فرع
السداسي1

ختصصات املاسرت املفتوحة خالل املوسم اجلامعي

علوم التسيير
تخصص  :التسيير العمومي
السداسي2

السداسي3

وحدات التعليم األساسية

التحليل املعاصر لإلدارة العمومية

اقتصاديات املالية العامة املعمقة

عصرنة امليزانية يف اجلزائر

إدارة ميزانية اجلماعات احمللية

الرقابة والتدقيق يف القطاع احلكومي

مراقبة التسيري يف القطاع احلكومي

حماسبة عمومية وحسابات الدولة

تقييم املشروعات العامة

نظام احلكم احمللي املقارن

السداسي1

االتصال و التحرير اإلداري

املقاوالتية

االقتصاد اجلبائي

االساليب اإلحصائية و الكمية للتحليل

منهجية البحث العلمي

Engineering fonctionnel

Management du changement

Le système d’information de gestion
des ressources humaines

Management des risques sociaux

Comportement organisationnel

Management des connaissances

Système des salaires et motivation

Culture organisationnelle

Communication d’entreprise

Le leadership en entreprise

Ethique et responsabilité sociale des
)RSE(entreprises

Entreprenariat

Communication et rédaction
administrative

Méthodologie de recherche et évaluation du
projet de mémoire de fin d’étude

وحدات التعليم اإلسكتشافية

وحدات التعليم اإلسكتشافية
قانون الضرائب

Informatique

وحدة التعليم األفقية
اللغة األجنبية 2

اللغة األجنبية 1

اللغة األجنبية 3

Langue étrangère 1

Langue étrangère 2

تخصص  :إدارة الميزانية

تخصص  :المقاوالتية

وحدات التعليم األساسية

وحدات التعليم األساسية

اقتصاديات املالية العمومية

جتديد مناهج امليزانية العمومية

السياسات والنظم املالية العمومية

إدارة ميزانية اجلماعات احمللية

مراقبة التسيري يف القطاع العمومي

معايري احملاسبة املالية الدولية يف القطاع العام

الرقابة والتدقيق يف القطاع العام

اجلباية احمللية

Les stratégies concurrentielles

Transactions et logistiques
commerciales

Techniques quantitatives de gestion

Evaluation et étude de faisabilité des
projets

Leadership et compétences entrepreneuriales

Contrôle de gestion

Fonction marketing

Management de la qualité

وحدات التعليم املنهجية

تسيري املشاريع العمومية

مراقبة التسيري يف اجلماعات احمللية

التسيري احلديث للجماعات احمللية

االتصال والتحرير اإلداري

املقاوالتية

منهجية البحث العلمي

Fiscalité de l’entreprise
Communication et rédactions
administratives

وحدات التعليم اإلسكتشافية
Droit des affaires en Algérie

وحدة التعليم األفقية

تسيير الموارد البشرية
التسيير العمومي

Informations comptables

Gestion du projet entrepreneurial

Structures d‘appui et de financements
Méthodologie de la recherche scientifique

وحدات التعليم اإلسكتشافية

التسيري بالتفويض"العقود و الصفقات العمومية" األساليب اإلحصائية والكمية للتحليل

اللغة األجنبية 2

Langue étrangère 3

Business plan

وحدات التعليم املنهجية

اللغة األجنبية 1

Informatique

Statut fondamental de la fonction
publique

وحدة التعليم األفقية

عصرنة امليزانية يف اجلزائر

قانون الصفقات العمومية

وحدات التعليم األساسية

وحدات التعليم املنهجية
تعبئة املوارد العمومية

اإلعالم اآليل

تخصص  :تسيير الموارد البشرية
السداسي2

السداسي3
Audit social

وحدات التعليم املنهجية

القانون األساسي للوظيفة العمومية

2017-2016

GRH en entreprise

Droit fiscal

وحدة التعليم األفقية
اللغة األجنبية 3

Langue étrangère 1

Langue étrangère 2

إدارة الميزانية
المقاوالتية

Langue étrangère 3

