
 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 وتدقيق  تخصص:    -   03ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 التحليل املالي املتقدم الثالثاء 25/  2/  2020 1

10
:1

5
 - 

11
:4

5
 

 محاسبة الشركات املعمقة الخميس 27/  2/  2020 2

 منهجية البحث العلمي السبت 29/  2/  2020 3

 ة والتدقيقندوة املحاسب االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 مراجعة أنظمة املعلومات الخميس 5/  3/  2020 6

 قانون األعمال السبت 7/  3/  2020 7

8    

9    

10    

 



 جامعة  امحمد بوقرة بومرداس   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 واملحاسبة العلوم املالية قسم 

 2020 - 2019السنة الجامعية: 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 محاسبة وجباية معمقة تخصص:    -   03ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 املعايير املحاسبية الدولية الثالثاء 25/  2/  2020 1

10
:1

5
 - 

11
:4

5
 

 التسيير والتدقيق الجبائي الخميس 27/  2/  2020 2

 منهجية البحث العلمي السبت 29/  2/  2020 3

 محاسبة الشركات املعمقة االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 قانون الصفقات العمومية الخميس 5/  3/  2020 6

 لتدقيق املالي واملحاسبيا السبت 7/  3/  2020 7

8    

9    

10    

 



 جامعة  امحمد بوقرة بومرداس   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   

 اسبة العلوم املالية واملحقسم 

 2020 - 2019السنة الجامعية: 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي األول 

 رزنامة االمتحانات 

 مالية وتأمينات  تخصص:    -   03ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 اقتصاد التأمينات الثالثاء 25/  2/  2020 1

10
:1

5
 - 

11
:4

5
 

 التدقيق واملراقبة التقنية الخميس 27/  2/  2020 2

 إدارة شركات الـتأمين السبت 29/  2/  2020 3

 منهجية البحث العلمي االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 دراسة حاالت في إدارة م,ؤ. التأمين الخميس 5/  3/  2020 6

 القانون األعم 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 تخصص:    -   03ماستر سداس ي  الطور والسداس ي:  
 

 التوقيت املقياس اليوم التاريخ رقم

 االستراتيجية املالية وحوكمة البنوك الثالثاء 25/  2/  2020 1

10
:1

5
 - 

11
:4

5
 

 التمويل الدولي وع, املصرفية الدولية الخميس 27/  2/  2020 2

 الصيرفة االلكترونية السبت 29/  2/  2020 3

 التأمين البنكي االثنين 2/  3/  2020 4

 إنجليزية األربعاء 4/  3/  2020 5

 منهجية البحث العلمي الخميس 5/  3/  2020 6

 قانون املنازعات اإلدارية السبت 7/  3/  2020 7

8    

9    

10    

 


