االسبوع الحضوري
S1
2020/2021

قسم العلوم التجارٌة
المستوى :

السنة اولى ماستر

تسويق فنديق و س يايح

مالية و جتارة دولية
التخصصات

السبت

االحد

االثنٌن

التالتاء

االربعاء

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

الخمٌس

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

جدول التوقٌت

ف1

ف2

ف1
منهجية

البحث

قانون الجمارك  -بن صوٌلح I105

العلمي  - I210 -محمدي

العلمً

البحث
منهجية

البحث

 - K16محمدي
العلمي  - I206 -محمدي

R

قانون حامية املس هتكل  -بن صويلح I105 -

R

R

اتجليزية  - I205بوصيود

منهجية لبحث لعلمي  - I206 -محمدي

ق انون حامية املس هتكل  -بن صويلح I105 -

مالٌة دولٌة  -خروف I205
اقتصاد كلً دولً  I205 -براهمٌة
تجارة الكترونٌة  -طباٌبٌة I205

ف2
اتجليزية  - I105بوصيود

اتجلٌزٌة - I210حرٌد

R

اتجليزية  - I205بوصيود

ف1

منهجٌة

اتجليزية  - I205بوصيود

R

تسويق خدمات

التحلٌل المالً  - -بنٌة المكتبة
التسوٌق اإلستراتٌجً للخدمات  -جرٌبً K16
التحليل المالي  -بنية I210 -

التسويق اإلستراتيجي للخدمات  -جريبي I106 -

تجارة الكترونية  -بعلي I208 -

مدخل للخدمات  - I210-عوني

ادارة عالقات الزبون  I105بن احسن

التسويق اإلستراتيجي للخدمات  -جريبي I106 -

R

R

R

R

R

مالية دولية -خروفI208

اقتصاد كلي دولي  I205 -براهمية

اقتصاد كلي دولي  I205 -بن شيخ

مالية دولية -خروف I208 -

تجارة الكترونية  -طبايبية I205 -

منهجية البحث العلمي  -I205 -محمدي

البحث العلمً - I205محمدي
منهجٌة
ادارة االعمال الدولٌة -فرٌحةI205-
منهجية البحث العلمي  - I208 -محمدي

ادارة االعمال الدولية -فريحةI205-

R

R

ادارة عالقات الزبون  I105بن احسن

ادارة عالقات الزبون  I105بن احسن

التسويق اإلستراتيجي للخدمات  -جريبي I210 -

مدخل للخدمات  - K16-عونً
سلوك المستهلك في السياحة -I210 -عقون

التحليل المالي  -بنية I105 -

سلوك المستهلك فً السٌاحة -I210 -عقون

مدخل للخدمات  - I106-عوني

التحليل المالي - -نية I105 -

R

R

R

مدخل للخدمات  - I106-عوني

ادارة االعمال الدولية -فريحةI205-
منهجية

البحث

العلمي  - I210 -محمدي

منهجٌة

اتجليزية  - I205بوصيود

قانون الجمارك  -بن صوٌلح I105
R

اتجليزية  - I205بوصيود

R

اتجليزية  - I105بوصيود

البحث

اتجلٌزٌة - I210حرٌد

العلمً

منهجية

R

البحث

 - K16محمدي
العلمي  - I206 -محمدي

R

ق انون حامية املس هتكل  -بن صويلح I105 -

قانون حامية املس هتكل  -بن صويلح I105 -

اتجليزية  - I205بوصيود

مالٌة دولٌة  -خروف I205
اقتصاد كلً دولً  I205 -براهمٌة
تجارة الكترونٌة  -طباٌبٌة I205
تجارة الكترونية  -طبايبية I205 -

تجارة الكترونية  -بعلي I208 -

مالية دولية -خروفI208

اقتصاد كلي دولي  I205 -براهمية

اقتصاد كلي دولي  I205 -بن شيخ

مالية دولية -خروف I208 -

R

R

منهجية البحث العلمي  -I205 -محمدي

البحث العلمً - I205محمدي
منهجٌة
ادارة االعمال الدولٌة -فرٌحةI205-
منهجية البحث العلمي  - I208 -محمدي

12,00-13,00

R

13,00-14,00
14,00-15,00

ادارة االعمال الدولية -فريحةI205-

ادارة االعمال الدولية -فريحةI205-

R

R

منهجية لبحث لعلمي  - I206 -محمدي

التحلٌل المالً  - -بنٌة المكتبة
التسوٌق اإلستراتٌجً للخدمات  -جرٌبً K16
التحليل المالي  -بنية I210 -

التسويق اإلستراتيجي للخدمات  -جريبي I106 -

مدخل للخدمات  - I210-عوني

ادارة عالقات الزبون  I105بن احسن

R

R

التسويق اإلستراتيجي للخدمات  -جريبي I210 -

ادارة عالقات الزبون  I105بن احسن
التسويق اإلستراتيجي للخدمات  -جريبي I106 -

R

ادارة عالقات الزبون  I105بن احسن

مدخل للخدمات  - K16-عونً
سلوك المستهلك في السياحة -I210 -عقون

التحليل المالي  -بنية I105 -

سلوك المستهلك فً السٌاحة -I210 -عقون

مدخل للخدمات  - I106-عوني

التحليل المالي - -نية I105 -

R

R

R

مدخل للخدمات  - I106-عوني

ااسبوع التدرٌس عن بعد
2020/2021

S1

جدول التوقٌت

السنة اولى ماستر

المستوى :

التخصصات

مالية و جتارة دولية
ف1

االحد

االثنٌن

التالتاء

االربعاء

الخمٌس

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
15,00-16,00

تسويق فنديق و س يايح
ف2

ف1

تسويق خدمات
ف1

ف2

اتجلٌزٌة عن بعد  -بوصٌود
اتجلٌزٌة عن بعد  -بوصٌود

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

اتجلٌزٌة عن بعد  -حرٌد

R

R

اتجلٌزٌة عن بعد  -بوصٌود
اتجلٌزٌة عن بعد  -بوصٌود

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

3

