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  المؤسسات الجامعية التي تتبع ندوة جامعات الوسط
  :جامعة األغواط

 مواءمة عروض التكوين في الماستر: -جامعة األغواط  -

 الفروع التخصصات مالحظات

 Management Stratégique     إستراتيجيةإدارة   عرض مقبول

 علوم التسيير

  Managementإدارة األعمال عرض مقبول
 Entreprenariatوالتيةالمقا عرض مقبول
 Gestion des Ressources Humainesتسيير الموارد البشرية عرض مقبول

 Management Publicالتسيير العمومي عرض مقبول

 Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي عرض مقبول

علوم 
  اقتصادية

  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول
مقبول عرض  Economie et Gestion d’Entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات 

 Analyse Economique et Perspectiveالتحليل االقتصادي واالستشراف عرض مقبول

 Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول

 علوم تجارية

 Marketing Hôtelier et Touristiqueتسويق فندقي وسياحي عرض مقبول
 Marketing Bancaireتسويق مصرفي عرض مقبول
 Marketing Industrielتسويق صناعي عرض مقبول

 Finance et Commerce Internationalمالية وتجارة دولية عرض مقبول

 Audit et Contrôle de Gestionتدقيق ومراقبة التسيير عرض مقبول

علوم مالية 
  ومحاسبة

 Finance et Banquesكمالية وبنو عرض مقبول
 Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول
 Comptabilitéمحاسبة عرض مقبول
   Comptabilité et Fiscalité Approfondieمحاسبة وجباية معمقة عرض مقبول
  Comptabilité et Auditمحاسبة وتدقيق عرض مقبول

  جامعة البويرة:
  عروض التكوين في الماستر: مواءمة - جامعة البويرة  -1
 

 الفروع التخصصات مالحظات

علوم  Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي  عرض مقبول
 Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول  اقتصادية

  علوم تجارية Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول

علوم مالية  Comptabilité et Auditمحاسبة وتدقيق عرض مقبول
 Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول  ومحاسبة

  علوم التسيير Managementإدارة األعمال عرض مقبول
 

  عروض التكوين في الماستر (جديدة): - جامعة البويرة  -2

 الفروع التخصصات مالحظات

	Financier	Managementإدارة مالية عرض مقبول   م التسييرعلو

  علوم تجارية  International	Commerce	et	Financeمالية وتجارة دولية عرض مقبول
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  :المديةجامعة 
 مواءمة عروض التكوين في الماستر: - جامعة المدية  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

 Comptabilitéمحاسبة عرض مقبول
علوم مالية 
  ومحاسبة

 Finance et Banquesمالية وبنوك عرض مقبول
  Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول

 Management Publicالتسيير العمومي عرض مقبول

  التسييرعلوم 
  Management Financierإدارة مالية عرض مقبول

  Gestion du Budgetإدارة الميزانية عرض مقبول

  Managementإدارة األعمال عرض مقبول

  علوم تجارية  Marketing des servicesالخدماتتسويق  عرض مقبول

علوم  Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي عرض مقبول
  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول  اقتصادية
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 خميس مليانة: -المركز الجامعي 
  عروض التكوين في الماستر: مواءمة - المركز الجامعي خميس مليانة  -1
  

 الفروع التخصصات مالحظات

 محاسبة وتدقيق عرض مقبول
Comptabilité et Audit 

علوم مالية 
  ومحاسبة

 اقتصاد وتسيير المؤسسة عرض مقبول
Economie et Gestion 

d’Entreprise 

علوم 
  اقتصادية

 عدم رفع التحفظات التالية:
  مع الحجم الساعي األسبوعي. الحجم الساعي للسداسي ال يتناسب -
  خطأ في محموع معامالت وحدات التعليم االستكشافية للسداسيين األول والثاني. -
  حذف األعمال الموجھة في مقياس قانون الشركات في السداسي األول. -
  حذف األعمال الموجھة في مقياس قانون الصفقات العمومية في السداسي الثاني. -
ھة في مقياس قانون األعمال في السداسي الثالث (وبالتالي يجب حذف األعمال الموج -

 تصحيح المعامل الموافق لعدد الحصص).

 إدارة األعمال
Management 

  علوم التسيير

  
  عروض التكوين في الماستر  - المركز الجامعي خميس مليانة  -2

 الفروع التخصصات مالحظات

 اقتصاد التأمينات عرض مقبول
Economie des Assurances  علوم

 اقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول  اقتصادية
Economie Monétaire et Bancaire 

 إدارة الموارد البشرية عرض مقبول
Gestion des Ressources Humaines 

  علوم التسيير
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  03:جامعة الجزائر 

 :ديمي أكامواءمة عروض التكوين في الماستر - 03جامعة الجزائر  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

 Economie et Gestion d’Entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات عرض مقبول
علوم 
  اقتصادية

 Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول

 Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي عرض مقبول

  Comptabilité et Fiscalité Approfondieمحاسبة وجباية معمقة عرض مقبول

علوم مالية 
  ومحاسبة

  Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول

  Comptabilité et Auditوتدقيقمحاسبة  عرض مقبول

  Comptabilitéمحاسبة عرض مقبول

  Management Financierإدارة مالية عرض مقبول

  علوم التسيير
  Managementاألعمال إدارة عرض مقبول

  Gestion des Ressources Humainesإدارة الموارد البشرية عرض مقبول

  Gestion du Budgetإدارة الميزانية عرض مقبول
 

  (جديدة): أكاديمي عروض تكوين في الماستر - 03جامعة الجزائر  -2
  

 الفروع التخصصات مالحظات

 وم تجاريةعل Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول

 
  (جديدة):أكاديميعروض تكوين في الليسانس  - 03جامعة الجزائر  -3
  

 الفروع التخصصات مالحظات

 علوم تجارية  Commerce Internationalتجارة دولية عرض مقبول
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  تمنراست: -المركز الجامعي 

  مواءمة عروض التكوين في الماستر: - المركز الجامعي تمنراست  -
 

 الفروع التخصصات مالحظات

  علوم التسيير Managementإدارة األعمال  عرض مقبول

  عرض مقبول
 Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي

علوم 
  اقتصادية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  جامعة الجلفة:
 -مواءمة عروض التكوين في الماستر: - جامعة الجلفة  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

علوم  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي  عرض مقبول
  اقتصادية

  
  عرض مقبول

 Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي

  Marketing des Servicesتسويق الخدمات  عرض مقبول

  Marketing Bancaireتسويق مصرفي  عرض مقبول علوم تجارية
  Finance et Commerce Internationalمالية وتجارة دولية  عرض مقبول
  Entreprenariatمقاوالتية  عرض مقبول

 علوم التسيير
  Gestion des Ressources Humainesتسيير الموارد البشرية  عرض مقبول
علوم مالية   Comptabilité et Auditمحاسبة وتدقيق  عرض مقبول

  Comptabilité et Fiscalité Approfondieمحاسبة وجباية معمقة  عرض مقبول ومحاسبة
  عروض التكوين في الماستر (جديدة): - جامعة الجلفة  -2

 الفروع التخصصات مالحظات

  علوم التسيير Gestion du Budgetادارة الميزانية  عرض مقبول

  

  جامعة بجاية: 
 مواءمة عروض التكوين في الماستر: - جامعة بجاية  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

 Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي  عرض مقبول

  Economies de Développementاقتصاديات التنمية  عرض مقبول  

 Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول
 علوم التسيير Entreprenariatمقاوالتية عرض مقبول
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  Managementإدارة األعمال عرض مقبول
  Gestion des Ressources Humainesإدارة الموارد البشرية عرض مقبول

Acceptée dans le cadre 
du PAPS 

  Comptabilité, Contrôle et Auditمحاسبة، مراقبة وتدقيق
علوم مالية 
  Comptabilité et Auditمحاسبة وتدقيق عرض مقبول ومحاسبة

  Finance d’entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول
  Commerce International et Logistiqueادتجارة دولية وإمد عرض مقبول

 علوم تجارية
  Finance et Commerce Internationalمالية وتجارة دولية عرض مقبول
  Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول
  Marketing Industrielتسويق صناعي عرض مقبول

  عوض التكوين في الماستر (جديدة): - جامعة بجاية  -2
 

 الفروع التخصصات مالحظات

 عرض مقبول
 Economie Industrielleاقتصاد صناعي

العلوم 
 االقتصادية

علوم تجارية Logistique et Distribution (Professionnelle)اإلمداد والتوزيع (مھني) عرض مقبول

 
  

  عوض التكوين في الليسانس (جديدة): - جامعة بجاية  -3
 

عالفرو التخصصات مالحظات  

 عرض مقبول
 Economie Quantitativeاقتصاد كمي

العلوم 
 االقتصادية

  Commerce Internationalتجارة دولية وإمداد عرض مقبول
et Logistique  

 علوم تجارية

  Entreprenariatالمقاوالتية عرض مقبول
  علوم التسيير

  Gestion des Ressources Humainesادارة الموارد البشرية عرض مقبول
  

 جامعة تيزي وزو: 
  مواءمة عروض التكوين في الماستر: -جامعة تيزي وزو  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

