
 

 

 

:.د.م.لدكتوراه نظام . 3  

على مستوى  اتخصص( 14أربعة عشر ) تمنح الكلية
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 .تسيير املوارد البشرية . 1

 :حاسبةاملالية و املعلوم ال. شعبة ب

اقبةمحاسبة، تدقيق  . 1  ؛ومر

 ؛املؤسسةوتدقيق  يوحيد محاسبت . 2

 ؛الحوكمة واالستراتيجية املالية للمؤسسات . 3
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 . التخصصات في مرحلة ما  عد التدرج2

 

 

  

 مس تغامن عبد امحليد بن ابديسجامعة 

التجارية وعلوم ، لكية العلوم الاقتصادية

 التس يري

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

:الجامعيةالسنة   
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، إنشاء قسم املحاسبة والجباية على مستوى 1988سنة  -

 ؛املدرسة الوطنية للعلوم األساسية

إنشاء قسم العالم اآللي والتسيير على مستوى  1989سنة  -

ENS؛ 

 ؛إنشاء املركز الجامعي: تخصص العلوم التجارية 1991سنة  -

مع إنشاء جامعة مستغانم أصبح املعهد كلية الحقوق والعلوم  -

 ؛التجارية

التجارية وعلوم ، إنشاء كلية العلوم االقتصادية 2012سنة  -

 .التسيير
 

 

 

 

علوم و  كلية العلوم االقتصادية، التجاريةتدرس على مستوى 

حصصا عبد الحميد بن باديس، مستغانم بجامعة  التسيير 

أعمال دروس، تعليمية مختلفة سواء على شكل محاضرات، 

 :التاليعلى النحو ، أعمال موجهةو  تطبيقية

 :.د.م.ليسانـس نظـام  ل. 1
ات على مستوى الليسانس تخصص( 09تسعة ) تمنح الكلية

 يلي: شعب كما ربعوذلك عبر أ

 لـمحــة تاريخيــة .1

 

 

 

 سنوات( 03: )شعبة العلوم االقتصادية أ/

 ؛علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية :1ل

 ؛: علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية2ل

  :3ل

 ؛)سنة واحدة( اتوتسيير املؤسساقتصاد ) 1

 ؛كمي )سنة واحدة(اقتصاد  (2

 .سنة واحدة(بنكي )و نقدي قتصاد ا (3

 سنوات( 03: )التجاريةشعبة العلوم  /ب

 ؛علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية :1ل

 ؛: علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية2ل

  :3ل

 دولية )سنة واحدة(.تجارة ) 1

   )سنة واحدة(.تسويق  (2

 سنوات( 03: )التسييرشعبة علوم  /ج

 ؛علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية :1ل

 ؛: علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية2ل

 :3ل

 إدارة األعمال )سنة واحدة(.) 1

 سنوات( 03: )شعبة العلوم املالية واملحاسبة /د

 ؛علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية :1ل

 ؛اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية: علوم 2ل

   :3ل

 ؛مالية املؤسسة )سنة واحدة() 1

 ؛سنة واحدة(ومحاسبة )مالية (2
 .سنة واحدة(والتأمينات )مالية البنوك ( 3

 

 :منهيماستر و  أكاديميماستر . 2
تخصصات على مستوى  (10)ة عشر  تمنح الكلية

 ،نهياملاستر امل، وتخصصين إثنين على مستوى كاديمياأل استر امل

 :يلي شعب كما أربعوذلك عبر 
 

 (سنتان: )شعبة العلوم االقتصاديةأ/ 

 ؛اتوتسيير املؤسسماستر اقتصاد ( 1

 ؛كمي ماستر اقتصاد( 2

 استشراف؛و اقتصادي  ماستر تحليل( 3

 بنكي.و نقدي  اقتصادماستر ( 4
 

 (سنتان: )شعبة العلوم التجارية /ب

 دولية؛تجارة و  ماستر مالية( 1

 دولي؛ونقل  ماستر إمداد( 2

 ؛ماستر تسويق الخدمات( 3

 .)منهي( فندقي وسياحي تسويقماستر ( 4
 

 (سنتان: )التسييرشعبة علوم  /ج

 ؛تسيير استراتيجيماستر ( 1

 ؛إدارة الهياكل الصحيةماستر ( 2

 .)منهي( عمالريادة األ ماستر (3
 

 (سنتان: )العلوم املالية واملحاسبةشعبة  /د

اقبة التسيير. ماستر تدقيق( 1  ومر

 التدرج مرحلةفي  . التخصصات2

 

 


