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 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 التجاريةعلوم القسم 

 0202-0202السنة الجامعية: 

 

  
  يقتسو السنة الثالثة لطلبة  السادسللسداسي  االستدراكية االمتحاانتبرانمج        

 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ املقياس
  01011-00011 0100-10-10 األحد تسويق الكتروني

 
010كل األفواج:   

 00011-00011 0100-10-10الثالاثء  تسويق دولي
 02021-00021 0100-10-10الثالاثء  قانون املنافسة

 10011-10011 0100-10-10األربعاء  تسويق استراتيجي
 01021-10021 0100-10-10األربعاء  لغة أجنبية

 02:21-00:21 0100-07-10اخلميس  تحليل قواعد البيانات
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 0202-0202السنة الجامعية: 

 

 ةجتارة دوليالسنة الثالثة  لطلبة السادسللسداسي  االستدراكية االمتحاانتبرانمج  
 

 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ املقياس
  01011-00011 0100-10-10األحد  املالية الدولية

 
012كل األفواج:   

 00011-00011 0100-10-10الثالاثء  بورصة البضائع
 02021-00021 0100-10-10الثالاثء  لغة انجليزية

 10011-10011 0100-10-10األربعاء  تقنيات التفاوض الدولي
 01021-10021 0100-10-10األربعاء  شروط ممارسة األنشطة التجارية

افيا اإلقتصادية  02021-00021 0100-07-10اخلميس  الجغر
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 0202-0202السنة الجامعية: 

 

 سويق مصريفتالسنة أوىل ماسرت لطلبة  الثاينللسداسي  برانمج اإلمتحاانت اإلستدراكية        
 

 

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ املقياس
0100-10-10األحد  رقابة التسويق البنكي  00011-01011  

 
 

 كل االفواج: مدرج خزار

 00011-00011 0100-10-10الثالاثء  إدارة عالقات الزبائن
 02021-00021 0100-10-10الثالاثء  مقاوالتية

 10011-10011 0100-10-10األربعاء  تقنيات بنكية
 01021-10021 0100-10-10األربعاء  لغة اجنبية

 02021-00021 0100-07-10اخلميس  نظام املعلومات التسويقي املصرفي
 01011-00011 0100-07-10اخلميس  قانون مصرفي
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 ة وجتارة دوليةمالي السنة أوىل ماسرتلطلبة  الثاينللسداسي برانمج اإلمتحاانت اإلستدراكية       
 

                                                                     

 مكان إجراء االمتحان التوقيت التاريخ املقياس
0100-10-10األحد  سياسات و إدارة مخاطر الصرف  00011-01011  

 
 

كل االفواج: مدرج امحد 
 يوسف

 00011-00011 0100-10-10الثالاثء  أسواق مالية دولية
 02021-00021 0100-10-10الثالاثء  لغة أجنبية

 10011-10011 0100-10-10األربعاء  تقنيات تمويل التجارة الدولية
 01021-10021 0100-10-10األربعاء  اإلتصال والتحرير اإلداري 

 02021-00021 0100-07-10اخلميس  التسويق الدولي
 01011-00011 0100-07-10اخلميس  الجماركقانون 
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 الثانية علوم جتاريةالسنة لطلبة  الرابعللسداسي  برانمج اإلمتحاانت اإلستدراكية 

 القاعة التوقيت التاريخ املقياس
0100-10-10األحد  املالية العامة األفواج:  00011-00011 

10+10+12+10

+11+10+10 
 مدرج خزار
األفواج: 

10+10+01+00

+00 
 مدرج أمحد يوسف

 02021-00021 0100-10-10 األحد  0إقتصاد كلي

 10011-10011 0100-10-10الثالاثء  اخالقيات العمل وحماربة الفساد

 01021-10021 0100-10-10 الثالاثء 2اعالم ايل 

 01011-00011 0100-10-10األربعاء  تسيري املؤسسة

 00:21-01:21 0100-07-10 األربعاء تسويق

 00011-00011 0100-07-10اخلميس  رايضيات املؤسسة

                                                                     


