
 

 

الزم ع التوز يالمتحاناتالسداسيجدول   الثالثةالسنة: الثا

مراجعة س سا   1202/2202ل

  13:00 -12:00  11:30 -10:30  10:00-09:00  التوقيت
ت إيمان(ماسي  04/06/2022الس     )بوقروة

معمقة 05/06/2022حد كمال(محاسبة     )رماش

ن عمومية  06/06/2022ثن الواحد( محاسبة عبد       )محمد

تقديرة  07/06/2022الثالثاء وفاء(موازنة       )بوقفة

عاء مالية  08/06/2022ر نورالدين(مراجعة ي ا ية   )مز جليلة(إنجل ي  )زمال

س م عمال  09/06/2022ا أمينة(قانون     ) شرايطة

 

 

 

 

 

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

ــــر يــ س ال ـــوم علــ و ة قتصاديـةوالتجار العلوم  ليـة

بالدراســات الـمـكـلفــة الـعــمـادة بـالطـلـبــةنـيـابــة املـرتـبـطــة املـسـائـل  و
19 سكيكـــــدة 55 أوت20جامعــــة  

Université de 20 Aout 1955 - Skikda  

Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des Sciences de Gestion  

Vice Doyen Chargé Des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants 



 

الزم ع التوز يالسدالالمتحاناتجدول   الثا

ا جبايةالسنة س سا   2021/2022لثالثةل

  13:00 -12:00  11:30 -10:30  10:00-09:00  التوقيت

ت         دى(مايس  04/06/2022 الس س     )بورف

معمقة  05/06/2022حد           عمار(محاسبة ي     )شال

ن عمومية  06/06/2022ثن الواحد( محاسبة عبد       )محمد

سي  07/06/2022الثالثاء ال ناصر(مراقبة       )بوصبع

عاء جبائية  08/06/2022ر ة(مراجعة ك ية   )جمال ي(إنجل  )جليلةزمال

س م قضائية  09/06/2022ا ة سو و أمينة(إفالس     ) شرايطة

  

  

  

  

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

ــــر يــ س ال ـــوم علــ و ة قتصاديـةوالتجار العلوم  ليـة

بالدراســات الـمـكـلفــة الـعــمـادة بـالطـلـبــةنـيـابــة املـرتـبـطــة املـسـائـل  و
19 سكيكـــــدة 55 أوت20جامعــــة  

Université de 20 Aout 1955 - Skikda  

Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des Sciences de Gestion  

Vice Doyen Chargé Des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants 

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

ة قتصاديـةوالتجار العلوم ــــرليـة يــ س ال ـــوم علــ  و

بالدراســات الـمـكـلفــة الـعــمـادة بـالطـلـبــةنـيـابــة املـرتـبـطــة املـسـائـل  و
19 سكيكـــــدة 55 أوت20جامعــــة  

Université de 20 Aout 1955 - Skikda  

Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des Sciences de Gestion  

Vice Doyen Chargé Des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants 



 

الزم ع التوز يالسدالالمتحاناتجدول   الثا

وتدقيقالسنة محاسبة ماس   2021/2022: أو
  

  13:00 -12:00  11:30 -10:30  10:00-09:00  التوقيت
ت       والتدقيق    04/06/2022الس املحاسبة    )مرمبوخشيمة(نظرة

زائر   05/06/2022حد ا املحاسبة نة م عب(تنظيم ن    )ش

ن دولية معاي    06/06/2022ثن بالل(محاسبة     )كيموش

ومحاس    07/06/2022الثالثاء ما ميلود( تدقيق     )بوشنق

عاء املباشرة    08/06/2022ر الضرائب أحسن(قانون ي ية )ر السالم(إنجل عبد   )سراج

س م أيوب(مقاوالتية    09/06/2022ا    )مسيخ

  

  

  

  

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

ــــر يــ س ال ـــوم علــ و ة قتصاديـةوالتجار العلوم  ليـة

بالدراســات الـمـكـلفــة الـعــمـادة بـالطـلـبــةنـيـابــة املـرتـبـطــة املـسـائـل  و
19 سكيكـــــدة 55 أوت20جامعــــة  

Université de 20 Aout 1955 - Skikda  

Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des Sciences de Gestion  

Vice Doyen Chargé Des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants 



 

الزم ع التوز يالسدالالمتحاناتجدول   الثا

معمقةالسنة جباية ماس   2021/2022: و

  13:00 -12:00  11:30 -10:30  10:00-09:00  التوقيت
ت الدولية    04/06/2022الس ية الضر إيمان(النظم    )ميمون

فيصل(وتحررإداريإتصال   05/06/2022حد    )كرم

ن ية    06/06/2022ثن املحاس املعلومات بة(نظم     )قواسمية

اتيجية    07/06/2022الثالثاء س سي ال خديجة( محاسبة     )عرقوب

عاء املقارنة    08/06/2022ر املحاسبة مرم(نظمة ية )عمارة السالمسراج(إنجل   )عبد

س م بائية    09/06/2022ا ا كمال(املنازعات  )رماش
  

  

  

  

  

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

ــــر يــ س ال ـــوم علــ و ة قتصاديـةوالتجار العلوم  ليـة

بالدراســات الـمـكـلفــة الـعــمـادة بـالطـلـبــةنـيـابــة املـرتـبـطــة املـسـائـل  و
19 سكيكـــــدة 55 أوت20جامعــــة  

Université de 20 Aout 1955 - Skikda  

Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des Sciences de Gestion  

Vice Doyen Chargé Des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants 
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