثاء

 10+ 13األفواج:  

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي

 A14المدرج: 

 13الفوج: 

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي 

 J03: القاعة  

 

 13الفوج: 

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي 

 J03: القاعة  

 02وج: الف

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي 

 J03: القاعة  

 02الفوج: 

 تجارة الكترونية

 د مصطفاوي 

 J03: القاعة  

 

 األربعاء

 10+ 13األفواج: 

 إدارة األعمال الدولية

 د ختيم

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 إدارة األعمال الدولية

 د ختيم

 A14المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 دوليةإدارة األعمال ال

 د ختيم

 A14المدرج: 

 01األفواج: 

 إدارة األعمال الدولية

 د ختيم

 J03: القاعة  

 

 01األفواج: 

 إدارة األعمال الدولية

 د ختيم

 J03: القاعة  

 02األفواج: 

 إدارة األعمال الدولية

 د ختيم

 J03: القاعة  

 02األفواج: 

 إدارة األعمال الدولية

 د ختيم

 J03: القاعة  

 

          الخميس

 

    (0103-10-33 إلى 13-13 من) )فوج( األولى ماستر تخصص تسويق مصرفيللسنة  استعمال الزمن
 30.11—30.11 30.11—32.11 32.11—30.11 30.11—31.11 31.11—30.11 30.11—33.11 33.11—31.11 31.11—10.11 10.11—10.11 التوقيت

 األحد

 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش سميرة

 A17المدرج: 

 اتيجي للخدماتالتسويق االستر

 د عميش سميرة

 A17المدرج: 

 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش سميرة

 A17المدرج: 

 

 قانون النقد والقرض

 أ عجابي

 J04القاعة: 

 المحفظة المالية

 د بدروني عيسى

 A17المدرج: 

 المحفظة المالية

 د بدروني عيسى

 A17المدرج: 

المالية المحفظة  

عيسى بدروني د  

 A17: المدرج
 

 االثنين

 التسويق االستراتيجي للخدمات

 جعيجعد 

 J04القاعة:   

 التسويق االستراتيجي للخدمات

 جعيجعد 

 J04القاعة:   

 مدخل للتسويق المصرفي

 أ.د عزي 

 J04القاعة:  

 مدخل للتسويق المصرفي

 أ.د عزي 

 J04القاعة:  
 

English 

Phd. Saoudi 

J04 

 المقاوالتية

 د خرخاش 

 A17المدرج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش 

 A17المدرج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش 

 J04القاعة: 

 الثالثاء

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A17المدرج: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A17المدرج: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A17المدرج: 

   

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 J04القاعة: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 J04عة: القا

 

 األربعاء

 مدخل للتسويق المصرفي

 أ.د عزي 

 J04القاعة:  

 مدخل للتسويق المصرفي

 أ.د عزي 

 J04القاعة:  

 مدخل للتسويق المصرفي

 أ.د عزي 

 J04القاعة:  

      

          الخميس
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  02/13/0103(   تحديث: 0103-10-33إلى  13-13)من     2020—2021السنة الجامعية:      أولى ماستر السداسي األولقسم العلوم التجاري   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير       محمد بوضياف المسيلة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    جامعة 

https://www.facebook.com/depcommerce.msila                   msila.dz-dep.com@univ               /cmsila.dz/facseg-http://virtuelcampus.univ 

 

    (0103-10-33 إلى 13-13 من) )فوجين( األولى ماستر تخصص تسويق الخدماتاستعمال الزمن للسنة 
 30.11—30.11 30.11—32.11 32.11—30.11 30.11—31.11 31.11—30.11 30.11—33.11 33.11—31.11 31.11—10.11 10.11—10.11 التوقيت

 األحد

 10+ 13الفوج: 
 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش سميرة

 A17المدرج: 

 10+ 13الفوج: 
 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش سميرة

 A17المدرج: 

 10+ 13الفوج: 
 يق االستراتيجي للخدماتالتسو

 د عميش سميرة

 A17المدرج: 

 10الفوج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش 

 J05 القاعة:

 13الفوج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 J05 القاعة:

 10+ 13الفوج: 

 قانون المنافسة

 عجابي د

 A14المدرج: 

 10+ 13الفوج: 

 إدارة عالقات الزبائن

 د. بن حوحو

 A14المدرج: 

 10+ 13الفوج: 

