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مكان
التدريس

ال

مواد السنة األولى  -الليسانس (جذع مشترك)
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي األول )(S1

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي الثاني )(S 2

مدخل لإلقتصاد -اقتصاد جزئي -1محاسبة عامة -1تاريخ الوقائع االقتصادية -مدخل إلدارة األعمال -اقتصاد جزئي -2محاسبة عامة -2إحصاء-2
إحصاء -1رياضيات -1منهجية البحث -مدخل القانون -مدخل لعلم االجتماع -لغة رياضيات -2إعالم آلي -قانون تجاري -علم إجتماع املنظمات -لغةأجنبية.2
أجنبية.1

م ـ ـ ـ ــواد السنة الثانية  -الليسانس (حسب الشعب)
الشعبة

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي الثالث )(S 3

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي الرابع )(S 4

علوم
التسيير

تسيير املؤسسة -اقتصاد كلي -1محاسبة تحليلية -إحصاء  -3رياضيات املؤسسة -اقتصاد املؤسسة -رياضيات مالية -اقتصاد كلي -2مالية
عامة -تسويق -إعالم آلي -3الفساد و أخالقيات العمل.
منهجية البحث -2إعالم آلي -2اقتصاد نقدي و رأس املال -لغة أجنبية.3

علوم
تجارية

تسيير املؤسسة -اقتصاد كلي -1محاسبة تحليلية -إحصاء  -3رياضيات املؤسسة -اقتصاد املؤسسة -رياضيات مالية -اقتصاد كلي -2مالية
عامة -تسويق -إعالم آلي -3الفساد و أخالقيات العمل.
منهجية البحث -2إعالم آلي -2اقتصاد نقدي و رأس املال -لغة أجنبية.3

تسيير مؤسسات -اقتصاد كلي -1اقتصاد جزائري -اقتصاد نقدي و سوق رأس اقتصاد كلي -2تاريخ الفكر االقتصادي-املالية العامة-
علوم
رياضيات مالية-اقتصاد املؤسسة-إعالم آلي-3الفساد و
املال -احصاء -3رياضيات مؤسسة-منهجية البحث-2إعالم آلي -2لغة أجنبية.3
اقتصادية
أخالقيات العمل.
محاسبة تحليلية -تسيير مؤسسات -اقتصاد كلي -1احصاء-3مالية املؤسسة -اقتصاد املؤسسة -اقتصاد كلي -2رياضيات مالية -املعايير
علوم مالية
املحاسبية الدولية -املالية العامة -إعالم آلي -3الفساد و
منهجية البحث -2إعالم آلي -2اقتصاد نقدي و سوق رأس املال -لغة أجنبية.3
ومحاسبة
أخالقيات العمل.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد السنة الثالثة  -الليسانس (حسب التخصصات)
التخصصات

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي الخامس )(S 5

أسس إدارة املوارد البشرية -تسيير املهارات املهنية -االتصال -حاالت عملية
إدارة املوارد
في إدارة املوارد البشرية -تسيير األجور و التعويضات -اقتصاديات سوق
البشرية
العمل -إعالم آلي -لغة أجنبية.
التحليل املالي -إدارة املخاطر املالية -املؤسسة و األسواق املالية -النماذج
اإلدارة املالية اإلحصائية -وظائف اإلدارة املالية -جباية املؤسسة -املالية الدولية -لغة
أجنبية.
نظرية املنظمات -اإلدارة االستراتيجية -إدارة املوارد البشرية -التسيير املالي-
إدارة أعمال االتصال و أنظمة املعلومات -األدوات الكمية للتسيير -اإلعالم اآللي -لغة
أجنبية.
إدارة الصفقات العمومية -تقنيات امليزانية -محاسبة عمومية -اإلتجاهات
إدارة امليزانية العامة في النفقات العمومية -اقتصاد عمومي -القانون العضوي لقوانين
املالية -إعالم آلي -لغة أجنبية.
املحاسبة املالية املعمقة -1مراقبة التسيير -تحليل مالي -اإلتصال و أنظمة
محاسبة
املعلومات -الهندسة املالية -أدوات كمية للمالية -اإلفالس و التسوية
و مالية
القضائية -لغة أجنبية.
املحاسبة املالية املعمقة -1التسيير املالي -1الهندسة املالية -جباية
مالية
املؤسسة -بورصة األوراق املالية -أدوات كمية للمالية -اإلفالس و التسوية
املؤسسة
القضائية -لغة أجنبية.
املحاسبة املالية املعمقة -1محاسبة الشركات -معايير املراجعة الدولية-
محاسبة و
محاسبة خاصة -جباية املؤسسة -نظام الرقابة الداخلية -اإلفالس و
مراجعة
التسوية القضائية -املحاسبة العمومية.
املحاسبة املالية املعمقة -1محاسبة الشركات -جباية املؤسسة -محاسبة
محاسبة و
خاصة -النظرية املحاسبية و الجبائية -التسيير الجبائي -اإلفالس و التسوية
جباية
القضائية -قانون جبائي.
نظم املعلومات التسويقية -بحوث التسويق -سلوك املستهلك -االتصال-
تسويق

