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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE  ET POPULAIRE 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 المديرية العامة للتكوين والتعليم العاليين 

Direction générale des enseignements et de la Formation Supérieures 
Comité Pédagogique National De Domaine de                اللجنة البيداغوجية الوطنية

Formation SEGC لميدان التكوين في العلوم االقتصادية                          
    التسيير و العلوم التجارية 

 

 2015 أفريل 30-27 اللجنة بتاريخ اجتماعمحضر 
بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل 

 
 

 أفريل 30-27عقدت اللجنة البيداغوجية الوطنية مليدان التكوين يف العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية خالل الفرتة 

  اجتماعاً جبامعة  حممد الصديق بن حيي جيجل حبضور األعضاء:2015

 رئيس اللجنة   جامعة سكيكيدة                  فريد كورتل أ.د. 
 نائب رئيس اللجنة  جامعة سعيدة                  د.صوار يوسف 

 مقرر اللجنة   جامعة سوق هراس                   لزعر علي أ.د. 
 عضوجامعة األغواط                                 عبريات مقدم أ.د. 

 عضوجامعة املدية                                    يرقي حسني  أ.د. 

 عضوجامعة البويرة                                     مجيل أمحد أ.د. 

 عضوجامعة باتنة                           سعودي حممد الطاهر أ.د. 

 عضوجامعة تلمسان                             بلمقدم مصطفى أ.د. 

 عضوجامعة خنشلة                            بن الطاهر حسني أ.د. 

 عضوجامعة  األمري عبد القادر قسنطينة سعيد دراجي أ.د. 

 عضوجامعة سطيف                            عكي علوين عومر أ.د. 

 عضوجامعة بومرداس                               د. شعيب شنوف 

 عضوجامعة معسكر                                   د. حبيب ثابيت 
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 عضوجامعة عنابة                                   بوقلقول اهلادي  د.

 عضو 3جامعة اجلزائر                              د. أيت حممد مراد  

 عضوجامعة بلعباس                                  د. رفيق بشوندة 

 عضوجامعة تيزي وزو                             د. سي حممد مجال 

 عضوجامعة الشلف   احلاج                                   مداح عرييب د.

 عضوجامعة جيجل                              عيمر عبد احلفيظ  د.

 عضوجامعة أم البواقي                              د. السعدي رجال 

 خبري                  جامعة األغواط            فرحي حممد أ.د. 
 عضو                 مخيس مليانةجامعة            أ.د. بن زهرة بن يوسف

 بوعشة  امبارك  /أ.د
 د. عبد الكرمي دحو

 أ.د. عشوي نصر الدين 
 أ.د. بلعجوز حسني 

 د. الوايف الطيب 
 د. أعرايب مغريب خلوجة 
 أ.د. عمراين عبد اليد 

 أ.د. مفتاح صاحل   
 أ.د. جيطلي الصغري

 2جامعة قسنطينة
 جامعة تيارت

 املركز اجلامعي متوشنت
 جامعة املسيلة
 جامعة تبسة
 جامعة جباية

 املركز اجلامعي متنراست
 جامعة بسكرة

 جامعة برج بوعريريج

 خبري  
 عضو 
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

 عضو             
 

 وقد تضمن جدول األعمال النقاط التالية:
 دراسة  مطابقة عروض التكوين في الليسانس؛ -
 دراسة عروض الماستر الجديدة؛ -
 متفرقات. -

 على: االتفاقالنقاش بين األعضاء تم و االفتتاحبعد 
 - سجلت اللجنة وجود العديد من العروض الجديدة قدمت للمطابقة وهي غير معنية وقد تم رفضها.أوال
 أيام للجامعات التي لم ترفع التحفظات التي سجلتها اللجنة بخصوص  10- تم االتفاق على منح فترة ثانيا

العروض المعنية بالمطابقة  على أن ترسل للجنة عن طريق الندوات الجهوية للجامعات خالل الدورة الثانية لدراسة 
 عروض الماستر.