 إدارة عالقات الزبائن

 د. بن حوحو

 A14المدرج: 

 10+ 13الفوج: 

 إدارة عالقات الزبائن

 د. بن حوحو

 A14المدرج: 

 االثنين

 10الفوج: 
 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش

 J05 القاعة:

 10الفوج: 
 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش

 J05 القاعة:

 13الفوج: 
 لخدماتالتسويق االستراتيجي ل

 د عميش

 J05 القاعة:

 13الفوج: 

 التسويق االستراتيجي للخدمات

 د عميش

 J05 القاعة:

(01+02) 

English 

Phd. Saoudi 

A14 

 

 10+ 13الفوج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش 

 A17المدرج: 

 10+ 13الفوج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش 

 A17المدرج: 

 

 الثالثاء

 10+ 13األفواج: 

 مدخل للخدمات

 عمارةد بن ا

 A17المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A17المدرج: 

 10+ 13األفواج: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A17المدرج: 

 

 10+ 13الفوج: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A14 المدرج:

 10+ 13الفوج: 

 مدخل للخدمات

 د بن اعمارة

 A14 المدرج:

 10+ 13الفوج: 

 لمعلقسلوك المستهلك ا

 د. شريط حسين األمين

 A17المدرج: 

 10+ 13الفوج: 

 سلوك المستهلك المعلق

 د. شريط حسين األمين

 A17المدرج: 

 10+ 13الفوج: 

 سلوك المستهلك المعلق

 د. شريط حسين األمين

 A17المدرج: 

  األربعاء

 13الفوج:  

 سلوك المستهلك المعلق

 د. شريط حسين األمين

 J05 القاعة:

 10الفوج: 

 سلوك المستهلك المعلق

 د. شريط حسين األمين

 J05 القاعة:

 

 13الفوج: 

  إدارة عالقات الزبائن

 بن حوحود. 

 J05 القاعة: 

 13الفوج: 

  إدارة عالقات الزبائن

 د. بن حوحو

 J05 القاعة: 

 13الفوج: 

  إدارة عالقات الزبائن

 د. بن حوحو

 J05 القاعة: 

 13الفوج: 

  إدارة عالقات الزبائن

 . بن حوحود

 J05 القاعة: 

 

          الخميس

 

    (0103-10-33 إلى 13-13 من) )فوج( األولى ماستر مهني تخصص تسويق صناعياستعمال الزمن للسنة 
 30.11—30.11 30.11—32.11 32.11—30.11 30.11—31.11 31.11—30.11 30.11—33.11 33.11—31.11 31.11—10.11 10.11—10.11 التوقيت

 األحد
 التسويق العملي

 د جعيجع

 J06: القاعة

 التسويق العملي

 د جعيجع

 J06القاعة: 

 التسويق العملي

 د جعيجع

 J06القاعة: 

 االستراتيجيالتسويق 

 د عميش

 J06القاعة: 

 

 التسويق المعمق

 د سالم إلياس

 J06القاعة: 

 التسويق المعمق

 د سالم إلياس

 J06القاعة: 

 قانون المنافسة وحماية المستهلك

 د عجابي

 J06القاعة: 

 

 االثنين
 المقاوالتية

 د خرخاش

 A14المدرج: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 A14المدرج: 

 

English 

Phd. Saoudi 

J06 

 

 التسويق المعمق

 د سالم إلياس

 J06القاعة: 

 التسويق المعمق

 د سالم إلياس

 J06القاعة: 

 التسويق المعمق

 د سالم إلياس

 J06القاعة: 

 المقاوالتية

 د خرخاش

 J06القاعة: 

 الثالثاء
 سويق العمليالت

 د جعيجع

 J06القاعة: 

 التسويق العملي

 د جعيجع

 J06القاعة: 

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 د بدار عاشور

 J06القاعة: 

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 د بدار عاشور

 J06القاعة: 

 

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 د بدار عاشور

 J06القاعة: 

 إدارة اإلنتاج والعمليات

 د بدار عاشور

 J06عة: القا

  

 األربعاء
 االستراتيجيالتسويق 

 د عميش

 J06القاعة: 

 االستراتيجيالتسويق 

 د عميش

 J06القاعة: 

 االستراتيجيالتسويق 

 د عميش

 J06القاعة: 

 االستراتيجيالتسويق 

 د عميش

 J06القاعة: 

     

          الخميس

 

https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
mailto:dep.com@univ-msila.dz
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/

