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ي الثا السدا لالمتحانات الزم ع التوز   جدول

تحليلوالسنة شراف اقتصادي ماس   2021/2022 واس

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  13:00 – 12:00 11:30-10:30 10:00 -09:00  التوقیت

ت   الس

 04/06/2022 
  

تيةاملقاوال  

كمال( م   )سيد

  

  حد

05/06/2022 

قتصادي  اء   الذ

رة( ش )بوزليفة  

  

  نثن

06/06/2022 
 

قتصادية ر الظوا  نمذجة

عالوة)  (نواري

ية   انجل
عمر( ود   )م

  الثالثاء

07/06/2022 
 

اقتصادية  جغرافيا

م( مر )مسيعد  

  

عاء   ر

 08/06/2022 
 

العمل سوق  تحليل

وسيلة( )دموش  

  

س م   ا

09/06/2022  
 

العمومية الوظيفة  قانون

سام( إب )عزوز  
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ي الثا السدا لالمتحانات الزم ع التوز   جدول
  2021/2022 دواقتصادماسولسنةا

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

ت   الس

 04/06/2022 
  

  املقاوالتية

كمال( م   )سيد

 

  حد

05/06/2022 

سيات  ا متعددة ات والشر الدو   نتاج

رضايو ( بوعصيدة  )س

 

ن   ثن

06/06/2022 
 

قتصادية العوملة   مؤسسات

مسعود( ب )لش  

سية  فر

رضا( بوعصيدة س   )يو

  الثالثاء

07/06/2022 
  

قتصادي اء والد املعلومات   نظم

يبة( و   )قحام

  

عاء   ر

 08/06/2022 
  

الدو قتصادي   ندماج

ع(   )بالرو

  

س م   ا

09/06/2022  
الفسادقان   ة محار  ون

منصور ( ي   )رحما
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ي الثا السدا لالمتحانات الزم ع التوز   جدول
ماسالسنة ياقتصاد( و ن و   2021/2022 )نقدي

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

ت   الس

 04/06/2022 
  

املالية ندسة   ال

سم(   )شرقرق

  

  حد

05/06/2022 

قاوالتيةامل   

رضا( بوعصيدة س )يو  

  

ن   ثن

06/06/2022 
 

املؤسسة ل وتمو البنكية   العمليات

الدين( نور )بوالكور  

ية   إنجل

عمر( ود   )م

  الثالثاء

07/06/2022 
  

الزمنية السالسل  تحليل

فة( شر   )بوشعور

  

عاء   ر

 08/06/2022 
  

ع للمشار املا   التقييم

فيظ( ا عبد   )لقوي

  

م   سا

09/06/2022  
  

والقرض النقد   قانون

إيمان( ط   )شر
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ي الثا السدا لالمتحانات الزم ع التوز   جدول
دالسنة م ل   2021/2022 )دواقتصاد (الثالثة

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

ت   الس

 04/06/2022 

الدو ق سو   ال

جمال( ة   )بوت
  

  

  حد

05/06/2022 

الدو ل التمو   عمليات

عالوة( )نواري  

   

ن   ثن

06/06/2022 

الدولية التجارة  تقنيات

عقيلة(   )سلمات
  

  

  الثالثاء

07/06/2022 

قتصادي امل   الت

جابر(   )فرطا
  

  

عاء   ر

 08/06/2022 

الدو ثمار س   قانون

محمد(   )شعبان
  

  

س م   ا

09/06/2022  

ية   إنجل

زبودخان( عز   )ة
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ي الثا السدا لالمتحانات الزم ع التوز   جدول
د م ل الثالثة شراف اقتصاديتحليل( السنة   2021/2022 )اس

  

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

ت   الس

 04/06/2022 

معمق ك اقتصادي   تحليل

فاتح(   )صيد
  

  

  حد

05/06/2022 

السياس العموميةتقييم امج وال   ات

محسن( )حامي  

   

ن   ثن

06/06/2022 

والقرض النقد   قانون

عقيلة( )سلمات  
 

  

  الثالثاء

07/06/2022 

وطنية  محاسبة

فة( شر   )قصاص
  

  

عاء   ر

 08/06/2022 

راء س  تقنيات

دة( فر   )بوغازي
  

 

س م   ا

09/06/2022  
ية   إنجل

زابودخ( عز )نة  
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ال يجدول الثا السدا لالمتحانات الزم ع   توز
د م ل الثالثة ياقتصاد( السنة ن و   2021/2022 )نقدي

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

ت   الس

 04/06/2022 

سالمية فة   الص

الدين( عز   )شرون
  

  

  حد

05/06/2022 

البنوك وأعمال   تقنيات

الدين( نور )بوالكور  

   

ن   ثن

06/06/2022 

معمق نقدي   اقتصاد

احسن( ي )ر  
 

  

  الثالثاء

07/06/2022 

زائري  ا املصر   النظام

فة( شر   )قصاص
  

  

عاء   ر

 08/06/2022 

القضائيةا ة سو وال فالس  

منصور ( ي   )رحما
  

  

س م   ا

09/06/2022  

ية  إنجل

ز( عز )بودخانة  
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