 أيام إلعادتها معدلة وفق الصيغة 10- تمنح اللجنة بالنسبة لعروض الماستر التي عليها تحفظات مهلة ثالثا
 المطلوبة.
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 أما ما يخص جدول األعمال، فتم االتفاق على ما يلي:
 يف الدورة الثانية كانت النتائج وفقا ملا يلي: 2004 مطابقة العروض املؤهلة منذ دراسة فيما خيص - 1

U:بالنسبة لجامعات الشرق 

صوف - ميلة الالجامعة: عبد الحفيظ بو -
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
- عرض مطابق.  01/07/2009 املؤرخ يف Management Financier 176    إدارة ماليةعلوم التسيري 

نقدي وبنكي  اقتصادعلوم اقتصادية 
Economie monétaire et bancaire 

- عرض مطابق.  01/07/2009 املؤرخ يف 176

- عرض مطابق.  01/07/2009 املؤرخ يف Marketing 176      تسويقعلوم جتارية 

- UالجامعةU الحاج لخضر - باتنة :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

 إدارة املوارد البشريةعلوم التسيري 
Management des Ressources Humaines 

- عرض مطابق.  07/08/2008 املؤرخ يف 158

- عرض مطابق.  24/09/2013 املؤرخ يف Management du Budget 654    إدارة امليزانيةعلوم التسيري 
- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Finance d’entreprise 198    مالية المؤسسةعلوم التسيري 

علوم 
اقتصادية 

 اقتصاد بنكي ونقدي
Economie monétaire  et bancaire 

- عرض مطابق.  17/08/2005 املؤرخ يف 158

علوم 
اقتصادية 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات
Economie et Gestion des entreprises 

- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف 198

- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Commerce International 198     تجارة دوليةعلوم جتارية 
- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Comptabilité et Fiscalité 198     محاسبة وجبايةعلوم التسيري 

علوم 
اقتصادية 

 التحليل االقتصادي واالستشراف
Analyse Economique et Prospective 

- عرض مطابق.  17/08/2008 املؤرخ يف 158

- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Marketing 198      تسويقعلوم جتارية 
علوم مالية 

وحماسبة 

- عرض مطابق.  07/08/2005 املؤرخ يف Comptabilité et Audit 198   محاسبة ومراجعة

- UالجامعةU البشير االبراهيمي –  برج بوعريريج :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

- عرض مطابق.  06/05/2009 املؤرخ يف Management  88إدارة أعمالعلوم التسيري 
- عرض مطابق.  07/09/2010 املؤرخ يف Economie Internationale 262االقتصاد الدويلعلوم اقتصادية 
 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 

Economie monétaire et bancaire 
- عرض مطابق.  07/09/2010 املؤرخ يف 262

- عرض مطابق.  07/09/2010 املؤرخ يف Management Financier 262إدارة ماليةعلوم التسيري 
 جتارة دولية وإمدادعلوم جتارية 

Commerce International et logistique 
- عرض مطابق.  06/05/2009 املؤرخ يف 88

- عرض مطابق.  06/05/2009 املؤرخ يف Marketing 88تسويقعلوم جتارية 
علوم مالية 

وحماسبة 
- عرض مطابق.  06/05/2009 املؤرخ يف Comptabilité et Fiscalité 88حماسبة وجباية
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UالجامعةU محمد خيضر – بسكرة :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Management 189     إدارة أعمالعلوم التسيري 
 إدارة املوارد البشريةعلوم التسيري 

Management des Ressources 
Humaines 

 - عرض مطابق. 20/06/2007 املؤرخ يف 126

 

- عرض مطابق.  20/06/2007 املؤرخ يف Gestion Publique   126   تسيري عموميعلوم التسيري 
- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Commerce International 198   جتارة دوليةعلوم جتارية 
- عرض مطابق.  20/10/2005 املؤرخ يف Marketing  198    تسويقعلوم جتارية 

- عرض مطابق.  20/06/2007 املؤرخ يف Finance d’entreprise     26  مالية املؤسسةعلوم مالية وحماسبة 
 - عرض مطابق. 20/10/2005 املؤرخ يف Comptabilité et Fiscalité 198  حماسبة وجبايةعلوم مالية وحماسبة 

 Economie Monétaireاقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 
et Bancaire 

