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 امتارخي امـــــــــــمــــــلـــــــيــــــــاس الأفــــواج امـــــتـــــوكـــــيــــت 

ىل 03سا و  4من        عداد و ثليمي امس ياسات امعامة لك الأفواج سا  03د اإ  اإ
 3333سبمترب  30الأربعاء 

 مغة اجنلزيية لك املس توايت سا  03د اإىل   03سا و  03من 

ىل 03سا و  4من   عمل امنفس الاجامتعي لك الأفواج سا  03د اإ
 3333سبمترب  32امخليس 

 منامجنت امتجديد و الادارة الامكرتوهية لك الأفواج سا  03د اإىل   03سا و  03من 

ىل 03سا و  4من   منامجنت املرافق امعمومية  لك الأفواج سا  03د اإ
 3333سبمترب  32امسبت 

 املاهون اجلنايئ لك الأفواج سا  03د اإىل   03سا و  03من 

ىل  د03سا و  4من   املرفق امعام: أأخلكيات، أأدبيات و كمي لك الأفواج سا  03اإ
 3333سبمترب  33الأحد 

عداد امنطوص امللننة لك الأفواج سا  03د اإىل   03سا و  03من   ثلنيات اإ

ىل 03سا و  4من   سا 03د اإ

 حماس بة اخلزينة 1

 امطفلات امعمومية و الإجراءات امعملية 2+3+5 3333سبمترب  34الإثنني 

 امرشاكة و امتعاون املؤسسايت 4

 رزانمة الامتحاانت امشامةل و امتحان امتخرج اخلاضة ابمس نة امثامثة



ىل 03سا و  03من   سا 03د اإ

 متويل الاكتطاد 1

 كاهون اموظيفة امعمومية 5+3+2

 امعلكات امعامة و ثبس يط الإجراءات 4

ىل 03سا و  4من   سا 03د اإ

 امتحليل املايل 1

 3333سبمترب  35امثلاثء 

 امتدكيق 2

 منامجنت املنظامت امعمومية 3

 املاهون ادلويل اخلاص 4

 كاهون الأجاهب 5

ىل 03سا و  03من   سا 03د اإ

 احملاس بة امعمومية 3+1

 احملاس بة امعمومية و املامية احمللية 2

 امتسويق امعمويم 4

 املامية احمللية  5

ىل 03سا و  4من   سا 03د اإ

 امتلنيات اممكية نلتس يري 1

 3333سبمترب  03الأربعاء  

 ثلنيات املراكبة و امتفتيش 2

 ثلنيات امتفاوض 4+3

 املرافق امعمومية احمللية 5

ىل 03سا و  03من   سا 03د اإ
 احملاس بة امعامة 2+1

 عمل الاجامتع 5+3



عداد الأدوات املاهوهية 4  ثلنيات اإ

ىل 03سا و  4من   سا 03د اإ

 امتلينات امبنكية 2+1

 3333اكتوبر  30امخليس 

 الثطال املؤسسايت 4+3

 الإكلمي و امتمنية 5

ىل 03سا و  03من   سا 03د اإ

 املنامجنت املايل 1

 احلومكة الامكرتوهية 4

 جس يري املدن 5

ىل 03سا و  00من   اكتطاد املؤسسة 1 سا 01د اإ

 3333أأكتوبر  30امثلاثء  امتحان امتخرج يف مادة امتخطص لك الأفواج سا00سا اإىل  5من 

       


