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 التسييرشعبة علوم لـــ:  2022/2023جراء املسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين في الطور الثالث دكتوراه للسنة الجامعية إبرنامج 

 

 جراء املسابقةإمكان  التوقيت املعامل مواد الامتحان املناصب التخصص 

شعبة علوم 

 التسيير

 03 إدارة الاعمال

 (14:30-13:00ساعة ونصف ) 01 اقتصاد جزئي
  العلوم االقتصاديةكلية 

        13Aالمدرج رقم       A 12مدرج رقم ال

         14Aالمدرج رقم 
  اآلدابكلية   K احنالجقاعات 

- K03-K04- K05-K06 K01-K02 
  اآلدابكلية  Kمدرجات الجناح 

 K16المدرج رقم        K15المدرج رقم 

 (17:00-15:00ساعتين ) 03 املعرفة إدارة

 03 استراتيجية إدارة
 (14:30-13:00ساعة ونصف ) 01 اقتصاد جزئي

  العلوم االقتصاديةكلية 
 مكتبة الفوق  كلية االقتصاد  Kاحنجقاعات 

SECG SALLE lecture Bloc K 

- K28 - K29 - K30- K31 K26 - K27 (17:00-15:00ساعتين ) 03 إلاستراتيجي التحليل أدوات 

 03 إلادارة املالية

  العلوم االقتصاديةكلية  (14:30-13:00ساعة ونصف ) 01 اقتصاد جزئي
         11Aالمدرج رقم 

 18Aالمدرج رقم         17Aالمدرج رقم 

 (17:00-15:00ساعتين ) 03 املالية التدفقات إدارة 20المدرج رقم         19Aالمدرج رقم 

 

 SEGCاالقتصادية التجارية وعلوم التسيير جراء المسابقة: كلية العلوم إ/ مكان  2023 فيفري 15التاريخ: 
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 التسيير
 03 عموميتسيير 

 (14:30-13:00ساعة ونصف ) 01 اقتصاد جزئي
  اآلدابكلية 
 Hاح نالجب المدرجات

 AH09المدرج رقم  -

 AH10المدرج رقم  -

 Hاح نالجقاعات 
-  H01        -H02 

 (17:00-15:00ساعتين ) 03 الدولة وحسابات عمومية محاسبة

 

   LLA اآلداب واللغاتجراء المسابقة: كلية إ/ مكان  2023 فيفري 15التاريخ: 