 - عرض مطابق. 20/10/2005 املؤرخ يف 198

UالجامعةU محمد الصديق بن يحى – جيجل :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

- عرض مطابق.  20/06/2007 املؤرخ يف Marketing 95تسويقعلوم جتارية 
- عرض مطابق.   23/07/2014 املؤرخ يف Commerce International 581جتارة دوليةعلوم جتارية 

- عرض مطابق.  03/06/2013 املؤرخ يف Comptabilité et Fiscalité 410حماسبة وجبايةعلوم مالية وحماسبة 
 Finance des Banquesمالية البنوك والتأميناتعلوم مالية وحماسبة 

et des Assurances 
- عرض مطابق.  01/07/2009 املؤرخ يف 163

 Management desاملوارد البشريةادارة علوم التسيري 
Ressources Humaines 

- عرض مطابق.  06/05/2009 املؤرخ يف 86

- عرض مطابق.  08/09/2010 املؤرخ يف Management 332إدارة األعمالعلوم التسيري 
- عرض مطابق.  24/09/2011 املؤرخ يف Management Financier 513إدارة ماليةعلوم التسيري 

 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 
Economie Monétaire et Bancaire 

- عرض مطابق.  24/09/2011 املؤرخ يف 513

- UالجامعةU فرحات عباس – سطيف :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Management Financier 320إدارة ماليةعلوم التسيري 

علوم مالية 
وحماسبة 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Comptabilité et Finance 320حماسبة ومالية

علوم مالية 
وحماسبة 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Comptabilité et Fiscalité 320حماسبة وجباية

 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 
Economie Monétaire et Bancaire 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف 320

التخصص تعويض  24/09/2013 املؤرخ يف Economie d’Assurance 683اقتصاديات التأمنيعلوم اقتصادية 
ناسب له يف املدونة. بامل

- عرض مطابق.  24/09/2013 املؤرخ يف Economie Islamique  683اقتصاد إسالميعلوم اقتصادية 
- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Finance d’entreprise 320مالية املؤسسةعلوم مالية 
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وحماسبة 
- عرض مطابق.  24/05/2013 املؤرخ يف Economie Quantitative 683اقتصاد كمِّيعلوم اقتصادية 
مالية البنوك والتأمينات علوم اقتصادية 

Finance des Banques et des Assurances 
- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف 320

 إدارة املوارد البشريةعلوم التسيري 
Management des Ressources Humaines 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف 320

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Management 320إدارة األعمال علوم التسيري 
- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Gestion Publique 320تسيري عموميعلوم التسيري 
- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Marketing 320تسويقعلوم جتارية 
- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Commerce International 320جتارة دوليةعلوم جتارية 

التحليل االقتصادي واالستشراف علوم اقتصادية 
Analyse Economique et Perspective 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف 320

 Economie et gestionإقتصاد و تسيري املؤسسات   علوم إقتصادية
des entreprises 

ضرورة تعديل ما يلي:  06/05/2013 املؤرخ يف 320
إدراج مادتي : مبادئ 
التسويق و مادة تقييم 

المشاريع. 
-تصحيح أرصدة 

السداسي الخامس و 
 السادس.

-تصحيح طريقة تقييم 
مادة اللغة األجنبية 

سداسي  الخامس و 
 السادس.

   قسنطينة عبد الحميد مهري جامعة:
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Management 316       إدارة األعمالعلوم التسيري 
ضرورة تعديل الحجم -  06/05/2013 املؤرخ يف Management Financier 316  إدارة ماليةعلوم التسيري 

الساعي واألرصدة و المواد. 
 للسداسيين الخامس و السادس

علوم 
اقتصادية 

  Economie Monétaire اقتصاد نقدي وبنكي
et Bancaire 

- ضرورة تعديل الحجم الساعي  24/10/2012 املؤرخ يف 352
للسداسي للوحدات األساسية  

مع تعديل األرصدة والمعامالت 
كما هو مدرج في محضر 

CPND  
 10 المؤرخ في 07رقم 

بعنابة.  11/12/2014و
علوم 

اقتصادية 
- عرض مطابق.  24/10/2012 املؤرخ يف Economie International 352    اقتصاد دويل

علوم مالية 
وحماسبة 

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Comptabilité et Finance 316   حماسبة ومالية

- عرض مطابق.  06/05/2013 املؤرخ يف Marketing 316      تسويقعلوم جتارية 
علوم مالية 

وحماسبة 
 مالية البنوك والتأمينات

Finance des Banques et des 
Assurances. 

