
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية             
République Algérienne Démocratique et Populaire                    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي            
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  

 

  

 2021/ 06/  27بسكــرة في:

                                                                                                                                                                                

العلوم التجارية رئيـس قسـم   

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département des Sciences   Commerciales 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير 
 التجارية علوم القسم 

 2021-2020السنة الجامعية: 
 

  

السنة الثالثة  لطلبة  الخامساإلستدراكية للسداسي متحانات إلابرنامج        

  تسويق
 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت  التاريخ  المقياس 

  15:00-14:00 2021-06-28اإلثنين  اإلتصال

 

 

102كل األفواج:   

 12:00-11:00 2021-06-29الثالثاء  قانون حماية المستهلك

 13:30-12:30 2021-06-29الثالثاء  لغة انجليزية 

 09:00-08:00 2021-06-30األربعاء  بحوث التسويق 

 10:30-09:30 2021-06-30األربعاء  نظام المعلومات التسويقية 

 سلوك المستهلك 
-07-01الخميس 

2021 
14:00-15:00 

 10:30-09:30 2021-07-03السبت  تسويق الخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارة  السنة الثالثة  لطلبة للسداسي الخامسبرنامج اإلمتحانات اإلستدراكية 

 دولية 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية             
République Algérienne Démocratique et Populaire                    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي            
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  

 

  

 2021/ 06/  27بسكــرة في:

                                                                                                                                                                                

العلوم التجارية رئيـس قسـم   

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département des Sciences   Commerciales 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير 
 التجارية علوم القسم 

 2021-2020السنة الجامعية: 
 

 
 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت  التاريخ  المقياس 

  15:00-14:00 2021-06-28اإلثنين  العمليات الجمركية والعبور 

 

 

103كل األفواج:   

 12:00-11:00 2021-06-29الثالثاء  قانون المنافسة 

 13:30-12:30 2021-06-29الثالثاء  لغة انجليزية 

 09:00-08:00 2021-06-30األربعاء  التسويق الدولي 

 10:30-09:30 2021-06-30األربعاء  تمويل التجارة الدولية 

 تامين دولي 
-07-01الخميس 

2021 
14:00-15:00 

المنظمات المالية والتجارية  
 الدولية

 10:30-09:30 2021-07-03السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنة أولى ماستر لطلبة  للسداسي األول برنامج اإلمتحانات اإلستدراكية       

 تسويق مصرفي
 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية             
République Algérienne Démocratique et Populaire                    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي            
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  

 

  

 2021/ 06/  27بسكــرة في:

                                                                                                                                                                                

العلوم التجارية رئيـس قسـم   

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département des Sciences   Commerciales 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير 
 التجارية علوم القسم 

 2021-2020السنة الجامعية: 
 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت  التاريخ  المقياس  

: 03+ 02+01األفواج:  15:00-14:00 2021-06-28اإلثنين  التسويق اإلستراتيجي للخدمات

 105القاعة: 

: القاعة:  05+04األفواج: 

201 

: القاعة:  07+06األفواج: 

202 

 12:00-11:00 2021-06-29الثالثاء  مدخل للتسويق المصرفي 

 13:30-12:30 2021-06-29الثالثاء  اتصال وتحرير اداري 

 09:00-08:00 2021-06-30األربعاء  قانون النقد والقرض 

 10:30-09:30 2021-06-30األربعاء  لغة اجنبية 

 تسيير مالي 
-07-01الخميس 

2021 
14:00-15:00 

 10:30-09:30 2021-07-03السبت  مدخل للخدمات 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السنة أولى ماستر للسداسي األول لطلبةبرنامج اإلمتحانات اإلستدراكية      

 مالية وتجارة دولية 
 

                                                                     



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية             
République Algérienne Démocratique et Populaire                    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي            
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  

 

  

 2021/ 06/  27بسكــرة في:

                                                                                                                                                                                

العلوم التجارية رئيـس قسـم   

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département des Sciences   Commerciales 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير 
 التجارية علوم القسم 

 2021-2020السنة الجامعية: 
 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت  التاريخ  المقياس  

التقنيات الكمية في العلوم  
 التجارية 

: 03+ 02+01األفواج:  15:00-14:00 2021-06-28اإلثنين 

 203القاعة: 

: القاعة:  05+04األفواج: 

204 

: القاعة:  07+06األفواج: 

205 

 12:00-11:00 2021-06-29الثالثاء  المقاوالتية 

 13:30-12:30 2021-06-29الثالثاء  لغة أجنبية 

 09:00-08:00 2021-06-30األربعاء  التسيير واالستراتيجية الدولية 

 10:30-09:30 2021-06-30األربعاء  األعمال الدولية إدارة 

 تجارة الكترونية 
-07-01الخميس 

2021 
14:00-15:00 

 10:30-09:30 2021-07-03السبت  مالية دولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانية علوم  السنة لطلبة  للسداسي الثالث برنامج اإلمتحانات اإلستدراكية 

 تجارية 
 القاعة التوقيت  التاريخ  المقياس 

  12:00-11:00 2021-06-28اإلثنين  3إحصاء 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية             
République Algérienne Démocratique et Populaire                    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي            
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  

 

  

 2021/ 06/  27بسكــرة في:

                                                                                                                                                                                

العلوم التجارية رئيـس قسـم   

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département des Sciences   Commerciales 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير 
 التجارية علوم القسم 

 2021-2020السنة الجامعية: 
 

 
إقتصاد نقدي وأسواق راس 

 المال 
 13:30-12:30 2021-06-28اإلثنين 

 

 

 

 مكتبة الكلية 

 09:00-08:00 2021-06-29الثالثاء  1إقتصاد كلي

 10:30-09:30 2021-06-29الثالثاء  2منهجية البحث 

 15:00-14:00 2021-06-30األربعاء  2اعالم الي 

 16:30-15:30 2021-06-30األربعاء  اقتصاد المؤسسة 

 12:00-11:00 2021-07-01الخميس  محاسبة تحليلية 

 13:30-12:30 2021-07-01الخميس  3لغة أجنبية 

 09:00-08:00 2021-07-03السبت  رياضيات المؤسسة 

                                                                     


