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  تسويقالسنة الثالثة  السداسي السادس للطلبة المتغيبين بعذر امتحاناتبرنامج 
 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت  التاريخ  المقياس 

  12:00-11:00 2021-06-20األحد تسويق استراتيجي 

 303: القاعة 

 
 12:00-11:00 2021-06-20 األحد تسويق الكتروني 

 12:00-11:00 2021-06-20 األحد المنافسة قانون 

 

 

 

 

 

 

 

  تجارة دوليةالسنة الثالثة برنامج امتحانات السداسي السادس للطلبة المتغيبين بعذر 
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 القاعة التوقيت  التاريخ المقياس

تقنيات التفاوض  

 الدولي
 12:00-11:00 2021-06-20األحد

 

 

 

 303القاعة: 

 

 13:00-12:00 2021-06-20األحد  مالية دولية 

قانون شروط  

ممارسة األنشطة  

 التجارية 

 11:00-10:00 2021-06-21اإلثنين 

 12:00-11:00 2021-06-21اإلثنين  الجغرافيا االقتصادية

 

 

 

   تسويق مصرفيماستر   األولىالسنة برنامج امتحانات السداسي األول للطلبة المتغيبين بعذر 
 

 المدرج  /القاعة التوقيت  التاريخ  المقياس  الرقم 
 304القاعة:  12:00-11:00 2021-06-20األحد تقنيات بنكية  01
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  12:00-11:00 2021-06-20األحد  رقابة السوق  02
 11:00-10:00 2021-06-21اإلثنين  قانون مصرفي 03
 12:00-11:00 2021-06-21اإلثنين  مقاوالتية  04

 
                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  ماستر مالية وتجارة دولية  األولىالسنة برنامج امتحانات السداسي األول للطلبة المتغيبين بعذر 
 

 القاعة التوقيت  التاريخ  المقياس  الرقم 
تقنيات تمويل التجارة   01

 الخارجية
 304القاعة:  12:00-11:00 2021-06-20األحد

 13:00-12:00 2021-06-20األحد  قانون الجمارك  02 
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سياسات وإدارة مخاطر   03

 الصرف
 11:00-10:00 2021-06-21اإلثنين 

 12:00-11:00 2021-06-22اإلثنين  التسويق الدولي  04

05 
 13:00-12:00 2021-06-22اإلثنين  اإلتصال والتحرير اإلداري

                                                                     

 