 - صرورة تعديل العناصر التالية: 24/10/2012 املؤرخ يف 352
مصادقة الهيئات اإلدارية على . 

جدول التأطير. 
. تصحيح األرصدة والمعامالت 

للوحدات المنهجية واالستكشافية  
. عدم التطابق في المسمى لمادة 
محاسبة البنوك مع مادة محاسبة 

 المصارف.
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- UالجامعةU الوادي :
- ضرورة تعديل احلجم الساعي و  23/07/2014 املؤرخ يف Management 581    إدارة األعمالعلوم التسيري 

األرصدة يف السداسي اخلامس و 
السادس. 

 إدارة املوارد البشريةعلوم التسيري 
Management des Ressources Humaines 

- ضرورة تعديل معامل تقرير الرتبص  07/09/2011 املؤرخ يف 264
 وأرصدة وحدات 2 بدالً من 1

التعليم املنهجية واالستكشافية. 
 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 

Economie Monétaire  
et Bancaire 

- ضرورة تعديل احلجم الساعي  14/07/2009 املؤرخ يف 171
واألرصدة لوحدات التعليم املنهجية 
واالستكشافية للسداسيني اخلامس 

والسادس.  
جتارة دولية علوم جتارية 

Commerce International 
- ضرورة تعديل احلجم الساعي  14/07/2009 املؤرخ يف 171

واألرصدة لوحدات التعليم املنهجية 
واالستكشافية للسداسيني اخلامس 

والسادس. 
علوم جتارية 

 
تسويق 

Marketing 
- ضرورة تعديل احلجم الساعي  07/08/2008 املؤرخ يف 178

واألرصدة لوحدات التعليم املنهجية 
واالستكشافية للسداسيني اخلامس 

والسادس. 
علوم مالية 

وحماسبة 
 مالية املؤسسة

Finance d’entreprise 
- ضرورة تعديل احلجم الساعي  07/08/2008 املؤرخ يف 178

واألرصدة لوحدات التعليم املنهجية 
واالستكشافية للسداسيني اخلامس 

والسادس. 
علوم مالية 

وحماسبة 
 حماسبة وجباية

Comptabilité et Fiscalité 
- ضرورة تعديل  احلجم الساعي و  07/09/2011 املؤرخ يف 264

األرصدة يف جدويل السداسي 
اخلامس والسادس خاصًة تقرير 

الرتبص. 
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UالجامعةU سوق أهراس :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

- عرض مطابق.  07/08/2010 املؤرخ يف Economie Quantitative 269     اقتصاد كمِّيعلوم اقتصادية 
 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 

Economie Monétaire et Bancaire 
 - عرض مطابق. 04/09/2011 املؤرخ يف 538

 
 اقتصاد وتسيري املؤسساتعلوم اقتصادية 

Economie et Gestion des 
Entreprises 

 - عرض مطابق. 07/08/2010 املؤرخ يف 269
 

 اقتصاد التنميةعلوم اقتصادية 
Economie du Développement 

 عرض مطابق-  04/09/2011 املؤرخ يف 538
 

 التحليل االقتصادي واالستشرافعلوم اقتصادية 
Analyse Economique  

et Perspective 

 - عرض مطابق. 24/09/2013 املؤرخ يف 688
 

 جتارة دوليةعلوم جتارية 
Commerce International 

 - عرض مطابق. 07/08/2010 املؤرخ يف 269
 

- عرض مطابق.  07/08/2010 املؤرخ يف Finance d’entreprise 269   مالية املؤسسةعلوم مالية وحماسبة 
 حماسبة وجبايةعلوم مالية وحماسبة 

