
                                                         علوم التسيير وو التجارية  العلوم االقتصادية كلية : السنة الثانيةالمستوى

                                                                 قسم: العلوم التجارية                           التجارية : العلومالشعبة

          

 2016/2017لسنة الجامعية للسداسي الثالث ل األسبوعي جدول التوقيت

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 األحد

 
 3احصاء

 د/ شيشة نوال

B17 

 رياضيات المؤسسة

 أ/ حايد مروان
G1B9 

 رياضيات المؤسسة

 أ/ حايد مروان
G2 BN2 

 رياضيات المؤسسة

 د/ خلوف زهرة

B29 

 

 االثنين

 تسيير المؤسسة

 د/ سنوسي زوليخة

B16 

 تسيير المؤسسة

 د/ سنوسي زوليخة

G1BN2 

 تسيير المؤسسة

 بوزيان فتيحة/ أ

G2B19 
 اقتصاد نقدي

 وأسواق رأس المال

 د/ توبين علي

B29 

 

 

 اقتصاد نقدي

 أمحمدأ/فرعون 

G2B8 

 اقتصاد نقدي

 أمحمدأ/فرعون 

G1B37-2  

 الثالثاء

 محاسبة تحليلية

 د/ مجبر محمد

B16 

 محاسبة تحليلية

 د/ مجبر محمد

G2 BN2 

 محاسبة تحليلية

 د/ مجبر محمد

G1BN2 
انجليزية أ/ بن قويدر 

 صحراوي

    G1B7 

 3احصاء

 مسعودي نادية/ أ

G2B9 

 

  3احصاء

 أ/مسعودي نادية

 G1B9 

انجليزية أ/بن قويدر 

 صحراوي

 G2B5 

 األربعاء

 1اقتصاد كلي 

 د/ بكوش كريمة

B16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1اقتصاد كلي 

 د/ بكوش كريمة

 G1BN2  

 1اقتصاد كلي 

  د/ بكوش كريمة

G2BN2 

 

 2منجية البحث

د/ بن حاج جياللي 

 فتحية

A2 

 

 الخميس

 اعالم آلي

 أ/بن سديرة سيد علي

B16 

 اعالم آلي

 أ/بن سديرة سيد علي

G2 

 اعالم آلي

 أ/بن سديرة سيد علي

G1 

 

  

 

 

 



  بونعامةالجياللي جامعة 

 : السنة الثالثة   المستوى                                                                      علوم التسيير وو التجارية  العلوم االقتصادية كلية

 : تسويق التخصصالتجارية                                                                                                           قسم: العلوم

 2016/2017لسنة الجامعية للسداسي الخامس ل األسبوعي جدول التوقيت           
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

   السبت

 أنظمة التوزيع

غفار أ/  

B34 

 أنظمة التوزيع

أ/ غفار   

B35 

  

  األحد

 نظم المعلومات التسويقية

 قسول ف/زأ/ 

B08       

 نظم المعلومات التسويقية

 قسول ف/زأ/ 

B08       
   

 االثنين

 بحوث التسويق

 كريمة د/بكوش

 B6 

 االتصال

/بطاهر حميدأ  

B09       

 بحوث التسويق

 ف/ز أ/ قسول

BN2  

 االتصال

بطاهر حميدأ/  

B09       

 الخدمات تسويق

 زحافي

 B21 

 

 

 

  الثالثاء

 تقنيات االستبانة واالستقصاء

 أ/ حمدوش بختة

B08       

 سلوك المستهلك

 د/ فشيت حميد

B09       

 سلوك المستهلك

 د/ فشيت حميد

B8 

 انجليزية

 أ/ بن قويدر صحراوي 
B16 

 

  األربعاء
 تسويق الخدمات

 د/بناولة حكيم

B5 

    

       الخميس

 

 

 

 



  الجياللي بونعامةجامعة 

 : السنة الثانية ماسترالمستوى                                            علوم التسيير وو التجارية  العلوم االقتصادية كلية

    : تسويقالتخصصالتجارية                                                                                 قسم: العلوم

 

 2016/2017لسنة الجامعية للسداسي الثالث ل األسبوعي جدول التوقيت

 
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

       السبت

   األحد
 

      

 
   

 االثنين

 
 نظم المعلومات التسويقية

 أ/ قسول ف/ز

B07       

 ندوة المؤسسة والسوق

 أ/سلمان فريحة

B07 

إستراتيجية  المؤسسة 

 والمنافسة

 د/ سعيد منصور فؤاد

B11 

 