علوم  Management Marketingاإلدارة التسويقية عرض مقبول
  تجارية
  
  

  
  

 Finance et Commerce Internationalمالية وتجارة دولية عرض مقبول

  Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول
  Management Publicالتسيير العمومي عرض مقبول
  Management Stratégiqueإدارة استراتيجية عرض مقبول

ماستر مھني)عرض مقبول (  تنمية محلية، سياحة وتثمين التراث 
Développement Local, Tourisme et Valorisation du Patrimoine  

علوم 
 اقتصادية

  عرض مقبول
 

  Economies de développementاقتصاديات التنمية 

  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول

  Economie de la Santéاقتصاد الصحة عرض مقبول
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  Economie et Finance Localeاقتصاد ومالية محلية عرض مقبول
  Finance et Banquesمالية وبنوك عرض مقبول

الية علوم م
 ومحاسبة

  Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول
  Finance et Assurancesمالية وتأمينات عرض مقبول
  Audit et contrôle de Gestionتدقيق ومراقبة التسيير عرض مقبول

  عروض التكوين في الماستر (جديدة): -جامعة تيزي وزو  -2
  

 الفروع التخصصات مالحظات

لكثرة   وضعرض مرف
 لنقص التأطيرالعروض و 

  علوم تجارية Marketing Bancaireتسويق بنكي
  

  
  
  

  عرض مقبول
 

 Marketing hôtelier et Touristiqueتسويق فندقي وسياحي

لكثرة   عرض مرفوض
 لنقص التأطيرالعروض و 

  Marketing Industrielتسويق صناعي

  Management Bancaireاإلدارة البنكية عرض مقبول

  Gestion des Ressources Humainesتسيير الموارد البشرية عرض مقبول علوم التسيير
رعرض مرفوض لنقص التأطي   Entreprenariatمقاوالتية 

 
  عروض التكوين في الليسانس (جديدة): -جامعة تيزي وزو  -3

  

 الفروع التخصصات مالحظات

رعرض مرفوض لنقص التأطي  Economie Internationalاقتصاد دولي 
العلوم  

 االقتصادية
 Economie Quantitativeاقتصاد كمي عرض مقبول

  Commerce International et Logistiqueتجارة دولية وإمداد عرض مقبول
علوم 
 تجارية

رعرض مرفوض لنقص التأطي   Marketing Internationalتسويق دولي 

رعرض مرفوض لنقص التأطي   Marketing des Servicesالخدماتتسويق  

رعرض مرفوض لنقص التأطي   Gestion Publicتسيير عمومي 

علوم 
  التسيير

رعرض مرفوض لنقص التأطي   Management Hôtelier et Touristiqueالفنادق والسياحة إدارة 

  Entreprenariatالمقاوالتية عرض مقبول

  Gestion des Ressources Humaineتسيير الموارد البشرية عرض مقبول

رعرض مرفوض لنقص التأطي  Management bancaireإدارة البنوك 

رعرض مرفوض لنقص التأطي   Management Financierإدارة مالية 

  جامعة بومرداس: 
  مواءمة عروض التكوين في الماستر: -جامعة بومرداس  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

 Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول
  علوم تجارية

  
 Marketing Hôtelier et Touristiqueالتسويق الفندقي والسياحي عرض مقبول

  Finance et Commerce Internationalمالية وتجارة دولية عرض مقبول
علوم مالية   Finance et Banquesمالية وبنوك عرض مقبول

  Comptabilité et Auditمحاسبة وتدقيق عرض مقبول ومحاسبة
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  Finance et Assurancesمالية وتأمينات عرض مقبول
  Comptabilité et Fiscalité Approfondieمحاسبة وجباية معمقة عرض مقبول
علوم   Economie des Assurancesاقتصاديات التأمين عرض مقبول

  Economie Quantitativeاقتصاد كمِّي عرض مقبول اقتصادية
 علوم التسيير  Managementمالعاألإدارة  عرض مقبول

  عروض التكوين في الليسانس (الجديدة):جامعة بومرداس  -2

 الفروع التخصصات مالحظات

مرفوض لكثرة العروض 
 المفتوحة وقلة التأطير

 Economie Internationaleاالقتصاد الدولي

العلوم 
 االقتصادية

  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول

مرفوض لكثرة العروض 
 المفتوحة وقلة التأطير

  Economie et Gestion d’Entreprisesاتاقتصاد وتسيير المؤسس

مرفوض لكثرة العروض 
  المفتوحة وقلة التأطير

  Analyse Economique et Perspectiveتحليل اقتصادي واستشراف

مرفوض لكثرة العروض 
 المفتوحة وقلة التأطير

 علوم تجارية  Marketing des Servicesالخدماتتسويق 

  علوم التسيير  Management Financierمالية إدارة عرض مقبول
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  :تيبازة -المركز الجامعي 

 مواءمة عروض التكوين في الماستر: -المركز الجامعي تيبازة  -1
  

 الفروع التخصصات مالحظات

  عرض مقبول
  

 Economie Monétaire et Bancaireوبنكي اقتصاد نقدي
العلوم 
 االقتصادية

 علوم التسيير  Managementإدارة األعمال عرض مقبول

 علوم تجارية  Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول
 
 

  عروض التكوين في الماستر (جديدة): -المركز الجامعي تيبازة  -2
 

 الفروع التخصصات مالحظات

  تجارية علوم  Marketing Hôtelier et Touristiqueتسويق فندقي وسياحي  مقبولعرض 

 
  عروض التكوين في الليسانس (جديدة): -المركز الجامعي تيبازة  -3
  

 الفروع التخصصات مالحظات

.مقبول  علوم تجارية  Marketingتسويق 

 مقبول
  Comptabilité et Financeمحاسبة ومالية

علوم مالية 
  ومحاسبة
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  :جامعة غرداية

 مواءمة عروض التكوين في الماستر: - جامعة غرداية  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

علوم مالية   Audit et Contrôle de Gestionمراقبة التسييروتدقيق   عرض مقبول
 Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول ومحاسبة

 علوم اقتصادية Economie Monétaire et Bancaireدي وبنكياقتصاد نق عرض مقبول

  علوم التسيير Managementدارة األعمالإ عرض مقبول

  علوم تجارية  Marketing Industrielتسويق صناعي عرض مقبول
 عروض التكوين في الليسانس (الجديدة): - جامعة غرداية  -2

 الفروع التخصصات مالحظات

  عرض مقبول
 Economie te Gestion d’Entreprisesيير المؤسساتاقتصاد وتس

العلوم 
 االقتصادية

 علوم تجارية  Commerce Internationalتجارة دولية عرض مرفوض

  علوم التسيير  Gestion des Ressources Humainesالموارد البشرية إدارة عرض مرفوض

علوم مالية   Finance d’Entrepriseمالية المؤسسة عرض مقبول
  Comptabilité et Auditمحاسبة ومراجعة عرض مرفوض  حاسبةوم
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 جامعة البليدة:

  مواءمة عروض التكوين في الماستر: -جامعة البليدة  -1

 الفروع التخصصات مالحظات

 عرض مقبول
 Comptabilité et Audit  محاسبة وتدقيق

علوم مالية 
 ومحاسبة

 Economie Internationaleلياقتصاد دو عرض مقبول

 علوم اقتصادية

  Economie Quantitativeاقتصاد كمي عرض مقبول

  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي عرض مقبول

  Economie et Gestion d’Entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات عرض مقبول

  Economie des Assurancesاقتصاديات التامين عرض مقبول

 Gestion des Ressources Humainesالموارد البشرية إدارة عرض مقبول
  علوم التسيير

 Management Publicالتسيير العمومي عرض مقبول

            Marketing industrielتسويق صناعي عرض مقبول

  Marketing des Servicesتسويق الخدمات عرض مقبول  علوم تجارية

  Finance et Commerce Internationalالية وتجارة دوليةم عرض مقبول
 

  عروض التكوين في الماستر(جديدة): -جامعة البليدة  - 2
  

 الفروع التخصصات مالحظات

علوم مالية  Contrôle de Gestionمراقبة التسيير عرض مقبول (مھني)
  ومحاسبة

  
 عرض مقبول

 Comptabilité et Fiscalité Approfondieمحاسبة وجباية معمقة

  

  الجزائر: -المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت 
 عروض التكوين في الماستر (جديدة) – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت الجزائر -

 الفروع التخصصات مالحظات

  علوم التسيير Management de la Qualitéإدارة الجودة عرض مقبول
 Management des Organisationsإدارة المنظمات عرض مقبول  

 

 
  :جامعة إليزي

 عروض تكوين ليسانس (جديدة): -جامعة إليزي  -

 الفروع التخصصات مالحظات

ضرورة إدراج مقياس لغة 
فقية أجنبية في وحدة التعليم األ
 للسداسي السادس

  علوم التسيير  Mangementادارة األعمال

 عرض مقبول
  Comptabilité et Fiscalitéمحاسبة وجباية

علوم مالية 
  ومحاسبة
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 المؤسسات الجامعية التي تتبع ندوة جامعات الغرب
 المؤسسة: جامعة تيارت

