
 جامعة  الجٌاللً  بونعامة بخمٌس ملٌانة  

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 العلوم الحجاسية: قسن
 

 جزع هشحشك/  ليساًس–السٌة أولى
 الفشع الشابع

  2018/2019السذاسي األول االسحذساكي  جذول الحوقيث الهححاى 

 29/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 22/06/2019السبت 
10:00---08:30 

 مدخل إلى علم االجتماع
كواش.د  

A4,29,30,32 

00:13 ----30:14 
1محاسبة عامة   

حنٌش.د  
A4,29,30,32 

 23/06/2019الأحد 
10:00---08:30 

 تارٌخ الوقائع االقتصادٌة
سردون.د  

A4,29,30,32 

00:13 ----30:14 
 انجلٌزٌة

مشتة/حمداوي/بوعزري  
A4,29,30,32 

 25/06/2019الثالاثء 
10:00---08:30 

1احصاء   
سعٌدي.د  

A4,29,30,32 

00:13 ----30:14 
 مدخل للقانون

عمر ٌوسف.د  
A4,29,30,32 

 27/06/2019امخليس 
10:00---08:30 

1رٌاضٌات   
خداوي.د  

A4,29,30,32 

00:13 ----30:14 
1منهجٌة البحث العلمً   

مادي.د  
A4,29,30,32 

 29/06/2019السبت 
10:00---08:30 

1اقتصاد جزئً   
حناشً.د  

A4,29,30,32 

00:13 ----30:14 
 مدخل لالقتصاد

قروٌن.د  
A4,29,30,32 

 



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 العلوم الحجاسية: قسن
 

 ليساًس- السٌة الثاًية 
 شعبة علوم ججاسية

 

  2018/2019السذاسي الثالث االسحذساكي  جذول الحوقيث الهححاى 

 29/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 22/06/2019السبت 
10:30 ----12:00 

 01اقتصاد كلً 
 بكوش.د

B11  

 

16 :30 ---15 :00 
 اقتصاد نقدي وأسواق راس المال

 توبٌن.د

 23/06/2019الأحد 
10:30 ----12:00 

 محاسبة تحلٌلٌة
 مختاري.د

15:00 ----16:30 
 رٌاضٌات المؤسسة

 خلوف .د

 24/06/2019االثنني 
10:00---08:30 

 2منهجٌة البحث 
 مدادي.د

00:13 ----30:14 
 2اعالم آلً 

 بن سدٌرة.د

 26/06/2019الأربعاء 
10:00---08:30 

 انجلٌزٌة
 ماتن.أ

00:13 ----30:14 
 تسٌٌر المؤسسة

 محمد بلكبٌر.د

 12:00---- 10:30 29/06/2019السبت 

 

 03احصاء 
 ظرٌف.د

 



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 العلوم الحجاسية: قسن
 

 ليساًس- السٌة الثالثة 
 جسويق:جخصص

 

  2018/2019 الخاهسالسذاسي االسحذساكي  جذول الحوقيث الهححاى 

 27/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 24/06/2019االثنني 
10:30 ----12:00 

 بحوث التسوٌق
بكوش.د  

B04 

16 :30 ---15 :00 
 االتصال

بطاهر.أ  

 25/06/2019الثالاثء 
10:30 ----12:00 

 التسوٌق األخضر
خلفاوي.د  

15:00 ----16:30 
 سلوك المستهلك

فشٌت.د  

 26/06/2019ا الأربعاء 
10:30 ----12:00 

 نظام المعلومات التسوٌقٌة
قسول.د  

15:00 ----16:30 
 قانون حماٌة المستهلك

قسول.د  

 12:00---- 10:30 27/06/2019امخليس 
 انجلٌزٌة

العربً.أ  

 

 

 



 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 العلوم الحجاسية: قسن
 

 هاسحش- السٌة األولى 
 جسويق الخذهات:جخصص

 

  2018/2019السذاسي الثالث االسحذساكي  جذول الحوقيث الهححاى 

 27/06/2019  إلى 24/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام

 24/06/2019االثنني 
10:30 ----12:00 

 ادارة عالقات الزبائن
سلمان.أ  

B05-B06 

16 :30 ---15 :00 
 التسوٌق االستراتٌجً للخدمات

فؤاد منصور.د  

 25/06/2019الثالاثء 
10:30 ----12:00 

 مدخل للخدمات
أقنٌنً.أ  

15:00 ----16:30 
 تحرٌر االداري واالتصال

بوزٌانً جٌاللً.أ  

 26/06/2019ا الأربعاء 
10:30 ----12:00 

 تقنٌات وتحقٌقات سبر اآلراء
قاضً.د  

15:00 ----16:30 
  02-04القانون 

عمر ٌوسف.د  

 12:00---- 10:30 27/06/2019امخليس 
 انجلٌزٌة

ماتن.أ  

 

 

 

 



 

 

 جاهعة  الجياللي  بوًعاهة بخويس هلياًة

 كلية العلوم االقحصادية و الحجاسية و علوم الحسييش

 العلوم الحجاسية: قسن
 

 هاسحش- السٌة الثاًية 
 جسويق الخذهات:جخصص

 

  2018/2019السذاسي الثالث االسحذساكي  جذول الحوقيث الهححاى 

 26/06/2019  إلى 22/06/2019هي 
 الوذسج/ القاعات  األسحار/ الوقياس  الحوقيث األيام
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 التسوٌق الصحً 

سنوسً.د  

B12 

 23/06/2019الأحد 
10:30 ----12:00 

 تسوٌق الخدمات فً االقتصاد االسالمً
سعٌد طٌب.د  

15:00 ----16:30 
 تسوٌق خدمات النقل

 بن ذهٌبة

 24/06/2019االثنني 
10:00---08:30 

 انجلٌزٌة
 حمرات

00:13 ----30:14 
 منهجٌة البحث العلمً

حاج صدوق.د  

 26/06/2019الأربعاء 
10:00---08:30 

 التسوٌق االلكترونً للخدمات
خلفاوي ح.د  

 

00:13 ----30:14 
 قانون حماٌة المستهلك

قسول.د  

 