 

 

 

       الثالثاء

 األربعاء

إستراتيجية المؤسسة  

 والمنافسة

 د/ محمد بلكبير خليدة

B8 

 

 بحوث التسويق ندوة

 د/ بكوش كريمة

BN2 

 

 
 

 الخميس

السوق االجتماعي 

 والمسؤولية االجتماعية

 د/ناصر المهدي

B7 

 

 إعالم اآللي

      أ/قريشي

 

 

 

 

 

 

 



  الجياللي بونعامةجامعة 

 : السنة الثالثة   دوار سيد عليالمستوى                                                              علوم التسيير وو التجارية  العلوم االقتصادية كلية

 عبد الحميد بن عبد المالك               

 وتجارة دولية: تسويق التخصص          قسم: العلوم التجارية                                                                                                

 2016/2017لسنة الجامعية للسداسي الخامس ل األسبوعي جدول التوقيت            
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 السبت

 أنظمة التوزيع  

غفار أ/  

B34 

 أنظمة التوزيع 

 أ/ غفار

B35 

 

 

  األحد

 نظم المعلومات التسويقية

 قسول ف/زأ/ 

B08 

 نظم المعلومات التسويقية

 قسول ف/زأ/ 

B08 
   

  االثنين

 اقتصاد نقدي 

 وأسواق رأس المال

 أ/فرعون

B08 

 اقتصاد نقدي 

 وأسواق رأس المال

 أ/فرعون

B37-2 

 اقتصاد نقدي 

 وأسواق رأس المال

 أ/توبين

B29 
 تسويق الخدمات

 زحافي أ/

B21 

 

 

 نظرية اتخاذ القرار محاضرة 

 د.خثير مع إدارة األعمال 

B16 

 تقنيات االستبانة

 أ/حمدوش بخته

B37-2 

  الثالثاء

 تقنيات االستبانة واالستقصاء

 أ/ حمدوش بختة

B08 

 TDنظرية اتخاذ القرار 

 مع إدارة األعمال  بومازونة د.

B13 

 

 انجليزية 

أ/ بن قويدر  

 صحراوي
B16 

 

 

  األربعاء
 تسويق الخدمات

 د/بناولة 

B5 

 نظم معلومات التسيير

 أ/فرحول

B20 

 نظم معلومات التسيير

فرحولأ/  

B20 

  

       الخميس

 

 

 

 



 

  الجياللي بونعامةجامعة 

    الثالثة تدارك المستوى: السنة المستوى                                                         علوم التسيير وو التجارية  العلوم االقتصادية كلية

 تسويق وتجارة دولية: التخصصقسم: العلوم التجارية                                                                                             

            

 2016/2017لسنة الجامعية للسداسي الثالث ل األسبوعي جدول التوقيت

 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

 السبت

1سلوك المستهلك  

 د/سعيد الطيب

B7 

1سلوك المستهلك  

 د/سعيد الطيب

B7 

 أنظمة التوزيع

غفار أ/  

B34 

 أنظمة التوزيع

 غفارأ/

B35 

  

       األحد

 االثنين

1تسيير مالي  

 د/ ساحل محمد

B08 

1تسيير مالي  

 د/ ساحل محمد

B36 

3احصاء  

 د/شيشة نوال

B28 
 تقنيات االستبانة واالستقصاء

 أ/ حمدوش بختة

B37-2 

 تسويق الخدمات

 زحافي أ/

B21 
 

 نظرية اتخاذ القرار 

 د.خثير مع إدارة األعمال 

B16 

  الثالثاء

االستبانة تقنيات 

 واالستقصاء

 أ/ حمدوش بختة

B8 

3احصاء  

 د/شيشة نوال

B08 

 نظرية اتخاذ القرار

مع ادارة  أ/بومازونة 

 االعمال

B13TD 

  

 األربعاء

 1اقتصاد كلي 

 د/ بكوش كريمة

B16 

 تسويق الخدمات

 د/بناولة

B5 

 نظم معلومات التسيير

 أ/فرحول

B20           

 نظم معلومات التسيير

 فرحولأ/

B08 

 1اقتصاد كلي 

 أ/سرير

B37-2 

 

 الخميس

 اعالم آلي

 سيد علي أ/بن سديرة

B16 

 اعالم آلي

 أ/بن سديرة سيد علي

TP 

 اعالم آلي

 أ/بن سديرة سيد علي

TP 
   

 