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي السادس )(S 6
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية -تسيير و تنمية الكفاءات-
هندسة التكوين -إدارة الصراع و التفاوض االجتماعي -إدارة املوارد
البشرية الدولية -قانون العمل.
اإلستراتيجية و التخطيط املالي -تقييم املشاريع -املوازنة التقديرية-
املراجعة املالية -نظم املعلومات املالية و املحاسبية -تقنيات
اإلتصال.
إدارة الجودة -إدارة اإلنتاج و العمليات -إدارة املشاريع -مراقبة
التسيير -تسويق عملياتي -قانون األعمال.
عمليات الخزينة -الرقابة املالية -األنظمة الجبائية -تسيير عمومي-
نماذج التنبؤ -نظم الحكم املحلي.
املحاسبة املالية املعمقة -2السياسات املالية للمؤسسة -نظام
املعلومات املحاسبي -املراجعة املالية -بورصة األوراق املالية-
إعالم آلي.
املحاسبة املالية املعمقة -2التسيير املالي -2دراسة حاالت مالية-
املراجعة املالية -مراقبة التسيير -إعالم آلي.
املحاسبة املالية املعمقة -2التسيير املالي -مراجعة مالية -الرقابة
الجبائية -قانون األعمال -لغة أجنبية.-
املحاسبة املالية املعمقة -2التسيير املالي -مراجعة جبائية -مراجعة
مالية و محاسبية -تكنولوجيات و نظم املعلومات في املؤسسة -لغة
أجنبية.
تسويق استراتيجي -تسويق دولي -تسويق إلكتروني -تسويق

تجارة دولية
اقتصاد
نقدي و بنكي
االقتصاد
الكمي
اقتصاد و
تسيير
املؤسسات
تحليل
إقتصادي و
إستشراف

أساليب كمية في التسويق -أنظمة التوزيع -قانون األعمال -لغة أجنبية.
املنظمات املالية و التجارية الدولية -تمويل التجارة الدولية -تأمين دولي-
التسويق الدولي -الجغرافيا االقتصادية -اإلعالم اآللي للتسيير -اللغة
اإلنجليزية التجارية.1
اقتصاد بنكي -أسواق مالية -تحليل مالي -محاسبة البنوك -تسويق مصرفي-
مالية دولية -تطبيقات الحاسوب في العلوم املالية و املصرفية -لغة أجنبية.

الخدمات -تقنيات التفاوض -ندوة في التسوق.
تقنيات التفاوض الدولي -مالية دولية -بورصة البضائع -الجمركة و
التبادل الدولي -التطبيقات األولية لبرنامج  -SPSSاللغة اإلنجليزية
التجارية .2
تقنيات و أعمال البنوك -النظام املصرفي الجزائري -اقتصاد نقدي
معمق -تسيير املخاطر املالية -املؤسسات املالية و النقدية -القانون
البنكي.
اقتصاد قياس ي -2بحوث عمليات -2تقييم املشاريع -السالسل
الزمنية -اقتصاد كلي مطبق -برامج إحصائية.
نماذج التنبؤ -تقييم املشاريع -مالية املؤسسة -مبادئ تمويل
املؤسسات -تسويق عملياتي -املالية الدولية.

اقتصاد قياس ي -1بحوث عمليات -1تحليل املعطيات -اقتصاد جزئي مطبق-
محاسبة وطنية -نمذجة -سبراآلراء -إعالم آلي -لغة أجنبية.
نظرية املنظمات -استراتيجية املؤسسة -نظرية اتخاذ القرار -جباية
املؤسسة -التسيير املالي -األدوات الكمية للتسيير -قانون األعمال -لغة
أجنبية.
التحليل االقتصادي الجزئي املعمق -نماذج التنبؤ-مناهج اإلستشراف -التحليل االقتصادي الكلي املعمق -املحاسبة الوطنية -تقييم
االقتصاد القياس ي -نظرية اتخاذ القرار -طرق كمية مطبقة على الحاسوب -السياسات و البرامج العمومية -سبر اآلراء -نظم املعلومات -لغة
أجنبية.
لغة أجنبية.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد مستوى امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاستر(حسب عملية املواءمة )Harmonisation
التخصصات

