االسبوع الحضوري
س1

قسم العلوم التجارية

المستوى:

A U, 2020/2021

السنة

تسويق
S1

السبت

االفواج
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

13,00-14,00
14,00-15,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00

ف1

ف2

ف3

جدول التوقيت

ف4

 3ليسانس
تجارة دولية و امداد
ف1

ف2

فرنسية  - I207- -بورموم
فرنسية  - I207- -بورموم
فرنسية  - I207- -بورموم
فرنسية  - I207- -بورموم
R

R

R

R

R

R

قانون حماية المستهلك  -بن صويلح K16
تسويق خدمات  I207 -بلبخاري

نظام المعلومات التسويقي  I203 -عوني

تسويق خدمات  I207 -بلبخاري

نظام المعلومات التسويقي  I203 -عوني

R
بحوث في التسويق  I203 -فريحة
سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

بحوث في التسويق  K16 -فريحة
سلوك المستهلك  -طوالبية K16 -
R
R
نظام المعلومات التسويقي  A16 -عوني
سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

تقنيات التجارة الدولية  I106طبايبية

نظام المعلومات التسويقي  -العقون I105 -

بحوث في التسويق  I203 -فريحة

تسويق خدمات  I208 -بلبخاري

R

نظام المعلومات التسويقي  I206 -عوني

R

قانون المنافسة بن صويلح K16
نظريات التجارة الدولية  - -k16--بن الشيخ
تقنيات التجارة الدولية  -المكتبة  -طبايبية
مالية دولية  --المكتبة  -بوفلفل
مالية دولية  -بوفلفل I203 -
R
R
مالية دولية  -بوفلفل I203
تقنيات التجارة الدولية  I207طبايبية

بحوث في التسويق  I203 -فريحة

سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

بحوث في التسويق  I203 -فريحة

تسويق خدمات  I208 -بلبخاري
تسويق خدمات  K16 -بلبخاري
طوالبية  -االتصال - K16
R
R
قانون حماية المستهلك  -بن صويلح K16

R

العمليات الجمكرية و العبور K16 -عزوزي
بورصة البضائع  - -المكتبة  -عزوزي
نظريات التجارة الدولية  - I207-بن الشيخ

بورصة البضائع I206 -عزوزي

بورصة البضائع I206 -جريبي

نظريات التجارة الدولية  - I207-بن الشيخ

R

R

قانون المنافسة بن صويلح K16
قانون حماية المستهلك  -بن صويلح K16

R

R
R
قانون حماية المستهلك  -بن صويلح K16
تسويق خدمات  I207 -بلبخاري

نظام المعلومات التسويقي  I203 -عوني

تسويق خدمات  I207 -بلبخاري

نظام المعلومات التسويقي  I203 -عوني

R
بحوث في التسويق  I203 -فريحة
سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

تسويق خدمات  I208 -بلبخاري

R

R

بحوث في التسويق  K16 -فريحة
سلوك المستهلك  -طوالبية K16 -
R
R
نظام المعلومات التسويقي  A16 -عوني
سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

نظام المعلومات التسويقي  I206 -عوني

R

قانون المنافسة بن صويلح K16
فرنسية  - I207- -بورموم
فرنسية  - I207- -بورموم
R
R
قانون المنافسة بن صويلح K16
نظريات التجارة الدولية  - -k16--بن الشيخ
تقنيات التجارة الدولية  -المكتبة  -طبايبية
مالية دولية  --المكتبة  -بوفلفل
مالية دولية  -بوفلفل I203 -
R
R
مالية دولية  -بوفلفل I203
تقنيات التجارة الدولية  I207طبايبية
تقنيات التجارة الدولية  I106طبايبية

نظام المعلومات التسويقي  -العقون I105 -

بحوث في التسويق  I203 -فريحة
بحوث في التسويق  I203 -فريحة

سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

سلوك المستهلك  -طوالبية I207 -

بحوث في التسويق  I203 -فريحة

تسويق خدمات  I208 -بلبخاري
تسويق خدمات  K16 -بلبخاري
طوالبية  -االتصال - K16
R
R
قانون حماية المستهلك  -بن صويلح K16

R

العمليات الجمكرية و العبور K16 -عزوزي
بورصة البضائع  - -المكتبة  -عزوزي
نظريات التجارة الدولية  - I207-بن الشيخ

بورصة البضائع I206 -عزوزي

بورصة البضائع I206 -جريبي

نظريات التجارة الدولية  - I207-بن الشيخ

R

R

قانون المنافسة بن صويلح K16

اسبوع التدريس عن بعد
س1

جدول التوقيت

المستوى:

A U, 2020/2021

السنة

 3ليسانس

تسويق
S1

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

االفواج
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
8,00-09,00
09,00-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00

ف1

ف2

تجارة دولية و امداد
ف3

ف4

ف1

ف2

فرنسية  -بورموم
فرنسية  -بورموم
فرنسية  -بورموم

R

R

R

R

R

R

فرنسية  -بورموم

فرنسية  -بورموم
فرنسية  -بورموم

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

