
  العلوم التجاریة  : قسم               والتجاریة وعلوم التسییر

                                                                                                                                                                                                                                                          

  الرابعسداسي لل

2017  

  المدرج/ القاعة 

4 B -5B 

  

  

  

  

 

  

والتجاریة وعلوم التسییر العلوم االقتصادیة كلیةخمیس ملیانة                   

                                                                                                                             

لل االستدراكیة جدول امتحانات                             

03/06/2017   ---  10 /06/7

  )ة(األستاذ   المقیاس

  بكوش كریمة. د  اقتصاد الكلي  

  خلوف عقیلة. د  فساد و أخالقیات العمل    

  كواش زھیة. دریاضیات مالیة                                                                                                                  

  بكوش كریمة. د  تسویق  

  سنوسي زوایخة. د  اقتصاد المؤسسة  

  خلوف عقیلة.د  مالیة عامة  

  بن سدیرة  . أ  اعالم الي  

خمیس ملیانة                   الجیاللي بونعامة  جامعة

                              

                                                                                                                             ةالثانی :السنة

  العلوم التجاریة: شعبة

                             

  التوقیت   التاریخ

  السبت
03/06/2017  

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  االثنین
05/06/2017 

9:00-10:30  

13:00-14:30  

  االربعاء
07/06/2017 

9:00-10:30  

13:00-14:30  

  السبت
10/06/2017 

11:00-12:30  



  العلوم التجاریة  : قسم               والتجاریة وعلوم التسییر

  تسویق وتجارة دولیة:  تخصص                   

  السادسسداسي لل

2017  

  المدرج/ القاعة 

B23-1  
 

 

 

  

  

  

والتجاریة وعلوم التسییر العلوم االقتصادیة كلیةخمیس ملیانة                   

                                                                                     

لل االستدراكیة جدول امتحانات                             

04/06/2017   ---  07 /06/2017

  )ة(األستاذ   المقیاس

  مختاري بولنوار. د  تقییم المشاریع  

  جحیش.أ  انجلیزیة  

  
النظم المعلومات 

  التسویقیة
  ز/ف قسول.د

  ز/قسول ف.د  التسویق االلكتروني  

  خلفاوي حكیم.أ  التسویق االستراتیجي  

  بطاھر حمید.أ  التسویق الدولي  

  فشیت حمید.أ  دراسة السوق  

  ملیاني فتیحة. د  مالیة و تجارة دولیة  

خمیس ملیانة                   الجیاللي بونعامة  جامعة

                              

                            الثالثة: لسنة ا 

                             

  التوقیت  التاریخ

  االحد
04/06/2017  

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  االثنین
05/06/2017 

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  الثالثاء
06/06/2017 

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  االربعاء
07/06/2017 

11:00-12:30  

15:00-16:30  



  العلوم التجاریة  : قسم               والتجاریة وعلوم التسییر

  تسویق وتجارة دولیة :تخصص                     

  السادسسداسي 

2017  

  المدرج/ القاعة 

5B 

B23-1  

B23-1  

B5 

B23-1 

B23-1 

B23-1 

B5 

والتجاریة وعلوم التسییر العلوم االقتصادیة كلیةخمیس ملیانة                   

                                                                      الثة تدارك المستوى

سداسي لل االستدراكیة جدول امتحانات

03/06/2017   ---  10 /06/2017

  )ة(األستاذ   المقیاس

  بكوش كریمة. د  2اقتصاد الكلي   

  مختاري بولنوار. د  تقییم المشاریع  

  نوالشیشة . د  2احصاء تطبیقي   

  كواش زھیة. د  ریاضیات مالیة  

  
النظم المعلومات 

  التسویقیة
  ز /قسول ف.د

  ساحل محمد.د  تسییر مالي  

  سعید الطیب. د  سلوك المستھلك  

  بن سدیرة.أ  اعالم الي  

  

  

  

  

خمیس ملیانة                   الجیاللي بونعامة  جامعة

                              

