
 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  
 أولل الاستر الالية و جارة دولية  

 2022/2023: السنة الجاالعية  
 

المدرو/ الققاعة أستاذ المقياس التوقيت  اليوم التاريخ المقياس 

13:00-14:30  
الطيب  .د

الصططقاوي  

 J03الققاعة  
 

 األحد 08/01/2023 التجارة اإللمترواية  

13:00-14:30  
عبد الققادر  .د.أ

اويباا  
الالية دولية    االثنيم   09/01/2023

13:00-14:30  الثالثاا 10/01/2023 المققاوال ية   ساالية  ر اش.د.أ 

13:00-14:30  

ققااوا الصطققاا   علي  ديار.أ
العموالية  

 األر عاا 11/01/2023

13:00-14:30  السبت 14/01/2023  سيير المحافظ المالية األ حر عزي.د.أ 

13:00-14:30  
الحمد العيد  .د.أ

 األحد 15/01/2023  دارة األعماو الدولية  تيم

13:00-14:30  االثنيم 16/01/2023 للة أإنبية   اجوى سعودي.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  
 أولل الاستر  سويئ اللدالاا

 2022/2023: السنة الجاالعية  
 

المدرو/ الققاعة أستاذ المقياس التوقيت  اليوم التاريخ المقياس 

13:00-14:30  
اصر الديم  م  .د

اعمارة  

 J03الققاعة  
 

 األحد 08/01/2023 الد ب لللدالاا

13:00-14:30 سميرة عميي  .د.أ 
التسويئ اإلسترا يجي  

لللدالاا  
 االثنيم   09/01/2023

13:00-14:30  الثالثاا 10/01/2023 المققاوال ية   ساالية  ر اش.د.أ 

13:00-14:30  
حسيم األاليم  .د.أ

 شريط
سلوو المستهلل المعمئ    األر عاا 11/01/2023

13:00-14:30  السبت 14/01/2023  دارة عالققاا الز وا الحمد  م حوحو.د 

13:00-14:30  األحد 15/01/2023 ققااوا المنافسة   عماد عجا ي.د 

13:00-14:30  االثنيم 16/01/2023 للة أإنبية   ارإس  ولحديد.د 

 