  مواءمة عروض تكوين الماستر
 القرار التخصصات الفروع

 علوم تجارية
  مقبول -  Marketing des servicesالخدمات تسويق

  ولمقب - Finance et Commerce internationalمالية وتجارة دولية

ةعلوم اقتصادي
 Economies de  travail    اقتصاديات العمل

 مقبول -
 

  مقبول -  Economie monétaire et bancaire  اقتصاد نقدي وبنكي

رعلوم التسيي   مقبول - Management financierإدارة مالية 

 العلوم المالية
 والمحاسبة

 Comptabilité et fiscalité approfondieمحاسبة وجباية معمقة
 مقبول -

 
 

  المؤسسة: جامعة أدرار
  جامعة أدرار -مواءمة عروض تكوين الماستر

 القرار التخصصات الفروع
  مقبول. - Economie monétaire et bancaire   اقتصاد نقدي وبنكيةعلوم اقتصادي

 العلوم المالية
 والمحاسبة

  .مقبول - Audit et contrôle de gestion    التدقيق ومراقبة التسيير

  مقبول. - Finance d'entreprise  مالية المؤسسة

 
  عروض ماستر جديدة  جامعة أدرار -

 القرار التخصصات الفروع
رعلوم التسيي   مقبول. - Management  إدارة األعمال 
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  المؤسسة: جامعة تلمسان
  جامعة تلمسان -مواءمة عروض تكوين الماستر

 القرار التخصصات الفروع

تجاريةعلوم    مقبول - Marketing des servicesتسويق الخدمات 

ةعلوم اقتصادي

  مقبول - Analyse économique et prospectiveالتحليل االقتصادي واالستشراف

  مقبول - Economie et gestion des entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات

  مقبول - Economie industrielleاقتصاد صناعي

  مقبول - Economie monétaire et bancaireنكياقتصاد نقدي وب

  مقبول - Economie quantitativeاقتصاد كمي

رعلوم التسيي  

  مقبول - Entreprenariatالمقاوالتية

  مقبول - Gestion des ressources humainesتسيير الموارد البشرية

  مقبول - Gestion publiqueتسيير عمومي

  مقبول - Management budgétaireإدارة الميزانية

 العلوم المالية
 والمحاسبة

  مقبول - Comptabilité et fiscalité approfondieمحاسبة وجباية معمقة

  مقبول - Finance et banquesمالية و بننوك

 
  جامعة تلمسان (عروض الماستر الجديدة):

 القرار التخصصات الفروع

 علوم تجارية
  مقبول. - Finance et Commerce internationalمالية وتجارة دولية

  مقبول. - Marketing bancaireتسويق مصرفي

 Economies de travailاقتصاديات العمل علوم اقتصادية
مرفوض لوجود عدد كاف من  -

  ).05مشاريع الماستر في ھذه الشعبة (

 Management stratégiqueإدارة استراتيجية علوم التسيير
مرفوض لوجود عدد كاف من  -

  ).04تر في ھذه الشعبة (مشاريع الماس

العلوم المالية 
 والمحاسبة

  مقبول - Finance  de l’entrepriseمالية المؤسسة

  مقبول. - Comptabilité et auditمحاسبة وتدقيق

  
 جامعة تلمسان (عروض الليسانس الجديدة):

 القرار التخصصات الفروع

ةعلوم اقتصادي
  مقبول. - Analyse économique et prospectiveالتحليل االقتصادي واالستشراف

  مقبول  -  Economie monétaire et bancaireاقتصاد نقدي وبنكي



 14

 جامعة سيدي بلعباس(مواءمة ماستر):
  س:جامعة سيدي بلعبا-مواءمة ماستر 

 القرار التخصصات الفروع

 علوم تجارية

  مقبول - Finance et Commerce Internationalمالية و تجارة دولية

  مقبول - Marketing bancaireق مصرفيتسوي

  مقبول - Marketing des servicesتسويق الخدمات

 علوم اقتصادية

  مقبول - Economie et gestion des entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات

  مقبول - Economie internationaleاقتصاد دولي

  مقبول - Economie monétaire et bancaireاقتصاد نقدي و بنكي

 علوم التسيير

  مقبول - Management financierإدارة مالية

  مقبول - Gestion des ressources humainesتسيير الموارد البشرية

  مقبول - Managementإدارة أعمال

العلوم المالية 
 والمحاسبة

  مقبول - Comptabilité et auditمحاسبة و تدقيق

  مقبول - Finance d'entrepriseمالية المؤسسة

  مقبول - Finance et banquesلية وبنوكما

 
جامعة سيدي بلعباس(ليسانس جديد):

 القرار التخصصات الفروع

  مقبول - Economie et gestion des entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسساتةعلوم اقتصادي
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 2وھران   جامعة المؤسسة: 

  2وھران   جامعة -مواءمة عروض تكوين الماستر 
 القرار التخصصات الفروع

العلوم المالية 
 والمحاسبة
Sciences 

financières et 
comptabilité 

  مقبول  - Finance d'entrepriseمالية المؤسسة
  مقبول - Comptabilitéمحاسبة

 مقبول Comptabilité et Auditمحاسبة و تدقيق

  مقبول - Finance et Assurancesمالية و تأمينات

  مقبول - Audit et contrôle de gestionيق و مراقبة التسييرتدق

ةالعلوم االقتصادي  
Sciences 

économiques 

  مقبول - Economie Internationaleاقتصاد دولي

  مقبول Economie monétaire et bancaireاقتصاد نقدي و بنكي

 العلوم التجارية
Sciences 

commerciales 

 تسويق الخدمات
Marketing des services 

  مقبول -

 التسويق الصناعي
Marketing Industriel 

  مقبول -

 علوم التسيير
Sciences de 

Gestion 

 المقاوالتية
Entreprenariat 

  مقبول -

 إدارة األعمال
Management 

  مقبول -

 
  Gestion publiqueالتسيير العمومي

 مقبول

 مقبول Gestion des resources humaines تسيير الموارد البشرية
 Ressouces humaines et communication موارد بشرية و اتصال

  مقبول  مھني

   Techniques Quantitatives de gestionالتقنيات الكمية للتسيير
  مھني
  

  مقبول
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  2ماستر  جامعة وهرانالعروض الجديدة 
 

 الفروع
 

 القرار التخصصات

 علوم التسيير

 
)مھني(شاريع األحداث و االتصال إدارة م  

Management des projets d'événementiel et de 
Communication (Prof.) 

عدم وجود عقود واتفاقيات مع  -
المحيط في إطار الدراسة وليس 

  التدريس

)مھني(االدارة البيئية   
Management de l’environnement 

عدم وجود عقود واتفاقيات مع  
طار الدراسة وليس المحيط في إ

  التدريس.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 علوم اقتصادية
 

 
 

 

ماستر أكاديميالتحليل االقتصادي و االستشراف ـ   
Analyse Economique et Prospective. 

  
  
  مقبول -

ماستر أكاديمياقتصاديات العمل ـ   
Economie du travail 

ض لكثرة العروض ورفم -
  المفتوحة

ماستر أكاديمي اقتصاد و تسيير المؤسسات ـ  
Economie et gestion des entreprises 

بعد قراءة الرسالة التبريرية والتي 
و تفحص المحتوى م تة كانت مقنع

سوء ترجمة لوحظ على إثر ذلك 
أسماء المواد من العربية إلى 

  الفرنسية
التشخيص ال تعني 

Personnalisation 
  Vigilanceاليقظة ال تعني 

 Entreprisesالشركات ال تعني 
التركيز في السداسي األول على 
القانون التجاري الجزائري قبل 

  القانون التجاري الدولي.
)مھني(الصحافة االقتصادية و المالية    

Communication économique et financière (Prof.) 
ض لكثرة العروض ورفم -

  المفتوحة

  Economie quantitativeماستر أكاديمياقتصاد كمي ـ 
ض لكثرة العروض ورفم -

  المفتوحة

 علوم تجارية

  مقبول  Commerce et finance internationalماستر أكاديميمالية و تجارة دولية ـ 

 Logistique et transportماستر أكاديمياالمداد و النقل الدولي ـ 
international  

ض لكثرة العروض ورفم -
  المفتوحة

  Marketing Touristique et Hôtellerieكاديميأالتسويق السياحي و الفندقي 
  

   مقبول

علوم مالية و 
 محاسبة

ماستر أكاديميمالية و بنوك إسالمية ـ   

عدم وجود عقود واتفاقيات مع  -
المحيط في إطار الدراسة وليس 
التدريس.مالحظة: نفس محتوى 

  رسائل النية

  2جامعة وهران -العروض الجديدة ليسانس 

  Entreprenariatمقاوالتية  علوم التسيير
 

  مقبول -
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  المؤسسة: جامعة الشلف
  جامعة الشلف -مواءمة عروض تكوين الماستر

 الفروع
 

 التخصصات
 القرار

العلوم المالية 
 والمحاسبة

  مقبول -  Comptabilité et Auditمحاسبة و تدقيق
  مقبول -  Comptabilité et fiscalité approfondieمحاسبة و جباية معمقة

  مقبول -  Finance de l’entrepriseمالية المؤسسة
  مقبول -  Finance et banquesمالية و بنوك
  مقبول -  Finance et assurancesمالية و تأمينات