Comptabilité et Fiscalité 
 - عرض مطابق. 24/09/2013 املؤرخ يف 688

 
 Comptabilité et    حماسبة ومراجعةعلوم مالية وحماسبة 

Audit 
 - عرض مطابق. 07/08/2010 املؤرخ يف 269

 
- عرض مطابق.  07/08/2008 املؤرخ يف Management 156     إدارة األعمالعلوم التسيري  
- عرض مطابق.  24/09/2013 املؤرخ يف Entreprenariat 688       املقوالتيةعلوم التسيري  
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UالجامعةU باجي مختار - عنابة :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

حماسبة ومراجعة علوم مالية وحماسبة 
Comptabilité et audit 

مطابق  20/10/2005 املؤرخ يف 116

إدارة امليزانية علوم التسيري 
Management du budget  

مطابق  24/09/2013 املؤرخ يف 653

إدارة مالية علوم التسيري 
Management financier 

مطابق  20/10/2005 املؤرخ يف 116

إدارة األعمال علوم التسيري 
Management 

مطابق  24/09/2011 املؤرخ يف 502

تسويق علوم جتارية 
 gnitekraM

مطابق  20/10/2005 املؤرخ يف 116

تسويق اخلدمات علوم جتارية 
 Marketing  des ecivress 

مطابق  24/09/2013 املؤرخ يف 653

اقتصاد دويل علوم اقتصادية 
 elanoitanretni eimonocE

مطابق  20/10/2005 املؤرخ يف 116

اقتصاد نقدي وبنكي علوم اقتصادية 
 Monétaire     eimonocE 

et Bancaire 

  مطابق 01/07/2009 املؤرخ يف 181
 
 

اقتصاد وتسيري املؤسسات علوم اقتصادية 
 sed noitseg te eimonocE

 sesirpertne

مطابق   20/10/2005 املؤرخ يف 116

مطابق  20/06/2007 املؤرخ يف Finance d’entreprise   92 مالية املؤسسةعلوم مالية وحماسبة 

مالية البنوك و التأمينات علوم مالية وحماسبة 
 te seuqnab sed secnaniF

secnarussa  des   

مطابق  2009 ماي 06 مؤرخ يف 76

 

UالجامعةUللعلوم اإلسالمية – قسنطينة  : األمير عبد القادر
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
مطابق  08/09/2010 املؤرخ يف Economie islamique 333     اقتصاد إسالميعلوم اقتصادية 
علوم التسيري 

 

 إدارة األوقاف وصناديق الزكاة
Management des Waqfs et des caisses de 

Zakat 

مطابق  01/07/2009 املؤرخ يف 143

 مالية البنوك والتأمنيعلوم مالية وحماسبة 
Finances des banques et des assurances 

مطابق  24/09/2013 املؤرخ يف 685
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UالجامعةU قالمة :

 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 
Economie monétaire er bancaire 

مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف 85

 اقتصاد وتسيري املؤسساتعلوم اقتصادية 
Economie et gestion d’entreprise 

مطابق   06/05/2009 املؤرخ يف 85

مطابق  20/06/2007 املؤرخ يف Management 94         إدارة األعمالعلوم التسيري 
 إدارة املوارد البشريةعلوم التسيري 

Management des ressources humaines 
مطابق  20/06/2007 املؤرخ يف 94

 جتارة دولية وإمدادعلوم جتارية 
Commerce international et logistique 

مطابق  20/06/2007 املؤرخ يف 94

مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف Marketing 85     تسويقعلوم جتارية 
مطابق  20/06/2007 املؤرخ Finances d’entreprise 94     مالية املؤسسةعلوم مالية وحماسبة 
ضرورة تعديل معامل  20/10/2005 املؤرخ يف Comptabilité et fiscalité 198    حماسبة وجبايةعلوم مالية وحماسبة 

تقرير الرتبص (معامل 
) للسداسي السادس 1

مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Comptabilité et audit 182    حماسبة ومراجعةعلوم مالية وحماسبة 

UالجامعةU المسيلة :

المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Commerce international 159    جتارة دوليةعلوم جتارية 

 حماسبة وماليةعلوم مالية وحماسبة 
Comptabilité et finance 

مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف 101

مطابق  24/09/2013 املؤرخ يف Economie internationale 678    اقتصاد دويلعلوم اقتصادية 
 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 