إدارة أعمال

إدارة املوارد
البشرية

إدارة امليزانية

إدارة مالية

مالية املؤسسة

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي األول )(S 1

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي الثاني )(S 2

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداس ي الثالث )(S 3

التسيير العمومي -إدارة التغيير -إدارة
الصراعات و األزمات -املسؤولية اإلجتماعية
ملنظمات األعمال -اإلتصال و التحرير اإلداري-
قوانين العمل و الحماية اإلجتماعية -لغة
أجنبية.1
الهندسة الوظيفية -نظام معلومات املوارد
البشرية -إدارة املعرفة -تخطيط املوارد
البشرية -املقاوالتية -قوانين العمل و الحماية
اإلجتماعية -لغة اجنبية.1

النظريات االقتصادية للمنشأة -إدارة
األعمال الدولية -اإلدارة االستراتيجية
للموارد البشرية -التنافسية و الخيارات
االستراتيجية -املقاوالتية -قانون الضرائب-
لغة اجنبية2.
إدارة التغيير -إدارة املخاطر اإلجتماعية-
نظام األجور و الحوافز -التسييراإلستراتيجي
للموارد البشرية -اإلتصال و التحرير
اإلداري -القانون األساس ي للوظيفة
العمومية -لغة أجنبية.2
تحديد مناهج امليزانية العمومية -إدارة
ميزانية الجماعات املحلية -الرقابة و
التدقيق في القطاع العام -محاسبة
عمومية و حسابات الدولة -املقاوالتية -نظم
املعلومات -لغة أجنبية.2
إدارة التدفقات املالية -محاسبة الشركات-
هندسة مالية -حوكمة الشركات -اإلتصال و
التحرير اإلداري -تطبيقات معالجة
البيانات -2لغة أجنبية.2

إدارة املعرفة -إدارة أنظمة
املعلومات -إدارة اإلبداع و اإلبتكار-
منهجية البحث العلمي-إدارة السلوك
التنظيمي -قانون تجاري-لغة
أجنبية.3
التدقيق االجتماعي -السلوك
التنظيمي -الثقافة التنظيمية-
منهجية البحث -مراجعة و تقييم أداء
إدارة املوارد البشرية -تحليل
املعطيات -لغة أجنبية.
عصرنة امليزانية في الجزائر -مراقبة
التسيير في القطاع العمومي -الجباية
املحلية -منهجية البحث -النظريات و
تحليل
النقدية-
السياسات
املعطيات -لغة أجنبية.3
إدارة مصادر التمويل -أسواق رأس
املال -إدارة املحفظة املالية -اإلدارة
املالية اإللكترونية -منهجية البحث
العلمي -قانون األعمال -لغة
أجنبية.3
تسيير املخاطر املالية -تسيير و
استراتيجية مالية -التدقيق املالي-
إختيار االستثمارات -منهجية البحث
العلمي -املعالجة اآللية و تحليل
املعطيات  -2لغة أجنبية.3
التحليل املالي املعمق -املحاسبة
القطاعية -تنظيم مهنة املحاسبة في
الجزائر -منهجية البحث العلمي-

إقتصاديات املالية العمومية -السياسات و
النظم املالية العمومية -معايير املحاسبة املالية
الدولية في القطاع العام -التحليل املعاصر
لإلدارة العمومية -اإلتصال و التحرير اإلداري-
قانون الصفقات العمومية -لغة أجنبية.1
اإلدارة املالية املعمقة -التشخيص املالي -دراسة
الجدوى و إختيار اإلستثمارات -التقنيات
الكمية إلتخاذ القرار -املقاوالتية -تطبيقات
معالجة البيانات -1لغة أجنبية.1

التسيير املالي -النظرية املالية -محاسبة تقييم املؤسسات -الهندسة املالية -التسيير
التسيير -بحوث العمليات -االتصال و التحرير البنكي -إدارة املحافظ االستثمارية-
مقاوالتية -املعالجة اآللية و تحليل
اإلداري -قانون الضرائب -لغة اجنبية.1
املعطيات -1لغة أجنبية.2
املعايير املحاسبية الدولية -IASمشاكل معايير اإلبالغ الدولية - IFRSنظرية
محاسبية معاصرة -محاسبة الشركات املعمقة -املحاسبة -الحوكمة و املحاسبة -تدقيق و
املقاوالتية -إعالم آلي للتسيير -قانون الصفقات مراقبة نظام املعلومات -اإلتصال و التحرير