يةالعلوم االقتصاد  

  مقبول -  Economie quantitativeاقتصاد كمي
  مقبول -  Economie et gestion des Entreprisesاقتصاد و تسيير المؤسسات

  مقبول -  Economie monetaire et bancaireاقتصاد نقدي و بنكي

 العلوم التجارية

  مقبول -  Finance et commerce internationalمالية و تجارة دولية
  مقبول -  Marketing des servicesتسويق الخدمات

  مقبول -  Marketing Touristique et Hôtellerieتسويق سياحي و فندقي

 علوم التسيير

  مقبول -  Gestion des resources humainesتسيير الموارد البشرية
 إدارة االنتاج و التموين

Gestion de la production et des approvisionnements 
  مقبول 

  مقبول -  Management financierإدارة مالية
  مقبول -  Managementإدارة األعمال
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 المؤسسة: جامعة معسكر
  جامعة معسكر -مواءمة عروض تكوين الماستر

 
 الفروع

 
 القرار التخصصات

العلوم المالية 
 والمحاسبة

-   Audit et controle de gestionتدقيق و مراقبة التسيير مقبول   
-  Comptabilite et auditمحاسبة و تدقيق مقبول   

-  Finance de l’entrepriseمالية المؤسسة مقبول   

ةالعلوم االقتصادي  

-  Economie et gestion des entreprisesاقتصاد و تسيير المؤسسات مقبول   
-  Economie monetaire et bancaireاقتصاد نقدي و بنكي مقبول   

  مقبول -  Analyse economique et prospectiveالتحليل االقتصادي و االستشراف
  مقبول -  Economie quantitativeاقتصاد كمي

  مقبول  Economie du travailاقتصاديات العمل
  مقبول -  Economie industrielleاالقتصاد الصناعي

  مقبول -  Economie internationaleاقتصاد دولي

 العلوم التجارية

  مقبول -  Finance et commerce internationalمالية و تجارة دولية
  مقبول -  Marketing des servicesتسويق الخدمات

  مقبول -  Marketing industrielالتسويق الصناعي

 علوم التسيير

  مقبول -  Gestion des Ressources Humainesتسيير الموارد البشرية

  مقبول -  Management stratégiqueاالدارة االستراتيجية
  مقبول -  Gestion publiqueالتسيير العمومي
  مقبول -  Entreprenariatمقاوالتية

  مقبول -  Managementإدارة األعمال
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  المؤسسة: المركز الجامعي غليزان
  :المركز الجامعي غليزان -مواءمة عروض تكوين الماستر

 
 الفروع

 
 القرار التخصصات

العلوم المالية 
 والمحاسبة

  Comptabiliteمحاسبة

 رفعت التحفظات
  5و  4باستثناء الجدول 

بدال  4لمذكرة معامل ا
  13من 

  Finance de l’entrepriseمالية المؤسسة
رفعت كل التحفظات 

باستثناء معامل مذكرة 
  7بدال من  4التخرج

  Finance et commerce internationaleمالية و تجارة دولية العلوم التجارية
رفعت كل التحفظات 

باستثناء معامل مذكرة 
  12بدال من  4التخرج

  امعي غليزان المركز الج – الجديدة الماستر عروض
 

 الفروع
 

 القرار التخصصات

ةالعلوم االقتصادي  
  Economie internationaleاقتصاد دولي 

مقبول بتحفظ : -  
عدم التوزيع السليم 
لمكونات الجدول رقم 
5.  

مقبول -  Economie monetaire et bancaireاقتصاد نقدي و بنكي   
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 امعة بشارلمؤسسة: جا

  جامعة بشار -مواءمة عروض تكوين الماستر
 الفرع

 
قرارال التخصص  

 علوم مالية و محاسبة
  مقبول - Comptabilité et fiscalité approfondieمحاسبة وجباية معمقة

  مقبول -  Finance et Banquesمالية وبنوك

 العلوم االقتصادية

  مقبول -  Economie Monétaire et bancaireاقتصاد نقدي وبنكي

  Economie et Gestion des Entreprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات

ضرورة نقل مادة  -
قانون االعمال من 

وحدة التعليم 
'المنھجية' الى وحدة 
التعليم 'االستكشافية' 

وتعويضھا بمادة 
  'المنھجية'

 العلوم التجارية
  لمقبو - Finance  et commerce internationalمالية وتجارة دولية

  مقبول -  Marketing des servicesتسويق الخدمات

 علوم التسيير

  مقبول -  Entreprenariatمقاوالتيه
  مقبول -  Gestion des Ressources Humainesتسيير الموارد البشرية

  مقبول -  Management stratégiqueاإلدارة االستراتيجية
  مقبول -  managementإدارة االعمال

 
  جامعة بشار –جديدة ليسانس العروض 

صصالتخ الفرع قرارال   
  مقبول.  Economie Monétaire et bancaireاد نقدي وبنكيصاقت العلوم االقتصادية
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 المؤسسة: جامعة تسمسيلت
مالحظة مھممة : ضرورة إظھار اسم التخصص الجديد وليس القديم في الجدول الورقي الخاص  -

اسم الفرع في الجدول الخاص بالعروض الجديدة (من اقتصاد الى  بأسماء التخصصات مع تصحيح
  تسيير).

  جامعة تيسمسيلت : –مواءمة عروض الماستر 

 القرار التخصص الفرع

العلوم المالية 
 والمحاسبة

 مالية المؤسسة
Finance de l’entreprise 

نقل من ضرورة إضافة مادة 'المقاوالتية" للوحدة المنھجية في السداسي األول (ت -
 السداسي الثالث)

نقل مادة 'االتصال والتحرير اإلداري' في السداسي الثاني من الوحدة - -
 االستكشافية الى المنھجية

 إضافة مادة قانونية في الوحدة االستكشافية في السداسي الثاني - -
 4اسلداسي الرابع : المعامل  - -
 لكل السداسيات مبينا الحجم الساعي اإلجمالي 5إعادة النظر في الجدول  - -
 ضرورة ذكر المراجع األساسية لكل المواد. - -
  تصحيح عدد المعامالت في السداسيات الثالثة لمادة القانون  - -

 محاسبة
Comptabilité 

 تصحيح الترجمة الفرنسية السم الفرع -
السداسي الثاني : ضرورة تحويل مادة 'االتصال والتحرير اإلداري' الى الوحدة  -

 ستبدالھا بمادة قانونيةاالستكشافية وا
 تصحيح معامل مادة الوحدة االستكشافية في كل السداسيات -
  وضرورة تصحيح الحجم الساعي اإلجمالي للسداسي 4ھو  4معامل السداسي  -

 العلوم التجارية
 تسويق الخدمات

Marketing des services 
 

مقبول  -  

 علوم التسيير
 إدارة االعمال

management 

 بقائمة المواد االساسية كما جاء في محضر تيارت ضرورة االلتزام -
'المقاوالتية'، 'االتصال والتحرير اإلداري' و'المنھجية' الى :ل المواد يتحو - -

  الوحدة االستكشافية وتعويضھا بمواد قانونية 

 
  جامعة تيسمسيلت : –عروض ماستر جديدة 

 الفرع
 

 القرار التخصص

 علوم التسيير

 ادرة الميزانية
Management du Budget

 زيادة على:مرفوض لعدم وجود رسالة تبرير . -
 ضرورة حذف عبارة 'المعمقة' من مادة 'اقتصاديات المالية العمومية' -
 ضرورة االلتزام بما جاء في محضر تيارت لكل السداسيات -
 ضرورة تصحيح عدد االرصدة لمادة 'اللغة األجنبية' لسلداسيات الثالثة -
 4ھو  4معامل السداسي  -
 ( كما ورد في النموذج الوزاري لعرض المواءمة 5ضرورة تصحيح الجدول  -
الخاص  بـ'بطاقات تنظيم وحدة التعليم' واإلبقاء  3ضرورة حذف العنوان  -

  بمحتوى المواد فقط
 

 التسيير العمومي
Gestion Publique 

 مرفوض لعدم وجود رسالة تبرير . -
 ضرورة تعديل عدد االرصدة حسب التوصيات -
ة برمجة في وحدة التعليم المنھجية المواد :'المقاوالتية'، االتصال ضرور -

 والتحرير اإلداري' و' المنھجية'
 ضرورة برمجة مواد قانونية في الوحدة االستكشافية -
 4معامل السداسي الرابع ھو  -
الخاص بـ'بطاقات تنظيم وحدة التعليم' واإلبقاء  3ضرورة حذف العنوان  -

  بمحتوى المواد فقط
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   جامعة تيسمسيلت –ض ليسانس جديدة عرو 
 الفرع

 
 القرار التخصص

ديةالعلوم االقتصا  

 اقتصاد دولي
Economie 

internationale 

  )2(معامل  5ضرورة تغيير عدد معامالت مادة المحاسبة الوطنية سداسي 

 اقتصاد نقدي وبنكي
Economie monétaire et 

bancaire 

  
  مقبول -

 االقتصاد الكمي
Economie quantitative 

  
  مقبول -
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  المؤسسة: المركز الجامعي البيض  -
  المركز الجامعي البيض -مواءمة عروض تكوين الماستر        

  
 الفروع

 التخصصات
 

 القرار

 العلوم المالية والمحاسبة
 Audit et controle deتدقيق ومراقبة التسيير

gestion  

 ظبتحف  مقبول -
ضرورة وضع مادة "اللغة  -

األجنبية" في الوحدة األفقية بھذه 
 التسمية .