الثة تدارك المستوىثال :لسنةا

جدول امتحانات

  التوقیت  التاریخ

  السبت
03/06/2017  

11:00-12:30  

  االحد
04/06/2017  

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  االثنین
05/06/2017 

9:00-10:30  

11:00-12:30  

  الثالثاء
06/06/2017 

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  السبت
10/06/2017 

11:00-12:30  



  العلوم التجاریة  : قسم               والتجاریة وعلوم التسییر

  تسویق :  تخصص                                        

  السادسسداسي لل

2017  

  المدرج/ القاعة 

B23-1 

  

  

  

  

  

  

  

والتجاریة وعلوم التسییر العلوم االقتصادیة كلیةخمیس ملیانة                   

                                                                                   

لل االستدراكیة جدول امتحانات                             

04/06/2017   ---  07 /06/2017

  )ة(األستاذ   المقیاس

  بكوش كریمة. د  المسؤولیة االجتماعیة  

  جحیش.أ  انجلیزیة  

  بن عنایة جلول.د  تحلیل االستبیان  

  ز/قسول ف.د  لتسویق االلكتروني ا  

  خلفاوي حكیم.أ  التسویق االستراتیجي  

  بطاھر حمید.أ  التسویق الدولي  

  فشیت حمید.أ  دراسة السوق  

خمیس ملیانة                   الجیاللي بونعامة  جامعة

                              

                                                   الثالثة: لسنة ا

                             

  التوقیت  لتاریخا

  االحد
04/06/2017  

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  االثنین
05/06/2017 

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  الثالثاء
06/06/2017 

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  االربعاء
07/06/2017 

11:00-12:30  



  العلوم التجاریة  : قسم               والتجاریة وعلوم التسییر

                                                         

  الثانيسداسي لل

2017  

  المدرج/ القاعة 

B16  

  

 

والتجاریة وعلوم التسییر العلوم االقتصادیة كلیةخمیس ملیانة                   

                                  )السنة االولى دیون ( تسویق 

لل االستدراكیة جدول امتحانات                             

04/06/2017   ---  06 /06/7

  )ة(األستاذ   المقیاس

  
التسویق في االقتصاد 

  االسالمي
  ناصر المھدي.د

  صدقاوي صوریة.د  التنبؤ بالمبیعات  

  خلفاوي حكیم.د  التسویق االلكتروني  

  قاضي نجاة.د  الطرق الكیفیة لإلحصاء  

خمیس ملیانة                   الجیاللي بونعامة  جامعة

                              

تسویق    ماستر الثانیة: السنة 

                             

  التوقیت  التاریخ

  االحد
04/06/2017  

11:00-12:30  

  االثنین
05/06/2017 

11:00-12:30  

  الثالثاء
06/06/2017  

11:00-12:30  

15:00-16:30  

  

  

  
  



  العلوم التجاریة  : قسم               والتجاریة وعلوم التسییر

 تخصص تسویق الخدمات     

2017   ---  07 /06/2017  

ة(األستاذ  القاعات

B16 

 بناولة حكیم

 سنوسي زولیخة

  بوعبد هللا سلمى

 سمارة یاقوتھ

 قسول فاطمة

قاضي نجاة

 موایسي بوعالم

 

والتجاریة وعلوم التسییر العلوم االقتصادیة كلیةخمیس ملیانة                   

        

04/06/2017من  الثاني سداسيلل االستدراكیة جدول امتحانات

التوقیت المقیاس (األستاذ 

بناولة حكیم.د   12:30-11:00 التسویق السیاحي

سنوسي زولیخة.د   16:30-15:00 المقاوالتیة 

بوعبد هللا سلمى.أ   12:30-11:00 انجلیزیة

سمارة یاقوتھ.أ   16:30-15:00 تسویق الخدمات المالیة

قسول فاطمة.د   12:30-11:00 التسویق الفندقي

قاضي نجاة.د   16:30-15:00 تحلیل المعطیات الكیفیة 

موایسي بوعالم.أ 04/08القانون   11:00-12:30  

                            

خمیس ملیانة                   الجیاللي بونعامة  جامعة

                              

  السنة االولى ماستر  
 

جدول امتحانات

 التاریخ التوقیت

11:00   االحد

04/06/2017  15:00

11:00   االثنین

05/06/2017 15:00

11:00   الثالثاء

06/06/2017 15:00

11:00
  االربعاء

07/06/2017 

                           


