
 جامعة  امحمد بوقرة بومرداس   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 العلوم املالية واملحاسبة قسم 

 2020 - 2019السنة الجامعية: 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 محاسبة وجباية  تخصص:    -   05داس ي ليسانس س الطور والسداس ي: 
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 1املحاسبة املالية املعمقة  الثالثاء 25/  2/  2020 1

12
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0
 - 

13
:3

0
 

 محاسبة الشركات الخميس 27/  2/  2020 2

 جباية املؤسسة السبت 29/  2/  2020 3

 يةاملوازنة التقدير  االثنين 2/  3/  2020 4

 لغة أجنبية األربعاء 4/  3/  2020 5

 التسيير الجبائي الخميس 5 /  3/  2020 6

 األدوات اإلحصائية لتحليل البيانات السبت 7/  3/  2020 7
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 جامعة  امحمد بوقرة بومرداس   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 املحاسبة ملالية و العلوم اقسم 

 2020 - 2019السنة الجامعية: 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 محاسبة ومالية  تخصص:    -   05ليسانس سداس ي الطور والسداس ي: 
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 1املحاسبة املالية املعمقة  الثالثاء 25/  2/  2020 1

00
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:
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 مراقبة التسيير الخميس 27/  2/  2020 2

 تحليل مالي السبت 29/  2/  2020 3

 محاسبة الشركات االثنين 2/  3/  2020 4

 لغة أجنبية األربعاء 4/  3/  2020 5

 اإلفالس و التسوية القضائية الخميس 5/  3/  2020 6

 جباية املؤسسة السبت 7/  3/  2020 7
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 جامعة  امحمد بوقرة بومرداس   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 العلوم املالية واملحاسبة  قسم

 2020 - 2019السنة الجامعية: 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 مالية البنوك والتأمينات  تخصص:    -   05ليسانس سداس ي الطور والسداس ي: 
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 ميناتمحاسبة التأ الثالثاء 25/  2/  2020 1
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 قانون التأمينات الخميس 27/  2/  2020 2

 محاسبة البنوك السبت 29/  2/  2020 3

 التسويق البنكي االثنين 2/  3/  2020 4

 لغة أجنبية األربعاء 4/  3/  2020 5

 تقييم املشاريع الخميس 5 /  3/  2020 6

 لتكافليالتأمين و التأمين ا السبت 7/  3/  2020 7
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