 

 العلوم االقتصادية
 Economie monetaire etاقتصاد نقدي وبنكي

bancaire  
  مقبول -

 

 

  المركز الجامعي البيض -عروض الماستر الجديدة
 الفروع

 التخصصات
 

 القرار

 علوم التسيير
ستراتيجية إإدارة   

Management 
strategique 

  محتوى الرسالة ال يبرر فتح التخصص الجديد
 :مرفوض لألسباب التالية

 لم يقم بالتعديالت المطلوبة وھي: 
(نفس Canevasضرورة التقيد بالنموذج عروض التكوين الجديدة 

 نموذج المواءمة).
تغيير وضعية الوحدات المنھجية في عرض التكوين( تكون بھذا 

 نھجية، االستكشافية، األفقية).الترتيب : األساسية، الم
 إدراج مادة اللغة االجنبية في االفقية وليس االستكشافية.

ضرورة إدارج المواد التالية: المقاوالتية، التحرير االداري و 
 المنھجية وتوزيعھااالتصال، منھجية البحث العلمي في الوحدات 

  على السداسيات الثالثة.
ت االستكشافية اعتمادا على إدراج القانون المناسب في الوحدا

 القوانين الواردة في محضر تيارت بالنسبة السداسيات الثالثة
ضرورة التقيد بالنموذج العام للمواءمة من حيث إدراج المجاميع 

 أمام الوحدات التعليمية في الجدول.
 strategiques  Processus de prise deتصحيح اسم مادة

decisions 
 Outils deالتحليل االستراتيجي  تصحيح اسم مادة أدوات

diagnostic strategique  
 strategie etتصحيح تسمية مادة االستراتيجية والھيكل التنظيمي 

structure  organisationnelle 
(حوصلة شاملة للتكوين،  05إعادة النظر في محتوى الجدول رقم 

60  ،30 ،10 .(  

 علوم مالية ومحاسبة
 مالية وبنوك

Finance et banques 

التقيد بمادتين في الوحدة المنھجية، ومادة واحدة في االستكشافية،  -
 مع إدراج وحدة التعليم األفقية تخصص للغة األجنبية.

ضرورة إدراج المواد التالية: المقاوالتية، التحرير االداري و  -
االتصال، منھجية البحث العلمي في الوحدات المنھجية وتوزيعھا 

  ت الثالثة.على السداسيا
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  جامعة مستغانمالمؤسسة: 
جامعة مستغانم -مواءمة عروض تكوين الماستر

 القرار التخصصات الفروع

العلوم المالية 
 والمحاسبة

ييرتدقيق ومراقبة التس  
Audit et contrôle 

de gestion 

 .حذف عبارة مھني من النموذج   التقيد بنموذج المواءمة -
 لموازنات التقديرية بالفرنسية.  تصحيح مادة الرقابة على ا  -

 

 العلوم التجارية

 إمداد ونقل دولي
Logistique et 

transport 
international 

 تغيير مادة إمداد ونقل دولي بمادة أخرى ألنھا درست في السنة الثالة ليسانس. -
إدراج مادة التحرير االداري واالتصال والمقاوالتية في الوحدات االستكشافية في  -

 اسي األول والثاني.السد
 تسمية مادة اللغة األجنبية بدال من مادة اللغة الحية. -
تصحيح المعامالت واألرصدة في الوحدة المنھجية واالستكشافية في السداسي الثاني  -

  والثالث.

 مالية وتجارة دولية
Finance et 
commerce 

international 

عليمية إلى وحدات جزئية واالكتفاء التقيد بنموذج المواءمة ( عدم تقسيم الوحدات الت -
 بوحدة تعليمية واحدة بالنسبة لكل صنف).

التقيد بثالثة مواد في الوحدات األساسية حسب ما جاء في محضر تيارت  في  -
  السداسيات الثالث.

 تسويق الخدمات
Marketing des 

services 
  مقبول -

ةالعلوم االقتصادي  

تحليل اقتصادي 
 واستشراف
Analyse 

économique et 
prospective 

 من غالف النمودج.    Professionalisantكلمة مھني  حدف  -
 التقيد بمحتوى نموذج المواءمة.  -
الحجم الساعي من   30االرصدة  04كرة المعامل ذالخاص بالم 04تصحيح الجدول رقم  -

  .750إلى   600

اقتصاد وتسيير 
 المؤسسات

Economie et 
gestion des 
entreprises 

 قبولم -
 

 اقتصاد نقدي وبنكي
Economie 

monétaire et 
bancaire 

  مقبول -

 اقتصاد كمي
Economie 

quantitative 

 ادراج المجاميع لكل الوحدات. -
 ) .2تصحيح معامل مادة االعالم اآللي ( -
  في االعمال الموجھة للسداسيات الثالثة. 22.5الحجم الساعي لمادة اللغة األجنبية  -

 علوم التسيير

ارة الھياكل الصحيةإد  
Management des 

structures 
hospitalières 

  عدم تجزئة الوحدات التعليمية إلى وحدات جزئية. -
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 إدارة استراتيجية
Management 
stratégique 

 تصحيح تسمية الميدان بالعربية والفرنسية. -
 حذف كلمة مھني من صفحة الغالف. -
 .8 وليس 9تصحيح أرصدة الوحدة المنھجية ليصبح  -
 بالفرنسية. Etrangèreتصحيح كلمة  -
تغيير مادة أسس االدارة االستراتيجية ألنه تم تدريسھا في الليسانس إلى مادة مدارس  -

 الفكر االستراتيجي.
 .تصحيح تسمية مادة االستراتيجية والھيكل التنظيمي بالفرنسية -

 

 
  جامعة مستغانم –عروض الماستر الجديدة 

 القرار التخصصات الفروع

 علوم تجارية

التسويق الفندقي 
 والسياحي

Marketing hotelier 
et touristique 

 : مرفوض لكثرة العروض المفتوحة وأسباب اخرى ھي  -
 التقيد بنموذج المواءمة الجديد،عدم  -
ضرورة إدارج المواد التالية: المقاوالتية، التحرير االداري و االتصال، في الوحدات  -

  المنھجية.
 الجزئية لألرصدة. تصحيح المجاميع -
  ).30، األرصدة 04الخاصة بالمذكرة ( المعامل  04إذراج الجدول رقم  -

 علوم التسيير

 محاسبة وتدقيق
Comptabilité et 

audit 

 : مرفوض لكثرة العروض المفتوحة وأسباب اخرى ھي  -
 تصحيح اسم الميدان باللغتين. -
 إدراج المجاميع لكل وحدة ولكل سداسي. -
 ة مراجعة انظمة المعلومات.تصحيح معامل ماد -
  حدف األعمال الموجھة لكل مواد الوحدة المنھجية. -

 مالية المؤسسة
Finance de 
l’entreprise 

 : مرفوض لكثرة العروض المفتوحة وأسباب اخرى ھي  -
 حذف كلمة مھني من صفحة غالف النموذج. -
  . Etrangèreتصحيح مسمى مادة اللغة األجنبية بالفرنسية  -

 
  عروض ليسانس الجديدة ستغانم جامعة م

 القرار التخصصات الفروع

 علوم اقتصادية

 اقتصاد نقدي وبنكي
Economie monétaire et bancaire 

 ضرورة التقيد بنموذج عرض اللسانس. -
 حذف مسؤول الميدان من صفحة الغالف. -
 تصحيح مسمى اسم الميدان باللغتين. -
للسداسي ادراج المجاميع الجزئية والكلية لكل وحدة  -

 .06و  05
 

 اقتصاد كمي
Economie Quantitative 

 
 تصحيح مسمى اسم الميدان باللغتين. -
 سانس.يضرورة التقيد بنموذج عرض الل -
 تصحيح مادة اللغة االنجليزية إلى لغة أجنبية .  -
  إدراج المجاميع الجزئية. -

 تحليل اقتصادي واستشراف
Analyse économique et prospective 

 لقلة التأطير وأسباب اخرى ھي  مرفوض  -
حذف مسؤول الميدان من صفحة الغالف.    

 تصحيح مسمى اسم الميدان باللغتين. -
 ضرورة التقيد بنموذج عرض اللسانس. -
 تصحيح مادة اللغة االنجليزية إلى لغة أجنبية .  -
 حذف األسطر الفارغة. -
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 إدراج المجاميع الجزئية. -
دي الجزئي تصحيح الحجم الساعي للتحليل االقتصا -

  172.30المعمق ليصبح 

 علوم التسيير

  Managementإدارة األعمال
  مقبول  -

  

 تسيير الموارد البشرية
Gestion des Ressources humaines 

  مرفوض لقلة التأطير    -
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-  

 المركز الجامعي تندوفالمؤسسة: 
  مركز الجامعي تندوفال –مواءمة عروض تكوين الماستر 

 الفروع
 

 القرار التخصصات

 علوم التسيير
 تسيير الموارد البشرية

Gestion des Ressources 
Humaines 

 بتحفظ :  مقبول
 إدراج مادة لغة أجنبية في السداسي الثالث في الوحدة األفقية.
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  جامعة سعيدةالمؤسسة:  
   اءمة عروض تكوين الماسترمو

 الفروع
 

 القرار التخصصات

العلوم المالية 
 والمحاسبة

  Finance et banquesمالية وبنوك

االلتزام بتسمية مادة اللغة االجنبية 
 فقط .

