
2021 أكتوبر 12

2021 نوفمبر  02

2021 نوفمبر  23

2021 ديسمبر 14

2021 أكنوبر 14

2021 نوفمبر  04

2021 نوفمبر  25

2021 ديسمبر 16

تسويق الخدمات

جازية شيب. أ

اإلثنين

األربعاء

إدارة العالقة مع 

العمالء

سيدي محمد بن . أ

أشنهو

مدخل للخدمات

نجية زياني. أ

المقاوالتية

وفاء براشد. أ

1لغة أجنبية 

إدارة العالقة مع 

العمالء

سيدي محمد بن . أ

أشنهو

تسويق الخدمات

جازية شيب. أ

المقاوالتية

وفاء براشد. أ

G1 + G2

إدارة األعمال الدولية

عن ُبعد

سمير مليكي. أبن عالل قريش. أ

G1 + G2 عن ُبعد G1 + G2

إدارة المنتج و العالمة 

التجارية

على الجميع التقيد بالبرتوكول الصحي المعتمد من قبل الجهات الوصية و إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية و اإلحترازية .

حسب خصوصية كل مادة (أو التطبيق/و)أو األعمال الموجهة / ُتغطي الحصة الواحدة كل من المحاضرة و.

مدرج 

المكتبة
G1 + G2

مدرج 

المكتبة
G1 + G2

مدرج 

المكتبة

جازية شيب. أ

 يتم تدريس المواد عن ُبعد عبرمنصة Teamsو سوف يتم إنشاء فرق من أجل ذلك على هذه األرضية تضم كل من األستاذ و الطلبة لكل مادة إعتمادا على اإليميل الجامعي .

G1 + G2
مدرج 

المكتبة
G1 + G2الخميس

G1 + G2الثالثاء
مدرج 

المكتبة

مدخل للخدمات

نجية زياني. أ

جازية شيب. أ

مدرج 

المكتبة

عن ُبعد

إدارة األعمال الدولية

سمير مليكي. أ

عن ُبعد

مدرج 

المكتبة

G1 + G2

إدارة المنتج و العالمة 

التجارية

- تلمسان- جامعة أبي بكر بلقايد 
كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير 

قسم العلوم التجارية
-          السداسي األول - إستعمال الزمن السنة األولى ماستر تسويق الخدمات

2022-2021السنة الجامعية 

10h30-08h3012h30h-10h30 التاريخ/ اليوم 

مدرج 

المكتبة

G1 + G2

G1 + G2G1 + G2

G1 + G2

بن عالل قريش. أ

G1 + G2

عن ُبعد

1لغة أجنبية 

عن ُبعد

Université Abou-Bakr Belkaid -Tlemcen
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Département des Sciences Commerciales

Emploi du Temps  1ère Année Master  Marketing des Services

Année Universitaire  (2021-2022) Semestre 01

17h00h-15h00 15h00h-13h00


