
 العلوم التجارية                              : جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير              قسم 
 

 العلوم التجارية: الثانية                                                شعبة : السنة 

 اٌزاٌذجذوي اِخحأاث اٌطذاضي                              

08/01/2017—17/01/2017 
 اٌماعت  (ة)األضخار  اٌّمياش اٌخىليج ٌخاريخ

 االحذ

08/01/2017 

 شيشت ٔىاي.د 3احصاء  12:00—10:30

 

 

      

4-  5   -6 

 

 االرٕيٓ

09/01/2017 

 ضٕىضي زوٌيخت.د حطيير اٌّؤضطت 10:00—08:30

 اٌزالراء

10/01/2017 

 بٓ ضذيرة ضيذ عٍي / أ إعالَ آٌي 16:30—15:00

 االربعاء

11/01/2017 

 خٍىف زهرة/ د رياضياث اٌّؤضطت 14:30—13:00

 اٌخّيص

12/01/2017 

 بٍحاس ِغراوي فخحيت / د 2ِٕهجيت  12:00—10:30

 اٌطبج 

14/01/2017 

 بىىظ وريّت. د 1االلخصاد اٌىٍي  10:00—08:30

 االحذ

15/01/2017 

الخصاد ٔمذي و االضىاق  16:30—15:00

 ٌيتااٌُ

 حىبيٓ عٍي.د

 االرٕيٓ

16/01/2017 

 بٓ لىيذر صحراوي/ أ أجٍيسيت 14:30—13:00

 اٌزالراء

17/01/2017 

 ِجبر ِحّذ/ أ ِحاضبت ححٍيٍيت 12:00—10:30

 

 

 

 



 العلوم التجارية                              : جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير              قسم 
 

 تسويق : الثالثة                                                تخصص : السنة 

 اٌخاِصجذوي اِخحأاث اٌطذاضي                              

08/01/2017—17/01/2017 
 اٌماعت  (ة)األضخار  اٌّمياش اٌخىليج اٌخاريخ

 االحذ

08/01/2017 

حمٕياث االضخبأت  14:30—13:00

 واالضخمصاء

  حّذوظ بخخخت/ أ

 

 

 

 

 

BN1 
 

 

 

 االرٕيٓ

09/01/2017 

ٔظُ اٌّعٍىِاث  12:00—10:30

 اٌخطىيميت

 ز/لطىي ف/ أ

 اٌزالراء

10/01/2017 

 بىىظ وريّت/ د بحىد اٌخطىيك 10:00—08:30

 االربعاء

11/01/2017 

 بطاهر حّيذ/ أ االحصاي 16:30—15:00

 اٌخّيص

12/01/2017 

 فشيج حّيذ.د ضٍىن اٌّطخهٍه 14:30—13:00

 اٌطبج 

14/01/2017 

 غفار عبذ اٌعسيس/ أ أٔظّت اٌخىزيع 12:00—10:30

 االحذ

15/01/2017 

 بٕاوٌت حىيُ. د حطىيك اٌخذِاث 10:00—08:30

 اٌزالراء

17/01/2017 

 بٓ لىيذر صحراوي/ أ أجٍيسيت 13:00-14:30

 

 

 

 

 



 العلوم التجارية                              : جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير              قسم 
 

 

 تسويق  و تجارة دولية تدارك المستوى: الثالثة                                                تخصص : السنة 

 اٌخاِصجذوي اِخحأاث اٌطذاضي                              

08/01/2017—17/01/2017 
 اٌماعت  (ة)األضخار  اٌّمياش اٌخىليج اٌخاريخ

 االحذ

08/01/2017 

حمٕياث االضخبأت  14:30—13:00

 واالضخمصاء

  حّذوظ بخخخت/ أ

 

 

 

 

 

 