إعادة النظر في محتوى الجدول 
(حوصلة شاملة للتكوين،  05رقم 
60  ،30 ،10 (  

 Comptabilite et audit محاسبة وتدقيق
إعادة النظر في محتوى الجدول 

(حوصلة شاملة للتكوين،  05رقم 
60  ،30 ،10 .(  

 العلوم التجارية
  مقبول  Marketing des servicesتسويق الخدمات

  مقبول  Finance et commerce internationalمالية وتجارة دولية

 علوم اقتصادية

  مقبول  Economie quantitativeاقتصاد كمي

صاد وتسيير المؤسساتاقت  

 تصحيح تسمية الميدان بالفرنسية.
ضرورة إدراج المواد التالية: 
المقاوالتية، التحرير االداري و 
االتصال، منھجية البحث العلمي، 
في وحدات التعليم  المنھجية 
 وتوزيعھا على السداسيات الثالثة.

 علوم التسيير

  مقبول  Managementادارة االعمال

  مقبول.  Management bancaireإدارة بنكية

 إدارة االنتاج والتموين
Management de la production et des approvisionnements 

ضرورة التقيد بنموذج المواءمة، 
canevas.  
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  المركز الجامعي عين تموشنتالمؤسسة:  

  مواءمة عروض الماستر 
 الفروع

 
 القرار التخصصات

 Gestion des ressources humainesيير الموارد البشريةتس علوم التسيير
 مقبول -

 

ةالعلوم االقتصادي  
  مقبول -  Economie monetaire et bancaireاقتصاد نقدي وبنكي

  مقبول -  Economie et gestion des enterprisesاقتصاد وتسيير المؤسسات

العلوم المالية 
 والمحاسبية

 محاسبة وجباية معمقة
Comptabilite et fiscalite approfondie 

 مقبول -
 

 
 عروض الماستر الجديدة المركز الجامعي عين تموشنت 

 القرار التخصصات الفروع

ةالعلوم االقتصادي  
 تحليل واستشراف اقتصادي

Analyse economique  et prospective 

بسبب قلت التأطير  مرفوض: -
 ووجود عرضين مؤھلين في الفرع

 

ةعلوم مالية ومحاسب  
 مالية المؤسسة

Finance de l’entreprise 

بسبب قلت التأطير  مرفوض: -
 ووجود عرض مؤھل في الفرع.
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  جامعات ندوة جامعات الشرق
  2قسنطينة  - جامعة عبد الحميد مهري املؤسسة: 

ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس
  املالحظات التخصص الفرع

  العلوم املالية
  ملحاسبةو ا 

  عرض مقبول  Comptabilité  محاسبة

  العلوم االقتصادية
ي   عرض مقبول   Economie internationale   اقتصاد دو
  عرض مقبول    et bancaire Economie Monétaireاقتصاد نقدي و بنكي

ر   علوم التسي
  عرض مقبول   Managementإدارة أعمال

  عرض مقبول   Management des Ressources Humainesإدارة املوارد البشرية
  عرض مقبول   Management Financierإدارة مالية

  علوم تجارية
  عرض مقبول   Finance et commerce internationalمالية و تجارة دولية

ي ي و السيا   عرض مقبول   Marketing de l’hôtellerie et du tourismeالتسويق الفند
  عرض مقبول   Marketing des servicesتسويق الخدمات

  
  

يعروض      2قسنطينة  - جامعة عبد الحميد مهري املؤسسة:  ر أكاديمي. جديدة    ماس
  املالحظات  التخصص  الفرع

ر املؤسسات  علوم إقتصادية   عرض مقبول   Economie et gestion des entreprisesاقتصاد و تسي
ر أكاديمي. مواءمة عروض تكوينسكيكدة. -1955أوت  20جامعة املؤسسة:    ماس

  املالحظات التخصص الفرع
  العلوم املالية
  و املحاسبة

  عرض مقبول   Comptabilité et auditمحاسبة و تدقيق 

  العلوم اإلقتصادية

ي  عرض مقبول   Economie internationaleاقتصاد دو
  

Economie Monétaire et Bancaire اقتصاد نقدي و بنكي   عرض مقبول  

و إستشرافتحليل إقتصادي   
Analyse Economique et prospective 

 عرض مقبول 

ر   علوم التسي
 عرض مقبول   Managementإدارة أعمال

 عرض مقبول   Management Financierإدارة مالية
 عرض مقبول   Marketing des servicesتسويق الخدمات  علوم تجارية
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  قاملة. -1945ماي  08جامعة املؤسسة: 
ر أكاديمي.تكوين مواءمة عروض    ماس
  املالحظات التخصص الفرع

  العلوم املالية
  و املحاسبة 

  مقبول  Finance d’entrepriseمالية املؤسسة

  العلوم اإلقتصادية
ر املؤسسات   اقتصاد و تسي

Economie et gestion des entreprises  
  مقبول

Economie Monétaire et Bancaire اقتصاد نقدي و بنكي   مقبول  

ر   علوم التسي
 مقبول   Managementإدارة أعمال

 مقبول   Entrepreneuriat       مقاوالتية

  مقبول  Management Financier       إدارة مالية

  علوم تجارية

  مالية و تجارة دولية
Finance etcommerce international  

  مقبول

ي ي و السيا   التسويق الفند
Marketing de l’hôtelier et touristique  

  مقبول

  مقبول    Marketing des services     تسويق الخدمات
يعروض     قاملة. -1945ماي  08جامعة املؤسسة:    أكاديمي. الليسانس جديدة 

  املالحظات التخصص الفرع

  العلوم االقتصادية
  

 Economie de développement    اقتصاد التنمية
 

  مقبول  

ر   مقبول    Entreprenariat     والتيةاملقا  علوم التسي
يعروض        قاملة. -1945ماي  08جامعة املؤسسة:  ر امل جديدة    أكاديمي. اس

  املالحظات التخصص الفرع

ر   علوم التسي
  

ر املوارد البشرية   Gestion  des Ressources Humaines      تسي
   

عرض مرفوض لنقص 
ر و  وجود  التأط
 عروض مؤهلة

   Comptabilité   محاسبة   لية و محاسبةعلوم ما
عرض مرفوض لنقص 

ر و  وجود  التأط
 عروض مؤهلة
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ي عبد الحفيظ بوالصوفاملؤسسة:    ميلة. -املركز الجام
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

 املالحظات التخصص الفرع
ر   مقبول   Management Financier    إدارة مالية  علوم التسي

  مقبول   Marketing des services    تسويق الخدمات  جاريةعلوم ت
  

ي عبد الحفيظ بوالصوفاملؤسسة:    ميلة. -املركز الجام
يعروض    أكاديمي. الليسانس جديدة 

  املالحظات التخصص الفرع
ر   مقبول   Management       إدارة أعمال  علوم التسي

  العلوم املالية
  و املحاسبة 

  مقبول         Comptabilité et fiscalite محاسبة وجباية

  

ي عبد الحفيظ بوالصوفاملؤسسة:    ميلة. -املركز الجام
يعروض  ر  جديدة  ي الدورة ثانية أكاديمي املاس   خارج االجال درس 
  املالحظات التخصص الفرع

  مقبول    et Bancaire Economie Monétaireاقتصاد نقدي وبنكي      العلوم اإلقتصادية
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  باتنة. -1حاج لخضر جامعةاملؤسسة: 
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

  املالحظات التخصص الفرع
  العلوم املالية
  و املحاسبة

  عرض مقبول   Comptabilité et audit     محاسبة و تدقيق

  العلوم اإلقتصادية
اقتصاد نقدي وبنكي  Economie Monétaire et Bancaire  عرض مقبول  

ي   عرض مقبول   Economie industrielle   االقتصاد الصنا

ر   علوم التسي
ر املوارد البشرية   عرض مقبول   Gestion  des Ressources Humaines    تسي

انية   عرض مقبول  Gestion  budgetaireإدارة امل
ر العمومي   عرض مقبول    Gestion publiqueالتسي

  عرض مقبول   Marketing des services     تسويق الخدمات  علوم تجارية
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ر عبد القادر للعلوم اإلسالمية املؤسسة   .قسنطينة  - واالقتصادكلية الشريعة  -  : جامعة األم

ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين     ماس

  املالحظات التخصص  الفرع
  عرض مقبول   Finance et Banques Islamiques    مالية و بنوك إسالمية  علوم مالية و محاسبة