Economie monétaire et bancaire 
مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف 101

مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف Economie quantitative 101    اقتصاد كمِّيعلوم اقتصادية 
مطابق  07/09/2010 املؤرخ يف Gestion publique 282     تسيري عموميعلوم التسيري 
مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف Management financier 101    إدارة ماليةعلوم التسيري  
مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف Management 101إدارة األعمالعلوم التسيري 
مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Marketing 159     تسويقعلوم جتارية 

علوم مالية و 
حماسبة 

 مالية البنوك و التأمينات
Finances des banques et des assurances 

ضرورة تعديل احلجم  06/05/2009 املؤرخ يف 101
الساعي والرصيد املقابل 

ملادة االعالم اآليل. 
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UالجامعةU أم البواقي :

المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 

Economie monétaire er bancaire 
مطابق  2009- 07-01 مؤرخ يف 141

 حماسبة ومراجعةعلوم مالية وحماسبية 
Comptabilité et audit 

مطابق  2013-09-24 مؤرخ يف 681

 اقتصاد كميعلوم اقتصادية  
Economie quantitative 

مطابق   2011-09-04 مؤرخ يف 521

علوم مالية و 
حماسبة 

 مالية البنوك والتأمينات
Finances des banques et des assurances 

مطابق  2009- 07-01 مؤرخ يف 141

مطابق  2010-08-07 مؤرخ يف Marketing           258    تسويقعلوم جتارية  
 إدارة ماليةعلوم التسيري 

Management financier 
مطابق  2009-05-06 مؤرخ يف 99

مطابق  2011-09-04 مؤرخ يف Management 521          إدارة األعمالعلوم التسيري 
 حماسبة وماليةعلوم مالية وحماسبة 

Comptabilité et finance 
مطابق  2010-08-07 مؤرخ يف 285

- UالجامعةU ورقلة :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

مطابق  24/06/2007 املؤرخ يف Comptabilité et audit 144   حماسبة ومراجعةعلوم مالية وحماسبة 
مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف Comptabilité et fiscalité 100     حماسبة وجبايةعلوم مالية وحماسبة 

 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية  
Economie monétaire et bancaire 

مطابق  20/06/2009 املؤرخ يف 100

مطابق  04/09/2011 املؤرخ يف Economie quantitative 420      اقتصاد كميعلوم اقتصادية 
مطابق  20/10/2005 املؤرخ يف Entrepreneuriat 116     املقاوالتيةعلوم التسيري 

مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Finances d’entreprise 161     مالية املؤسسةعلوم مالية وحماسبة 
 مالية البنوك والتأميناتعلوم مالية وحماسبة 

Finances des banques et desassurances 
مطابق   20/06/2007 املؤرخ يف 100

 إدارة املوارد البشريةعلوم التسيري  
Management des ressources humaines 

مطابق  01/07/2009 املؤرخ يف 140

مطابق   24/09/2011 املؤرخ يف Management 680  إدارة األعمالعلوم التسيري 
مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Marketing       161 تسويقعلوم جتارية  
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UالجامعةU عباس لغرور - خنشلة :

المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
ضرورة تعديل تعديل احلجم  2009 ماي 06 بتاريخ Management 104    إدارة أعمالعلوم التسيري 

الساعي لوحدات التعليم 
. 6 و 5املنهجية للسداسيني 

مطابق  2009 ماي 06 بتاريخ Economie internationale 104   اقتصاد دويلعلوم اقتصادية 
مطابق   2012 أكتوبر 01 بتاريخ Marketing        258   تسويقعلوم جتارية 

ضرورة التعديل بحذف  2009 ماي 06 بتاريخ Comptabilité et finance      104 حماسبة وماليةعلوم مالية وحماسبة 
مادة الرياضيات المالية 

من السداسي الخامس 
ألنها موجودة في السداسي 

. الثالث

- UالجامعةU :20 سكيكدة 1955 أوت - 
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Management 163    إدارة أعمالعلوم التسيري 
مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف Management financier 69إدارة ماليةعلوم التسيري 
مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Marketing 163تسويقعلوم جتارية 

مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف Economie internationale 163اقتصاد دويلعلوم اقتصادية 
 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 

Economie monétaire er bancaire 
مطابق  07/08/2008 املؤرخ يف 163

 حتليل اقتصادي واستشرافعلوم اقتصادية 
Analyse économique et prospective 

مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف 69

مطابق  09/04/2011 املؤرخ يف Comptabilité et audit 526 حماسبة ومراجعةعلوم مالية وحماسبة 

- UالجامعةU العربي التبسي - تبسة :
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

مطابق  04/09/2011 املؤرخ يف Comptabilité et audit 541حماسبة ومراجعةعلوم مالية وحماسبة 
 اقتصاد وتسيري املؤسساتعلوم اقتصادية 

Economie et gestion des  entreprises 
مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف 89

 اقتصاد نقدي وبنكيعلوم اقتصادية 
Economie monétaire et bancaire 

مطابق  06/05/2009 املؤرخ يف 89

مطابق   20/06/2007 املؤرخ يف Management financier 121إدارة ماليةعلوم التسيري 
مطابق   20/06/2007 املؤرخ يف Marketing 121تسويقعلوم جتارية 

مطابق   06/05/2009 املؤرخ يف Economie quantitative 89اقتصاد كمِّيعلوم اقتصادية 

جامعة الشاذلي بن جديد ـ الطارف  -
المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 
 اقتصاد نقدي و بنكيعلوم اقتصادية 

Economie monétaire et bancaire 
مطابق  2015 أكتوبر 01 مؤرخ يف 254

مطابق  2013 سبتمرب 24 مؤرخ يف Management 668إدارة األعمالعلوم التسيري 
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U:بالنسبة لجامعات الغرب 
 

 5جامعة: طاهري محمد – بشار   
 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم 

 Managementإدارة األعمال  علوم التسيري 1
 بتاريخ 154القرار رقم 

01/07/2009 
 مطابق

 Marketingتسويق  علوم جتارية 2
 جويلية 24 املؤرخ يف 639قرار رقم 
2014 

 حيتاج اىل تعديل:
-ماديت: التسويق البنكي و التسويق اإلسالمي من وحدات 

 التعليم املنهجية؛
 - غياب قرار التأهيل

 علوم اقتصادية 3
 Economieاقتصاد نقدي وبنكي

monétaire et bancaire  

  
  عرض جديد 

 
 مرفوض

 علوم مالية وحماسبة 4
 مالية البنوك و التأمينات

 Finance des Banques et 
des Assurances 

 بتاريخ 154القرار رقم 
01/07/2009 

 مطابق

 علوم مالية و حماسبة 5
 Comptabilitéحماسبة و مراجعة 

 et Audit 
 بتاريخ 154القرار رقم 

01/07/2009 
 مطابق
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 15 جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف
 

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

1 
علوم مالية و 

 محاسبة
 2008 سبتمرب 08 املؤرخ يف 329قرار رقم   Comptabilité et Finance     حماسبة و مالية

 مطابق

2 
علوم مالية و 

 محاسبة
 مالية البنوك و التأمينات

 Finance des Banques et des Assurances 
 2010 سبتمرب 08 املؤرخ يف 329قرار رقم 

 مطابق

3 
علوم مالية و 

 محاسبة
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 509قرار رقم        Finance d'entrepriseمالية املؤسسة

 مطابق

4 
علوم مالية و 

 محاسبة
 2007 جوان 20 املؤرخ يف 129قرار رقم  Comptabilité et Fiscalitéحماسبة و جباية 

 مطابق

5 
علوم مالية و 

 محاسبة
 2009  جويلية 01 املؤرخ يف 159قرار رقم  Comptabilité et Auditحماسبة و مراجعة 

