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  الخدماتتسويق: السنة الثالثة، تخصص  فرع العلوم التجاريةالسنة الثانية، 
 
 

  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةاألعمال أساتذة   الفوج  البريد االلكتروني
bouira.dz-k.ayad@univ  1.2.3  عياد خليدة  

k.ayad@univ-bouira.dz  المالوأسواق رأس إقتصاد نقدي   عياد خليدة  amel.rihani@univ-bouira.dz 5.6  ريحاني أمال  
Abdohamidi778@gmail.com 4  عبد الرزاقحميدي  

bouira.dz-@univguenoura.  4.5.6  اعالم الي  /  //  قنور عادل  hamzanourehouda20@gmail.com  1.2.3   الهدىحمزة نور  
/  /  /  lindaboumaza719@gmail.com   المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةأساتذة األعمال   انجليزية  ليندةبومعزة  
جد أعمال موجهةال تو   bayoudmericha@yahoo.fr  جد أعمال موجهةال تو   قانون حماية المستهلك  مريشة أحمد  ZONTOTO@yahoo.fr  انجليزية  قاسي كربوش  
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  وتجارة دولية مالية: ، تخصصولى ماسترلسنة األا  تسويق : ة، تخصصلثالسنة الثا  تجارة دولية وإمداد: لسنة الثالثة، تخصصا
 
 
 

  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةاألعمال أساتذة 
  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةأساتذة األعمال   انجليزية  مومو رمية  moumouryma91@gmail.com  جد أعمال موجهةال تو   قانون المنافسة  قرمي ساكورة  grimsakoura2016@gmail.com  جد أعمال موجهةال تو 
جد أعمال موجهةال تو   achachekamels@gmail.com  قانون حماية المستهلك  عشاش كمال  
جد أعمال موجهةال تو   ZONTOTO@yahoo.fr  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةأساتذة األعمال   انجليزية  قاسي كربوش  
جد أعمال موجهةال تو   n1977k2019@gmail.com  قانون الجمارك  جار كمالن  
جد أعمال موجهةال تو   lindaboumaza719@gmail.com  انجليزية  بومعزة ليندة  
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  الخدماتتسويق: ، تخصصولى ماسترلسنة األا
  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةأساتذة األعمال   هاألنه ستبرمج حصص حضورية الستالم ال ترسلوا األعمال عن بعد لألساتذة عبر هذه االمايالت، - في حالة وجود صعوبة في التعامل مع أي بريد الكتروني يرجى التواصل معنا -  :مالحظات  دوليةوتجارة مالية : ، تخصصثانية ماسترالسنة ال  الخدماتتسويق: ، تخصصثانية ماسترالسنة ال  

جد أعمال موجهةال تو   bouira.dz-z.mazouz@univ  حماية المستهلكقانون   معزوز زكية  
جد أعمال موجهةال تو   lindaboumaza719@gmail.com  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةأساتذة األعمال   انجليزية  بومعزة ليندة  
جد أعمال موجهةال تو   bouira.dz-h.boudaoud@univ  تسويق صناعي  بوداود حميدة  
جد أعمال موجهةال تو   ZONTOTO@yahoo.fr  المقياس  المحاضرة) ة(أستاذ  البريد االلكتروني الموجهةأساتذة األعمال   انجليزية  قاسي كربوش  
جد أعمال موجهةال تو   nadirsalaheddine10@gmail.com  نظم المعلومات  نذير صالح الدين  
جد أعمال موجهةال تو   ZONTOTO@yahoo.fr  انجليزية  قاسي كربوش  