  العلوم اإلقتصادية
  عرض مقبول   Economie Islamique     اقتصاد إسالمي

ر مؤسسات الزكاة و الوقف   تسي
Gestion des Institutions du Zakat et Waqf  

  عرض مقبول 

  - سوق اهراس–جامعة محمد الشريف مساعدية املؤسسة: 
ر أكاديمواءمة عروض تكوين    مي.ماس

  املالحظات التخصص الفرع

علوم مالية و 
  محاسبة

  عرض مقبول  Finance d’Entreprise    مالية املؤسسة

  Comptabilité et audit     محاسبة و تدقيق

إدراج كل من مادة -

المقاوالتية، اإلتصال و 
التحرير اإلداري في 
الوحدات المنھجية؛ 
وحذف مادة في 

 ؛ 2و  1السداسيين 
ماد الفساد تعويض  -

وأخالقيات االعمال بمادة 
 أخرى؛

و  4المذكرة بمعامل -
  .30رصيد 

  العلوم االقتصادية
  عرض مقبول  Economie Monétaire et Bancaire      اقتصاد نقدي وبنكي    

ر املؤسسات   عرض مقبول   Economie et gestion des entreprises     اقتصاد و تسي

ر   عرض مقبول   Managementالإدارة أعم  علوم التسي

  عرض مقبول   Marketing des services    تسويق الخدمات  العلوم التجارية
  - سوق اهراس–جامعة محمد الشريف مساعدية املؤسسة: 

يعروض  ر أكاديمي. جديدة    املاس

  املالحظات التخصص الفرع

  علوم تجارية
  مالية و تجارة دولية

Finance et  
commerce international  

عرض مرفوض لنقص 
ر  و توفر عروض   التأط

  مؤهلة

  العلوم اإلقتصادية
  اقتصاد كمي

Economie Quantitative  

فوض لنقص عرض مر 
ر  و توفر عروض  التأط

  مؤهلة
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  - سوق اهراس–جامعة محمد الشريف مساعدية املؤسسة: 
يعروض    أكاديمي. الليسانس جديدة 

  املالحظات التخصص الفرع
  عرض مقبول  Marketingتسويق  علوم تجارية
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  -بسكرة - جامعة محمد خيضراملؤسسة: 
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

  املالحظات التخصص الفرع
  العلوم املالية
  و املحاسبة

  عرض مقبول   Comptabilité et auditمحاسبة و تدقيق
 عرض مقبول   Comptabilitéمحاسبة

العلوم 
  إلقتصاديةا

ي  عرض مقبول   Economie Internationalاالقتصاد الدو

 عرض مقبول  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي

ر املؤسسات  عرض مقبول   Economie et gestion des entreprises  اقتصاد و تسي

  علوم تجارية

ي ي و السيا   التسويق الفند
MARKETING  HOTELIER  et TOURISTIQUES  

 عرض مقبول 

  مالية و تجارة دولية
Finance  et  commerce international 

 عرض مقبول 

ر   علوم التسي
ر املوارد البشرية  عرض مقبول   Gestion  des Ressources Humaines    تسي

راتيجية  عرض مقبول   Management stratégique   اإلدارة اإلس
 عرض مقبول   Entreprenariat    املقاوالتية

يعروض  ر أكاديمي. جديدة    املاس

  املالحظات التخصص الفرع

ي  علوم تجارية   Marketing Bancaire   تسويق مصر
وجود عرض مرفوض ل
و عدم  عروض مؤهلة

ريرية  وجود رسالة ت

العلوم 
  اإلقتصادية

  Analyse économique et prospective     تحليل إقتصادي و إستشراف
وجود لوض عرض مرف

و عدم  عروض مؤهلة
ريرية  وجود رسالة ت
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  -ورقلة -جامعة قاصدي ورباحاملؤسسة: 
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

  املالحظات التخصص الفرع

  العلوم املالية
  و املحاسبة

  عرض مقبول   Comptabilité et auditمحاسبة و تدقيق
 عرض مقبول  Comptabilité et fiscalité approfondieمحاسبة و جباية معمقة

 عرض مقبول   Finance et Banques    مالية و بنوك

 عرض مقبول   Finance d’Entreprise    مالية املؤسسة

ر  عرض مقبول   Audit et contrôle de gestion    تدقيق و مراقبة التسي

 عرض مقبول  Economie Monétaire et Bancaire    اقتصاد نقدي و بنكي  العلوم االقتصادية

 عرض مقبول   Economie Quantitative    اقتصاد كمي

ر  عرض مقبول   Management  des Ressources Humaines    إدارة املوارد البشرية  علوم التسي

 عرض مقبول    Managementإدارة األعمال

 عرض مقبول   Marketing des services تسويق الخدمات علوم تجارية

ي مختاراملؤسسة:    - عنابة -جامعة با
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

  

  املالحظات التخصص الفرع

  
  العلوم املالية
  و املحاسبة

  عرض مقبول. et Audit Comptabilité   وتدقيق محاسبة

  d’entreprise Finance   مالية املؤسسة
  

  عرض مقبول.

  عرض مقبول.  Finance et banques       مالية وبنوك

  العلوم اإلقتصادية

ي   عرض مقبول   Economie internationale    اقتصاد دو

  عرض مقبول  .Economie Monétaire et Bancaire     اقتصاد نقدي و بنكي

ر املؤسساتاقتصاد    عرض مقبول   Economie et gestion des entreprises     و تسي

ر   علوم التسي

راتيج   عرض مقبول   Management stratégique    يةاإلدارة اإلس
ر    عرض مقبول   Gestion  des Ressources Humaines    املوارد البشرية تسي

  عرض مقبول   Management Financier    إدارة مالية

انية   عرض مقبول    Management budgétaire    إدارة امل

  عرض مقبول   م       Entrepreneuriat       املقاوالتية

  علوم تجارية
ي   عرض مقبول   Marketing bancaire   تسويق مصر

ي ي و السيا   عرض مقبول   Marketing hôtelier et  touristique    التسويق الفند
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ي  -العربي بن مهيدي جامعةاملؤسسة:    -أم البوا
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

  املالحظات التخصص الفرع

  املاليةالعلوم 
  و املحاسبة

  عرض مقبول   Comptabilité et audit    محاسبة و تدقيق
  

  عرض مقبول   Comptabilité    محاسبة

  العلوم اإلقتصادية
 عرض مقبول   Economie  اقتصاد كمي

  

 عرض مقبول  Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي و بنكي

ر   علوم التسي

  

 عرض مقبول   Management      إدارة أعمال
 عرض مقبول   Management Financier     إدارة مالية

 عرض مقبول   Marketing des services     تسويق الخدمات  علوم تجارية
  

  تبسة -العربي تبساملؤسسة :جامعة 
ر أكاديمي مواءمة عروض   التكوين ماس

 املالحظات التخصص  الفرع

 Finances  d’entreprise   مالية املؤسسة  مقبول 
  العلوم املالية
  و املحاسبة

 Economie monétaire et bancaire  اقتصاد نقدي و بنكي  مقبول 
 العلوم االقتصادية

 Economie quantitative   اقتصاد كمي  مقبول 
ر Management   ادارة األعمال مقبول   علوم التسي
ي مقبول    Marketing Bancaire    تسويق مصر

 علوم تجارية
 Marketing des services تسويق الخدمات قبول م

  تبسة -العربي تبساملؤسسة :جامعة 
ي عروض تكوين  ر جديدة    .أكاديميماس

التخصصات  مالحظات  الفروع
ر و  مرفوض لقلة التأط

رة العروض   ك
 

ر املؤسسات Economie et gestion des entreprises  اقتصاد و تسي
 العلوم االقتصادية

ر و  مرفوض لقلة التأط
رة العروض  ك

ر Management financier   ادارة مالية  علوم التسي

  تبسة -العربي تبساملؤسسة :جامعة 
  يسانسللي اجديدةتكوين عروض  

التخصصات  مالحظات  الفروع
ر  Managementادارة األعمال مقبول   علوم التسي
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ر اإلبراهيمياملؤسسة:    ج .برج بوعريري -جامعة البش
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

  

  . 1سطيف  -جامعة فرحات عباساملؤسسة: 
ر أكاديمي.مواءمة عروض تكوين    ماس

التخصصات  مالحظات الفروع
إضافة -

التقييم 
ي  املتواصل 

الوحدات 
األساسية 

واملواد 
املنهجية ال 

وي تتح
أعمال 
  .موجهة

 Finance d’entreprise   مالية املؤسسة
  العلوم املالية 

  بةو املحاس

 Comptabilitéمحاسبة  مقبول 
 Comptabilité & Audit   محاسبة وتدقيق  مقبول 

  املالحظات التخصص الفرع

  العلوم املالية
  و املحاسبة

  معمقة محاسبة وجباية
Comptabilité et fiscalité 

approfondie 
  عرض مقبول 

  لعلوم اإلقتصادية

ي   اقتصاد دو
Economie internationale 

  30و رصيد  4مل ابمع التخرجمذكرة  -

  ي و بنكي اقتصاد نقد
Economie Monétaire et Bancaire 

  عرض مقبول 

ر   علوم التسي

  إدارة األعمال
Management  

إدراج مادة املقاوالتية ومادة ؛ السداسيات  ضبط مواد الوحدات األساسية لكل-
ي الوحدات املنهجية ضاإلتصال والتحرير اإلداري إ ى منهجية البحث العلمي  افة إ

