
 

 وزارة ا�����م ا����� و ا�
	ث ا�����

�03���� ا��زا�ر  

ا���وم ا�����د�� وا���وم ا����ر�� و��وم ا�����ر    ����  


� ا���وم ا����ر�� ��  ا�

 

 إ��ن
 شعبة العلوم التجاريةعلم الطلبة السنة الثالثة  ليكن في             

هناك  أن –المجموعة األولى – التجارة الدولية- تخصص -

  .15بالقاعة  -المالية الدولية–مقياس  في حصة تعويضية

.  05/03/2018االثنين  يوم -  

  .04سا بالنسبة للفوج 14.00سا إلى غاية 12.30من الساعة •

  . 05 سا بالنسبة للفوج15.30سا إلى غاية 14.00من الساعة •

  .06سا بالنسبة للفوج 17.00سا إلى غاية 15.30من الساعة •

 

 ا�دارة



 

ا�����م ا����� و ا�
	ث ا����� وزارة  

�03���� ا��زا�ر  

ا���وم ا�����د�� وا���وم ا����ر�� و��وم ا�����ر    ����  


� ا���وم ا����ر�� ��  ا�

 

 إ��ن
-تخصص - ليكن في علم الطلبة السنة الثالثة شعبة العلوم التجارية            

–أن هناك حصة تعويضية في مقياس -المجموعة األولى – التجارة الدولية

  .18بالقاعة -المالية الدولية

  .  06/03/2018 يوم الثالثاء -

  .07سا بالنسبة للفوج 9.30سا إلى غاية 8.00من الساعة •

  .08سا بالنسبة للفوج 11.00سا إلى غاية 9.30من الساعة •

  .09سا بالنسبة للفوج 12.30سا إلى غاية 11.00من الساعة •

 

 ا�دارة

 

 



 

ا�����م ا����� و ا�
	ث ا����� وزارة  

�03���� ا��زا�ر  

ا���وم ا�����د�� وا���وم ا����ر�� و��وم ا�����ر    ����  


� ا���وم ا����ر�� ��  ا�

 

 إ��ن
- شعبة العلوم التجاريةليكن في علم الطلبة السنة الثالثة          

أن هناك  -األولىالمجموعة – التجارة الدولية-تخصص 

-الدوليتقنيات التفاوض –حصة تعويضية في مقياس 

 من الساعة  04/03/2018وذلك يوم األحد  01بالمكتبة 

 .سا14 0:0 إلى غاية سا12:30

 

 ا�دارة

 

 



 

 وزارة ا�����م ا����� و ا�
	ث ا�����

�03���� ا��زا�ر  

ا���وم ا�����د�� وا���وم ا����ر�� و��وم ا�����ر    ����  


� ا���وم ا����ر�� ��  ا�

 

 إ��ن
- شعبة العلوم التجاريةليكن في علم الطلبة السنة الثالثة          

أن هناك حصة  -المجموعة الثانية– تسويق -تخصص 

  18بالقاعة  -تسويق الكتروني –تعويضية في مقياس 

  06/03/2018يوم الثالثاء 

 .سا 0014:إلى غاية  سا 3012:من الساعة

 

 

 ا�دارة

 



 

 وزارة ا�����م ا����� و ا�
	ث ا�����

�03���� ا��زا�ر  

ا���وم ا�����د�� وا���وم ا����ر�� و��وم ا�����ر    ����  


� ا���وم ا����ر�� ��  ا�

 إ��ن

� ا���وم ا����ر��       ��-�&�ص  - ���ن $� ��م ا�ط�
� ا��"� ا�!��!� 

    أن ھ"�ك 	�� ��و�'��  - ا����و�� ا�و�� – ا���رة ا�دو���

15
��,���  - �ور�� ا������–$� �,��س .  

  . �08/03/2018وم ا����س  -


� ��0وج�� 9.30 إ�. -����� �8.00ن ا����� •�"��
 01.  


� ��0وج �� 11.00 إ�. -����� �9.30ن ا����� •�"��
02.                    


� ��0وج �� 12.30 إ�. -����� �11.00ن ا����� •�"��
03.   

��ن  -��  . �15������  �12/03/2018وم ا


� ��0وج�� 14.00 إ�. -����� �12.30ن ا����� •�"��
 01.  


� ��0وج �� 15.30 إ�. -����� �14.00ن ا����� •�"��
02.   


� ��0وج�� 17.00 إ�. -����� �15.30ن ا����� •�"��
 03.  

                      

 ا�دارة

                              


