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تخصص على مستوى الدكتوراه نظام  11تمنح الكلية 

 حسب مايلي:  2021-2020لسنة  جديد،

 

 تخصص تسيير الموارد البشري..1

 

  تخصص مالية وتجارة دولية..2

  دراسات كمية في التجارة الدولية..3

  . تخصص تجارة دولية ولوجستيك.4

 

 . تخصص محاسبة، تدقيق ومراقبة.5

 . عايرة المحاسبية وتدقيق المؤسسةالم.6

 . الحوكمة واالستراتيجية المالية للمؤسسات.7

 . مالية والبنوك االسالمية.8

 

 تخصص تحليل اقتصادي واستشراف..9

  تخصص اقتصاد كمي..10

 . تخصص اقتصاد و تسيير المؤسسات.11

 

 

 

 

 

 

  

 جامعة عبد امحليد بن ابديس مس تغامن

لكية العلوم الاقتصادية، التجارية، و علوم 

التس يري

 .مستغانم خروبةوقع م

        12-11-42-045  الهاتف:     

     95-97-33-045الفاكس:         

 https://www.univ-mosta.dz/fsecsg :اإللكتروني موقع 

 

 ة عبد امحليد بن ابديس مس تغامنجامع

لكية العلوم الاقتصادية، التجارية، و علوم التس يري 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   إنشاء قسم المحاسبة والجباية على 1988سنة ،

 مستوى المدرسة الوطنية للعلوم األساسية.

    إنشاء قسم اإلعالم اآللي والتسيير  1989سنة

 .ENSعلى مستوى 

    إنشاء المركز الجامعي: تخصص  1991سنة

 العلوم التجارية.

    مع إنشاء جامعة مستغانم أصبح المعهد كلية

 لوم التجارية.الحقوق والع

    إنشاء كلية العلوم االقتصادية،  2012سنة

 .التجارية وعلوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية، التجارية، تدرس على مستوى 

بجامعة عبد الحميد بن باديس،  و علوم التسيير

حصصا تعليمية مختلفة سواء على شكل  مستغانم

محاضرات، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة أو ملتقيات 

 : على النحو التالي

 

ات على مستوى الليسانس تخصص 09تمنح الكلية 

 ربع شعب كمايلي :وذلك عبر أ

مشترك( جذع)علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية  : 1ل  

جذع مشترك(علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية ):  2ل  

 .)سنة واحدة(اقتصاد و تسيير المؤسسة ) 1:  3ل

)سنة واحدة(. االقتصاد الكمي (2         

سنة واحدة() االقتصاد النقدي و البنكي  (3         

 

   

مشترك( جذع)علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية  : 1ل  

جذع مشترك(علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية ):  2ل  

 )سنة واحدة(.التجارة الدولية ) 4:  3ل

)سنة واحدة(. التسويق (5         

 

) 

مشترك( جذع)علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية  : 1ل  

جذع مشترك(علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية ):  2ل  

 )سنة واحدة(.إدارة األعمال ) 6:  3ل

 

مشترك( جذع)علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية  : 1ل  

جذع مشترك(علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية ):  2ل  

 )سنة واحدة(.مالية المؤسسة ) 7:  3ل

)سنة واحدة(. المالية و المحاسبة (8         

)سنة واحدة(  مالية البنوك و التأمينات( 9         

 

 الماسترتخصصات على مستوى  10تمنح الكلية 

 وذلك عبر اربع شعب كمايلي :

 

 ماستر في اقتصاد و تسيير المؤسسة( 1

 ماستر في االقتصاد الكمي( 2

 ماستر في التحليل االقتصادي و االستشراف( 3

 البنكيماستر في االقتصاد النقدي و ( 4

 ماستر في المالية و التجارة الدولية( 5

 ماستر في اإلمداد و النقل الدولي( 6

 ماستر في تسويق الخدمات( 7

 ماستر في اإلدارة اإلستراتيجية( 8

 ماستر في إدارة المنشآت االستشفائية( 9

  ماستر في التدقيق و مراقبة التسيير( 10

 


