
 ة بومرداسامحمد بوقر جامعة     

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 العلوم املالية واملحاسبة قسم 

 2020 - 2019السنة الجامعية: 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 محاسبة وتدقيق  تخصص:    -   01ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم خالتاري رقم

 1املعايير املحاسبية الدولية_ الثالثاء 25/  2/  2020 1

12
:0

0
 - 

13
:3

0
 

 نظام املعلومات املحاسبي الخميس 27/  2/  2020 2

 املراجعة والتدقيق الجبائي السبت 29/  2/  2020 3

 نظرية املحاسبة االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية ربعاءال  4/  3/  2020 5

 املقاوالتية الخميس 5/  3/  2020 6

 قانون الصفقات العمومية السبت 7/  3/  2020 7

8    

9    

10    

 



 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 معمقة تخصص:    -   01ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 الجباية املعمقة للمؤسسة الثالثاء 25/  2/  2020 1

12
:0

0
 - 

13
:3

0
 

 نون الضرائب املباشرة وغ/املباشرةقا الخميس 27/  2/  2020 2

 التسيير املالي املعمق السبت 29/  2/  2020 3

 مراقبة التسيير االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 املقاوالتية الخميس 5/  3/  2020 6

 املحاسبة القطاعية السبت 7/  3/  2020 7

8    

9    

10    

 



 جامعة  امحمد بوقرة بومرداس   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 العلوم املالية واملحاسبة قسم 

 2020 - 2019ية: السنة الجامع

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 مالية وتأمينات  تخصص:    -   01ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 قانون الـتأمين الثالثاء 25/  2/  2020 1

12
:0

0
 - 

13
:3

0
 

 اتالتأمينمحاسبة  الخميس 27/  2/  2020 2

 التسيير املالي ملؤسسات التأمين السبت 29/  2/  2020 3

 تسيير املؤسسات املالية االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 املقاوالتية الخميس 5/  3/  2020 6

 إدارة املخاطر السبت 7/  3/  2020 7

8    

9    

10    

 



 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 وبنوك خصص: ت   -   01ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 مدخل إلى إدارة البنوك الثالثاء 25/  2/  2020 1

12
:0

0
 - 

13
:3

0
 

 تقنيات بنكية الخميس 27/  2/  2020 2

 املحاسبة املالية البنكية السبت 29/  2/  2020 3

 عمليات الوساطة البنكية االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 املقاوالتية الخميس 5/  3/  2020 6

 قانون النقد والقرض السبت 7/  3/  2020 7
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9    

10    

 


