
 

الزم ع التوز الالمتحاناتجدول   سادسالسدا

تخصصالسنة   2021/2022ماليةإدارةالثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  11:30-10:30 10:00-09:00  التوقيت

ت   04/06/2022الس
ة التقدير   املوازنة

ايمان( محمد   )بن

  

  05/06/2022حد
قضائية ة سو و   إفالس

سامعزوز(   )اب

  

ن   06/06/2022ثن
ما   تدقيق

اد( ج   )بونور

  

  07/06/2022الثالثاء
ية   انجل

ة( من   )مبارك

  

عاء   08/06/2022ر
التخطيط و اتيجية   س

الصا( محمد   )فروم

  

س م   09/06/2022ا
ع املشار   تقييم

نجمة(   )بوفل

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

العلوم ـــرقتصاديةليـة يـــ س ال علـــــوم و ة  والتجار

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 الالمتحاناتجدول   سادسالسدا

لالسنة إدارةالثالثة د   2021/2022أعمالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  11:30-10:30 10:00-09:00  التوقيت

ت   04/06/2022الس
ع املشار   إدارة

صا(   )بالسكة

  

  05/06/2022حد
البورصة   قانون

منال(   )بولعبايز

  

ن   06/06/2022ثن
ودة ا   ادراة

لي(   )بوطبخ

  

  07/06/2022الثالثاء
ية   انجل

ة( من   )مبارك

  

عاء   08/06/2022ر
سي ال   مراقبة

حنان(   )بوطغان

  

س م   09/06/2022ا
العمليات و نتاج   إدارة

ي ( ص   )مقيمح

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

ــــرليـة يــ س ال علـــــوم و ة والتجار قتصاديـة  العلوم

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 يالسداالمتحاناتجدول   الثا

تخصصوالسنة   2021/2022ماليةإدارةماس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

ت   04/06/2022الس
ات   الشر   محاسبة

ة( ش   )عثمان

  

  05/06/2022حد
  املقاوالتية  

محمد( زة   )بو

  

ن   06/06/2022ثن
العمليات     بحوث

احسن(   )طيار

ية   انجل

نوال(   )صياد

  07/06/2022الثالثاء
املباشرة   الضرائب   قانون

الصا( محمد   )فروم

  

عاء   08/06/2022ر
مالية     ندسة

ميلود(   )بوشنق

  

س م   09/06/2022ا
التدفقات     إدارة

عمر(   )بوفامة

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

و ة والتجار قتصاديـة العلوم ــــرليـة يــ س ال  علـــــوم

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 االمتحاناتجدول يالسدا   لثا

أو   2021/2022أعمالإدارةتخصصماسسنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

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

ت   04/06/2022الس
للمنظمة   ديثة ا   الوظائف

حمزة(   )مقيطع

  

  05/06/2022حد
العمومية   الصفقات   قانون

رضوان(   )بوزوالغ

  

ن   06/06/2022ثن
شاة   للم قتصادية ات   النظر

مة( كر   )غياد

ية   انجل

نوال(   )صياد

  07/06/2022الثالثاء
ع   املشار تقييم و املا   التحليل

بوجمعة( ل سا   )ديبون

  

عاء   08/06/2022ر
داري   ر التحر و   تصال

درا(   )راب

  

س م   09/06/2022ا
ة   شر ال للموارد اتيجية س   دارة

ام( س   )بوصبع

  

 سكيكــدة– 1955أوت20جامعة

و ة والتجار قتصاديـة العلوم ــــرليـة يــ س ال  علـــــوم

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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