محاسبة

محاسبة و تدقيق

محاسبة و جباية
معمقة

اقتصاد كمي

اقتصاد نقدي و
بنكي

اقتصاد و تسيير
املؤسسات

تحليل إقتصادي
و استشراف

العمومية -لغة أجنبية.1

اإلداري -القانون الضريبي -لغة أجنبية.2

املعايير املحاسبية الدولية -IAS 1نظام
املعلومات املحاسبي -املراجعة و التدقيق
الجبائي -املحاسبة الوطنية -املقاوالتية -قانون
الصفقات العمومية -لغة أجنبية.1

املعايير املحاسبية الدولية -IFRS 2تنظيم
مهنة املحاسبة في الجزائر -مراجعة
محاسبية و مالية -محاسبة التسيير املعمق-
االتصال و التحرير اإلداري -القانون
الضريبي -لغة أجنبية.2
محاسبة التسيير االستراتيجية -األنظمة
املحاسبية املقارنة -النظم الضريبية
الدولية -معايير املحاسبة املالية الدولية في
القطاع العام -االتصال و التحرير اإلداري-
تطبيقات حاسوبية -لغة أجنبية.2
تحليل السالسل الزمنية -2اقتصاد كلي
معمق -تحليل ديمغرافي -نظرية األلعاب-
اإلتصال و التحرير اإلداري -تحليل التباين
عن طريق  -SPSSلغة أجنبية.2

اقتصاد بنكي معمق -التمويل الدولي -األسواق
املالية الدولية -تحليل السياسات النقدية-
اإلتصال و التحرير اإلداري -قانون النقد و
القرض -لغة أجنبية.1

الهندسة املالية -التقييم املالي للمشاريع-
العمليات البنكية و تمويل املؤسسات-
املؤسسات النقدية و املالية الدولية-
مقاوالتية -قانون محاربة الفساد -لغة
أجنبية.2
التسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة-
تقنيات التصدير و االستيراد -أنظمة الجودة
و التقييس -املؤسسة و األسواق املالية-
االتصال و التحرير اإلداري -تطبيقات
متقدمة  -SPSS2لغة أجنبية.2
الجغرافيا االقتصادية -نمذجة الظواهر
االقتصادية -تحليل سوق العمل -بحوث
عمليات -املقاوالتية -قانون الوظيفة
العمومية -لغة أجنبية.2

الجباية املعمقة للمؤسسة -املحاسبة
ّ
املعمق -مراجعة
القطاعية -التسيير املالي
محاسبية -املقاوالتية -قانون الضرائب -لغة
اجنبية.1
تحليل السالسل الزمنية -1اقتصاد جزئي
معمق -تقنيات اإلستقصاء -اقتصاد قياس ي
تطبيقي -مقاوالتية -قانون محاربة الفساد -لغة
أجنبية.1

تشخيص املؤسسة -تقنيات االتصال الحديثة-
تمويل املؤسسة -إدارة اإلبداع واالبتكار-
املقاوالتية -تطبيقات متقدمة  -SPSS1لغة
أجنبية.1
تحليل السالسل الزمنية -اقتصاد قياس ي-
قانون محاربة الفساد -االستشراف
االقتصادي -االتصال و التحرير اإلداري -نظرية
املؤشرات االقتصادية -لغة أجنبية.1

التاريخ:
............................................................

تدقيق و مراقبة تسيير م ص م و
املجمعات اإلقليمية -تطبيقات
حاسوبية -لغة أجنبية.3
التحليل املالي املتقدم -ندوة
املحاسبة و التدقيق -محاسبة
الشركات املعمقة -منهجية البحث
العلمي -املحاسبة القطاعية -تحليل
املعطيات -لغة أجنبية.3
املعايير املحاسبية الدولية -التسيير و
التدقيق الجبائي -محاسبة الشركات
املعمقة -منهجية البحث العلمي-
املنازعات الضريبية -طرق تحليل
املعطيات -لغة أجنبية.3
نماذج التوازن العام -نمذجة
الظواهر االقتصادية -تحليل
املدخالت و املخرجات -جغرافيا
اقتصادية -منهجية البحث العلمي-
برمجية  -STATAلغة أجنبية.3
التدقيق البنكي -تسيير املحافظ
املالية -جباية العمليات املصرفية و
املالية -منهجية البحث العلمي-
النظام النقدي و املالي الجزائري -لغة
أجنبية.3
اليقظة االستراتيجية و املؤسسة-
حكومة الشركات -إدارة الكفاءات-
االستراتيجية و التخطيط املالي-
منهجية البحث العلمي -قانون
الصفقات العمومية -لغة أجنبية.3
تحليل مناخ األعمال -األزمات
االقتصادية و املالية الدولية-
التحوالت االقتصادية في الجزائر و
العالم -طرق التنبؤ -منهجية البحث
العلمي -قانون املنافسة -لغة
أجنبية.3

إمضاء األستاذ:

