(السنة الثالثة)

فرع علوم اقتصادية
السداسي 6

السداسي 5

(السنة الثالثة)

فرع علوم اقتصادية
السداسي 6

السداسي 5

تخصص  :اقتصاد و تسيير المؤسسة

السداسي 6

تخصص  :اقتصاد كمي
Modèles de prévision

Théories des organisations

فرع علوم اقتصادية
السداسي 5

Management des processus et de la production Stratégie de l’entreprise
Théorie de prise de décision

Management des projets

Fiscalité d’entreprise

Modèle de décision

Système d’information

Création d’entreprises

Contrôle de gestion

Gestion financière

Droit du travail

Langue étrangère 2

Informatique 3

اقتصاد قياسي I
بحوث العمليات I
تحليل المعطيات
الجبر الخطي والتحليل التفاضلي
نظرية اتخاذ القرار I
االقتصاد الجزئي المعمق
اإلعالم اآللي التطبيقي I
لغة أجنبية I

(السنة الثالثة)

تخصص  :اقتصاد التنمية
نظريات التنمية
إقتصاديات الموارد الطبيعية والتنمية
التحليل الديمغرافي
محاسبة وطنية 1
اقتصاد كلي معمق
تقييم المشاريع
اإلعالم اآللي التطبيقي 01
لغة أجنبية 1

اقتصاد قياسي II
بحوث العمليات II
تقييم المشاريع
نماذج األمثلية
نظرية اتخاذ القرار II
اإلعالم اآللي التطبيقي II
لغة أجنبية II

نماذج النمو
تقنيات كمية
تقييم السياسات والبرامج العمومية
محاسبة وطنية 2
استثمار دولي
اإلعالم اآللي التطبيقي 02
لغة أجنبية 2

Langue étrangère 1

(السنة الثالثة)

فرع علوم التسيير

فرع علوم التسيير

تخصص  :التسيير العمومي
أسس التسيير العمومي
المحاسبة العمومية
الصفقات العمومية
مبادئ االقتصاد العمومي I
الهيئات المالية العمومية
إعالم آلي تطبيقي
لغة أجنبية 1

فرع العلوم المالية

(السنة الثالثة)

أسس إدارة الموارد البشرية
تسيير المسارات المهنية
االتصال
التشغيل والبطالة
نظرية المنظمات
اإلعالم اآللي للتسيير I
لغة أجنبية I

Comptabilités des sociétés
Comptabilité financière approfondie 1

Comptabilité financière approfondie 2

Normes d’audit internationales

Audit financier

Budget prévisionnel

Comptabilité des ressources humaines

Audit fiscal

Comptabilité publique

Audit bancaire

Droit du travail

Droit fiscal

Langue étrangère

Langue étrangère

(السنة الثالثة)

نظم المعلومات التسويقية
بحوث التسويق
سلوك المستهلك
االتصال
سياسات المنتج
سياسات التوزيع
اإلعالم و الترويج
التفاوض التجاري
لغة أجنبية 5

نظرية المنظمات
اإلدارة اإلستراتيجية
إدارة الموارد البشرية
تقييم المشاريع
مراقبة التسيير
نظام المعلومات
قانون األعمال
اإلعالم اآللي التطبيقي 1
لغة أجنبية 1

تسيير المخاطر المالية
التسيير المالي
الهندسة المالية
التسويق المصرفي
مراجعة التأمينات
الوساطة البنكية
لغة أجنبية 2

(السنة الثالثة)

فرع العلوم التجارية
المنظمات المالية و التجارية
تمويل التجارة الدولية
تأمين دولي
نظريات التجارة الدولية
المحاسبة الوطنية
ندوة في التجارة الدولية
الجغرافية االقتصادية
لغة أجنبية 1

فرع العلوم التجارية

فرع عوم التسيير
ادارة المنظمات
ادارة الموارد البشرية

التجارة الدولية

التسيير العمومي

التسويق

محاسبة مالية معمقة 2
تسيير مالي 2
دراسة حالة في المالية
السياسات المالية و النقدية
مالية دولية
اعالم الي تطبيقي
اللغة األجنبية 2

فرع العلوم المالية
محاسبة و مراجعة
محاسبة و جباية
بنوك و تأمينات
مالية المؤسسة

تقنيات التفاوض الدولي
مالية دولية
بورصة البضائع
إدارة األعمال الدولية
التجارة اإللكترونية
قانون األعمال الدولية
لغة أجنبية 2

فرع العلوم المالية

تخصص  :مالية المؤسسة
محاسبة مالية معمقة 1
تسيير مالي1
هندسة مالية
نماذج القرار
اعالم الي تطبيقي
جباية المؤسسة
مراقبة التسيير
اللغة األجنبية 1

(السنة الثالثة)
تخصص  :التجارة الدولية

تسويق استراتيجي
تسويق دولي
تسويق إلكتروني
تسويق صناعي
التسويق العمومي
القوى البيعية و البيع الشخصي
قانون المنافسة و االستهالك
لغة أجنبية 6

فرع العلوم المالية

تخصص  :البنوك و تأمينات

اقتصاد و تسيير المؤسسة

(السنة الثالثة)

إدارة الجودة
إدارة اإلنتاج و العمليات
إدارة المشاريع
نماذج اتخاذ القرار
تحليل المعطيات
المحيط اإلقتصادي للمؤسسة
اإلعالم اآللي التطبيقي 2
لغة أجنبية 2

تخصص  :التسويق
Gestion financière

فرع العلوم االقتصادية
اقتصاد التنمية
اقتصاد كمي

تخصص  :ادارة المنظمات

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية
التسيير وتنمية الكفاءات
هندسة التكوين
أرقونوميا وشروط العمل في المؤسسة
التغيرات السوسيو اقتصادية وإدارة التغيير
اإلعالم اآللي للتسيير II
لغة أجنبية II

فرع العلوم التجارية

تخصص  :محاسبة و مراجعة

محاسبة البنوك
محاسبة التأمينات
التأمين و التأمين التكافلي
التقنيات البنكية للتمويل
المراجعة البنكية
تقييم المشاريع
قانون التأمينات
لغة أجنبية 1

فرع علوم التسيير

تخصص  :ادارة الموارد البشرية

تسيير الموارد البشرية في الوظيف العمومي
مراقبة التسيير العمومي
نظرية الخيارات العمومية
مبادئ االقتصاد العمومي II
مالية الجماعات المحلية
القانون الجبائي
لغة أجنبية 2

فرع العلوم المالية

(السنة الثالثة)

(السنة الثالثة)

(السنة الثالثة)
تخصص  :محاسبة و جباية

المحاسبة المالية المعمقة
محاسبة الشركات
جباية المؤسسة
المراجعة المحاسبية
المنازعات الجبائية
قانون األعمال
اللغة األجنبية 1

1

المحاسبة المالية المعمقة
التسيير المالي
المراجعة الجبائية
تسيير الميزانية
المحاسبة العمومية
القانون الجبائي
اللغة األجنبية 2

2