6 

 االرٕيٓ

09/01/2017 

 ضاحً ِحّذ. د 1حطيير ِاٌي 12:00—10:30

 اٌزالراء

10/01/2017 

 بٓ ضذيرة /أ اعالَ االٌي 16:30—15:00

 االربعاء

11/01/2017 

 خزير ِحّذ.د ٔظريت احخار اٌمرار 16:30—15:00

 اٌخّيص

12/01/2017 

 شيشت ٔىاي.د 1احصاء حطبيمي 14:30—13:00

 اٌطبج

14/01/2017 

 بىىظ وريّت. د 1الخصاد اٌىٍي 10:00—08:30

 اٌطبج

14/01/2017 

 غفار عبذ اٌعسيس/ أ أٔظّت اٌخىزيع 12:00—10:30

 االحذ

15/01/2017 

 بٕاوٌت حىيُ. د حطىيك اٌخذِاث 10:00—08:30

 االرٕيٓ

16/01/2017 

 فرحىي/ أ ٔظُ ِعٍىِاث اٌخطيير 16:30—15:30

 اٌزالراء

17/01/2017 

 ضعيذ اٌطيب. د 1ضٍىن اٌّطخهٍه 14:30—13:00

 



 العلوم التجارية                              : جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير              قسم 
 

 تسويق و تجارة دولية  لثالث طلبة: الثالثة                                                تخصص : السنة 

 اٌخاِصجذوي اِخحأاث اٌطذاضي                              

08/01/2017—17/01/2017 
 اٌماعت  (ة)األضخار  اٌّمياش اٌخىليج اٌخاريخ

 االحذ

08/01/2017 

حمٕياث االضخبأت  14:30—13:00

 واالضخمصاء

 6 حّذوظ بخخخت/ أ

 االرٕيٓ

09/01/2016 

 BN1 ز/لطىي ف/ أ ٔظُ ِعٍىِاث حطىيميت 12:00—10:30

 االربعاء

11/09/2017 

 6 خزير ِحّذ.د ٔظريت احخار اٌمرار 16:30—15:00

 اٌطبج

14/01/2017 

 6 غفار عبذ اٌعسيس/ أ أٔظّت اٌخىزيع 12:00—10:30

 االحذ

15/01/2017 

 6 بٕاوٌت حىيُ. د حطىيك اٌخذِاث 10:00—08:30

 االحذ

15/01/2017 

الخصاد إٌمذي و االضىاق  16:30—15:00

 اٌّاٌيت

 6 حىبيٓ عٍي.د

 االرٕيٓ

16/01/2017 

 6 فرحىي/ أ ٔظُ ِعٍىِاث اٌخطيير 16:30—15:00

 اٌزالراء

17/01/2017 

 BN1 بٓ لىيذر صحراوي/ أ أجٍيسيت 14:30—13:00

 

 

 

 



 العلوم التجارية                              : جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة                   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير              قسم 

 تسويق : الثانية ماستر                                                تخصص : السنة 

جذوي اِخحأاث اٌطذاضي األوي                              

08/01/2017—14/01/2017 
 اٌماعت  (ة)األضخار  اٌّمياش اٌخىليج اٌخاريخ

 االحذ

08/01/2017 

  ضعيذ ِٕصىر فؤاد/ د اضخراحيجيت اٌّؤضطت و إٌّافطت  14:30—13:00

 

 

 

 

16 
 

 

 

 االرٕيٓ

09/01/2017 

 لطىي فاطّت اٌسهراء/  أ ٔظاَ اٌّعٍىِاث اٌخطىيميت 12:00—10:30

 اٌزالراء

10/01/2017 

 بىىظ وريّت/ د ٔذوة اٌبحىد ودراضت اٌطىق 10:00—08:30

 االربعاء

11/01/2017 

اٌخطىيك االجخّاعي واٌّطؤوٌيت  16:30—15:00

 االجخّاعيت

 ٔاصر اٌّهذي/ د

 اٌخّيص

12/01/2017 

 لريشي/ أ اعالَ آٌي 14:30—13:00

 اٌطبج 

14/01/2017 

 ضٍّاْ فريحت/ أ ٔذوة اٌّؤضطت واٌطىق 12:00—10:30

 


