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التدقيق البنكي اهلندسة املالية اقتصاد بنكي معمق تحليل مناخ األعمال الجغرافيا االقتصادية نظرية المؤشرات االقتصادية
تسيري احملافظ املالية التقييم املايل للمشاريع التمويل الدويل األزمات االقتصادية و المالية الدولية نمذجة الظواهر االقتصادية تحليل السالسل الزمنية

جباية العمليات املصرفية و املالية العمليات البنكية و متويل املؤسسات األسواق املالية الدولية التحوالت االقتصادية في الجزائر و  تحليل سوق العمل االستشراف االقتصادي

النمذجة املالية تسيري املخاطر املالية اقتصاد قياسي تحليل الدولة واستراتيجيات التنمية تحليل المؤسسات المحاسبة الوطنية ونمذجة االقتصاد
منهجية البحث العلمي املقاوالتية اإلتصال و التحرير اإلداري منهجية البحث العلمي المقاوالتية اإلتصال و التحرير اإلداري

حتليل الربامج احلاسوبية  قانون النقد والقرض قانون األعمال القانون الجبائي قانون الصفقات العمومية قانون األعمال

3اللغة األجنبية  2اللغة األجنبية  1اللغة األجنبية  3اللغة األجنبية  2اللغة األجنبية  1اللغة األجنبية 

مناذج التوازن العام 2حتليل السالسل الزمنية 1حتليل السالسل الزمنية Veille Technologique & Stratégique Management de la qualité Management de l’innovation

منذجة الظواهر االقتصادية اقتصاد كلي معمق اقتصاد جزئي معمق R.S.E Ingénierie industrielle & Design Statistique industrielle

حتليل املدخالت و املخرجات حتليل دميغرايف تقنيات االستقصاء Mutations industrielles Analyse de données Management Logistique

تسيري املخاطر املالية إدارة اجلودة تقييم املشاريع Stratégie managériale de l’entreprise Techniques financières internationales
Environnement macroéconomique des 

marchés

منهجية البحث العلمي املقاوالتية االتصال والتحرير اإلداري Communication et rédaction 

administrative 

Entrepreneuriat

قانون الصفقات العمومية قانون األعمال القانون اجلبائي
Droit des affaires Marketing relationnel Droit commercial International 

3اللغة األجنبية  2اللغة األجنبية  1اللغة األجنبية 
Langue étrangère Langue étrangère Langue étrangère

Vigilance et stratégie de l'entreprise Gestion et audit fiscal de l’entreprise Diagnostic de l’entreprise

التحليل االقتصادي واالستشراف Gouvernance d'entreprise
Techniques d'exportation et 

d'importation 

Techniques de communication 

modernes

Gestion des compétences اقتصاد و تسيير المؤسسة
Les systèmes de qualité et de 

normalisation
Financement d’entreprise

اقتصاد نقدي و بنكي

 Analyse quantitative 3 (Analyse des االقتصاد الصناعي

données)

Analyse quantitative 2 (Statistiques 

descriptives par inférence)
Analyse quantitative 1 (Econométrie)

اقتصاد كمي Méthodologie de recherche scientifique
Communication et rédaction 

administrative
Entrepreneuriat

Droit des affaires Négociation et techniques de vente Leadership et culture Entrepreneuriale
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اقتصاد و تسيير المؤسسة:  تخصص 
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    وحدات التعليم األساسية

وحدات التعليم اإلسكتشافية

Méthodologie de la recherche Informatique (Bases de données)
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    وحدات التعليم األساسية
االقتصاد الصناعي: تخصص 

العلوم االقتصادية

وحدات التعليم اإلسكتشافية

وحدة التعليم األفقية

وحدات التعليم املنهجية
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2017-2016ختصصات املاسرت املفتوحة خالل املوسم اجلامعي  فرع 
اقتصاد نقدي و بنكي: تخصص  التحليل االقتصادي واالستشراف:   تخصص 

وحدات التعليم املنهجية

قية وحدة التعليم األف

اقتصاد كمي:  تخصص 


