
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييير  
 قسم العلوم التجارية  

                                                                                

:  عليماا  ااة  بإراا االالتحاا  
 . دققائئ  لل الماا االالتحاا قبب  دايتت  10الححور   -1
 . إبارية  ححار  طاقة الطالب أو شهادة الدرسية الع  طاقة التعريف الوطنية -2
 . دقيقة كااللة الم ااطالق االالتحاا30ال يسمم  اللروو الم الماا االالتحاا قبب ااقحاا   -3
 . دقيقة الم ااطالقت15ال يسمم  الد وو  لل االالتحاا  عد   -4
 .يمنع  بادو أي شيا أثناا االالتحاا -5
 .يمنع استعماو الهوا ف الذكية ألي سبب كاا -6
 .االلتزام  تعليماا األسا ذة الحراس -7
 .يمنع المالم والحركة أثناا االالتحاا وألي سبب كاا -8
 . سلم ورقة اإلإا ة  لل األسا ذة الحراس الع  أكيد اإلالحاا علل ورقة الححور -9

 

 

 رااالج االتحاااا السداسي األوو  
 علوم  جارية  لصص  سويئ الثالثةللسنة  

 2022/2023: السنة الجاالعية  
 

المدرو/ الققاعة أستاذ المقياس التوقيت  اليوم التاريخ المقياس 
13:00-14:30  اصر الديم  م اعمارة  .د 

 J01الققاعة               اللوو األوو
        J02الققاعة              اللوو الثااي

 

 األحد 08/01/2023  سويئ اللدالاا

13:00-14:30  االثنيم   09/01/2023  اجليزية عبد الققادر اويباا.د.أ 

13:00-14:30  الثالثاا 10/01/2023 سلور المستهلك ابيلة إعيجع.د.أ 

13:00-14:30  

ققااوا حماية   عماد عجا ي.د
 المستهلك

 األر عاا 11/01/2023

13:00-14:30  
 عبد الرحماا القري.د.أ

احم المعلوالاا  
 التسويقية

 السبت 14/01/2023

13:00-14:30  األحد 15/01/2023 اال صاو اجوى سعودي.د.أ 

13:00-14:30  االثنيم 16/01/2023  حوث التسويئ ابيلة إعيجع.د.أ 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييير  
 قسم العلوم التجارية  

                                                                                

:  عليماا  ااة  بإراا االالتحاا  
 . دققائئ  لل الماا االالتحاا قبب  دايتت  10الححور   -1
 . إبارية  ححار  طاقة الطالب أو شهادة الدرسية الع  طاقة التعريف الوطنية -2
 . دقيقة كااللة الم ااطالق االالتحاا30ال يسمم  اللروو الم الماا االالتحاا قبب ااقحاا   -3
 . دقيقة الم ااطالقت15ال يسمم  الد وو  لل االالتحاا  عد   -4
 .يمنع  بادو أي شيا أثناا االالتحاا -5
 .يمنع استعماو الهوا ف الذكية ألي سبب كاا -6
 .االلتزام  تعليماا األسا ذة الحراس -7
 .يمنع المالم والحركة أثناا االالتحاا وألي سبب كاا -8
 . سلم ورقة اإلإا ة  لل األسا ذة الحراس الع  أكيد اإلالحاا علل ورقة الححور -9

 

 

 رااالج االتحاااا السداسي األوو  
 علوم  جارية  لصص  جارة دولية الثالثةللسنة  

 2022/2023: السنة الجاالعية  
 

المدرو/ الققاعة أستاذ المقياس التوقيت  اليوم التاريخ المقياس 
13:00-14:30 أحمد  ليلي  .د 

 J03الققاعة  
 

 األحد 08/01/2023  أاليم دولي  

13:00-14:30 عبد الققادر اويباا  .د.أ   االثنيم   09/01/2023 اجليزية  

13:00-14:30  الثالثاا 10/01/2023 ققااوا المنافسة   عماد عجا ي.د 

13:00-14:30 التسويئ الدولي   سالم  لياس.د.أ   األر عاا 11/01/2023

13:00-14:30  
 السبت 14/01/2023  مويب التجارة الدولية   عبد المالك هباو.د

13:00-14:30  سعد الديم حبيبة  .أ 
العملياا الجمركية  

 والعبور
 األحد 15/01/2023

13:00-14:30  عبد اهلل  با ة.د.أ 
المنحماا الدولية  
 المالية والتجارية  

 االثنيم 16/01/2023

 