ي -؛ بدون تكرار  ي السداسيات الثالث إدراج مادة قانون تالئم التخصص 
يةإستبدال لغة -؛تكرار  الوحدات اإلستكشافية .للسداسيات الثالث بدون    انجل

ي الوحدات األفقية للسداسيات الثالث . بلغة   األجنبية 
  رصيد . 30و 04السداس الرابع: املعامل -

  إدارة مالية
Management Financier  

ى الوحدة املنهجية ؛تحول ماد- إدراج مادتي املنهجية والتحرير اإلداري -ة املنهجية إ
ي الوحدة االستكشافية وحذف مادة مالية  ي الوحدة املنهجية ؛إدراج مادة قانون 

ية فقط.- إلسالمية؛ ية مالية واستبدالها بلغة انجل   حذف مادة لغة انجل

  علوم تجارية
يتسويق    صنا

Marketing industriel  
  عرض مقبول 
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 .Finance et Assurance   تأميناتو  مالية   مقبول 
 Economie quantitative   اقتصاد كمي مقبول 

 العلوم االقتصادية

 مقبول 
  اقتصاد نقدي وبنكي

: Economie monétaire et bancaire 
ياقتصا  مقبول -   économie internationale   د دو

  

  Economie islamique    اقتصاد إسالمي  مقبول 
  

  

  مقبول 
  التحليل االقتصادي واالستشراف

Analyse économique et prospective  

  مقبول 
 

ر املوارد البشرية   تسي
Gestion des ressources humaines ر  علوم التسي

  
  
 

  

  مقبول 
 

راتي   جية للمؤسساتاإلدارة اإلس
L’administration stratégique des entreprises 

  مقبول 
 

 Management    إدارة االعمال
  

  Management financier   إدارة مالية  مقبول 
  مقبول 

  
ي   Marketing industriel    تسويق صنا

  
  

  علوم تجارية
  

 Marketing des servicesاتتسويق الخدم  مقبول 
  . 1سطيف  -عة فرحات عباسجاماملؤسسة: 

ي عروض تكوين  ر جديدة    .أكاديميماس
التخصصات  مالحظات  الفروع

  
رة  ر وك مرفوض بسبب قلة التأط

  عرض)21(  العروض

 مالية وتجارة دولية
Finance et commerce international 

 العلوم التجارية

  . 1سطيف  -جامعة فرحات عباساملؤسسة: 
ر مامواءمة عروض تكوين    .مس

 الفروع التخصصات  مالحظات

  مقبول 
  محاسبة وجباية

Comptabilité et Fiscalité 
 العلوم املالية
 و املحاسبة

  مقبول 
  التمويل والبنوك اإلسالمية

Finances et banques islamiques 

  مقبول  العلوم االقتصادية
ي ن تكاف ن والتأم   التأم
Assurance et Takaful 

  
  مقبول 

  اإلعالم د االتصاالت وتكنولوجيااقتصا
Economie des Télécommunications et des Technologies de 
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  l'Information  
  مقبول 

  
  اإلدارة اإلقليمية والتنمية املحلية

Gestion territoriale et développement local 
رعلوم  التسي  

إدراج مادة -
تية و املقاوال

املنهجية 
والتحرير 
اإلداري 

ي وا إلتصال 
الوحدات 
املنهجية 

ى  موزعة ع
السداسيات 

  الثالثة.
السداس -

الرابع املذكرة 
 04بمعامل 

  30والرصيد 
إدراج مادة -

 حسب يةقانون
 التخصص .

 إقتصاد جمركي
Economie  Douanière علوم تجارية 

ياملؤسسة:    . - جيجل - جامعة صديق بن ي
ر اكاديمي   مواءمة املاس

التخصصات  مالحظات الفروع

  مقبول 
 محاسبة وجباية معمقة

Comptabilité et fiscalité approfondie 
  العلوم املالية
  و املحاسبة

ية باللغة - استبدال مادة االنجل
استبدال مادة االعالم   األجنبية

ي و مادة  السالسل الزمنية  األ
ي السداس  ي التخصص  ن  بمادت

  الثاني و الثالث

ي العلوم  Economie international    اقتصاد دو
 اإلقتصادية

 Economie monétaire et bancaire   اقتصاد نقدي و بنكي  مقبول 
 Management financier     ادارة مالية مقبول 

ر  علوم التسي
ر املوارد البشرية مقبول   Gestion des ressources humaines    تسي
 علوم تجارية  Marketing des services  تسويق الخدمات مقبول 
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ر أكاديمي.    مواءمة عروض تكوين ماس
  . -الوادي - جامعة الشهيد حمة لخضر املؤسسة: 

ر أكاديمي.   مواءمة عروض تكوين ماس
 مالحظاتالتخصصات الفروع

 
علوم تجارية

 

  Finance et commerce internationalوليةمالية و تجارة د
 مقبول 

 
 

 علوم اقتصادية
 

 

 مقبول  Economie quantitativeاقتصاد كمي

  Economie monétaire et bancaireاقتصاد نقدي وبنكي
 

 مقبول 
 

ر املؤسسات   Economie et gestion des entreprisesإقتصاد وتسي
 

 مقبول 
 

 علوم مالية ومحاسبية
 

 مقبول   Comptabilitéمحاسبة
 

 مقبول   Comptabilité et Auditمحاسبة وتدقيق
  

  . -الوادي - جامعة الشهيد حمة لخضر املؤسسة: 
ر أكاديمي.عروض     التكوين الجديدة ماس

  . -الوادي - جامعة الشهيد حمة لخضر املؤسسة: 
أكاديميليسانس  التكوين الجديدة  عروض  

  املالحظات التخصص الفرع
ر   مقبول   Management financierإدارة مالية  علوم التسي

  
  

  علوم اقتصادية
  
  

 مقبول   Economie quantitativeاقتصاد كمي

  

ر املؤسسات   Economie et gestion des entreprises    إقتصاد وتسي

ي  ر  مرفوض لعدم وجود تأط
اإلختصاص و وجود عروض 

ي الشعبة  مفتوحة 

  
  

ي مقبول  ي و الفند  Marketing touristique et hotelier  التسويق السيا

الفروع التخصصات مالحظات

 مقبول 
 ادارة األعمال

Management  علوم
ر ي اإلختصاص و وجود عر  التسي ي  ر كا وض مرفوض لعدم وجود تأط

ي الشعبة  مفتوحة 
ارد البشريةادارة  املو   

Management des ressources humaines 

 مقبول 
ي ي و سيا  تسويق فند

Marketing de l’Hôtelier et touristique 
ةعلوم تجاري
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ي بن جديد سة: املؤس   . -الطارف -جامعة الشاد
ر أكاديمي.   مواءمة عروض تكوين ماس

 

التخصصات  مالحظات  الفروع
  علوم اقتصادية Economie monétaire et bancaire    اقتصاد نقدي و بنكي  مقبول 
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- املسيلة  -محمد بوضياف املؤسسة:جامـــــعة  
ر  مواءمة عروض أكاديمي. تكوين املاس  

 املالحظات التخصصالشعبة

العلوم التجارية

مقبول ـ   Marketing des services    تسويق الخدمات  
 

 مقبول   Finance et commerce international    مالية و تجارة دولية

 
ي   Marketing bancaire     تسويق مصر

قبول م  

ر  علوم التسي
 
 
 

 مقبول   Management   إدارة األعمال
  

 إدارة اإلنتاج والتموين
Management de la production et approvisionnement  

  مقبول 

  

راتيجية  مقبول   Management stratégique     اإلدارة اإلس

  مقبول   Management financier      اإلدارة املالية

ر عمومي   مقبول   Management public      تسي

 
 
 
 
 

علوم املالية ال
واملحاسبية

ر   مقبول   Audit et contrôle de gestion   تدقيق ومراقبة التسي

  مقبول   Finance et banques      مالية وبنوك

  مقبول   Comptabilité et Audit    محاسبة وتدقيق
  

 محاسبة وجباية معمقة
Comptabilité et fiscalité approfondie  

عدم التقّيد 
ض بنموذج عر 

  املواءمة

 
 

 علوم إقتصادية

ي   Economie internationale  إقتصاد دو
 مقبول 

 
 

 مقبول   Economie quantitative إقتصاد كمي

 مقبول   Economie monétaire et bancaireاالقتصاد النقدي والبنكي
 

ن  مقبول   Economie des assurances  إقتصاد التأم

  Analyse économique et prospective  تحليل اقتصادي واإلستشراف
عدم التقّيد 

بنموذج عرض 
 املواءمة
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 -خنشلة -املؤسسة: جامعة عباس لغرور
ر أكاديمي   مواءمة عروض تكوين املاس

 

التخصصات مالحظات الفروع

 Comptabilité  محاسبة مقبول 
 العلوم املالية
 و املحاسبة

 علوم اقتصادية Economie monétaire et bancaire   اقتصاد نقدي و بنكي مقبول 
ر عمومي مقبول  ر Management public   تسي  علوم التسي