 مطابق

 علوم اقتصادية 6
 حتليل اقتصادي و استشراف

  Analyse économique et prospective 
 مطابق 2010  سبتمرب 08 املؤرخ يف 329قرار رقم 

 علوم اقتصادية 7
 اقتصاد و تسيري املؤسسات

 Economie et gestion des entreprises 
 2010  سبتمرب 08 املؤرخ يف 329قرار رقم 

 مطابق

 علوم اقتصادية 8
 Economie monétaire etاقتصاد نقدي و بنكي 

Bancaire 
2011  سبتمرب04 املؤرخ يف 509قرار رقم    مطابق 

 مطابق 2010  سبتمرب 08 املؤرخ يف 329قرار رقم  Economie Quantitative     اقتصاد كمي علوم إقتصادية 9

 مطابق 2007 جوان 20 املؤرخ يف 129قرار رقم  Commerce International       جتارة دولية علوم تجارية 10

 مطابق 2007 جوان 20 املؤرخ يف 129قرار رقم  Marketing       تسويق علوم تجارية 11

 مطابق 2009  جويلية 01 املؤرخ يف 159قرار رقم  Marketing des services      تسويق اخلدمات علوم تجارية 12

 علوم التسيير 13
 Management desإدارة املوارد البشرية 

ressources Humaines 
 2010  سبتمرب 08 املؤرخ يف 329قرار رقم 

 
 مطابق

 مطابق 2008 أوت 07 املؤرخ يف 149قرار  Management        إدارة األعمال علوم التسيير 14
 مطابق 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 509قرار رقم  Management Financier      إدارة مالية  علوم التسيير 15
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 10 جامعة مصطفى إسطنبولي- معسكر
 

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

 مطابق 2009 ماي 06 املؤرخ يف 108قرار رقم  Entrepreunariat     مقاوالتية علوم التسيير 1

 علوم التسيير 2
 Management desإدارة املوارد البشرية 

Ressources Humaines 
مطابق  2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 675قرار رقم 

 علوم إقتصادية 3
 Economie Monétaire etاقتصاد نقدي و بنكي 

Bancaire 
 مطابق 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 675قرار رقم 

مطابق  2009 ماي 06 املؤرخ يف 108قرار رقم  Economie Quantitativeاقتصاد كمي  علوم إقتصادية 4

 علوم اقتصادية 5
  حتليل اقتصادي و استشراف

Analyse économique et prospective 
 مطابق 2009 ماي 06 املؤرخ يف 108قرار رقم 

6 
علوم مالية و 

 محاسبة
 مطابق 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 279قرار رقم  Comptabilité et Auditحماسبة و مراجعة 

 مطابق 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 279قرار رقم  Marketingتسويق  علوم تجارية 7

 مطابق 2009 ماي 06 املؤرخ يف 108قرار رقم  Managementإدارة األعمال  علوم التسيير 8

9 
علوم مالية و 

 محاسبة
 مطابق 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 675قرار رقم  Finance d'entrepriseمالية املؤسسة 

10 

 
  علوم اقتصادية

 Economie duاقتصاديات التنمية 
développement 

مطابق    2009 ماي 06 املؤرخ يف 108قرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1 المركز الجامعي البيض
 

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

1 
علوم 
 تجارية

تسويق 
Marketing  مطابق  2013 سبتمبر  24  مؤرخ في  966قرار رقم 
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جامعة أحمد دراية- 
 أدرار

3 

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم  

1 
علوم مالية و 

 احملاسبة
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 499رقم  Comptabilité et Financeحماسبة و مالية 

مطابق 

 علوم اقتصاديه 2
 Economie monétaire etاقتصاد نقدي و بنكي 

bancaire 
 مطابق 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 499 رقم 

 مطابق 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 499رقم  Management Financierإدارة مالية  علوم التسيري 3

     
    

 
جامعة عبد الحميد بن     

 باديس- مستغانم
6 

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم  

 مطابق 2007 جوان 20 املؤرخ يف 97رقم  Commerce internationalجتارة دولية  علوم جتارية 1

2 
علوم مالية و 

 حماسبة
 2008 أوت 07 املؤرخ يف 168رقم  Comptabilité et Financeحماسبة و مالية 

 مطابق

 علوم اقتصادية 3
 اقتصاد و تسيري املؤسسات

 Economie et gestion des entreprises 
 2009 جويلية 01 املؤرخ يف 167رقم

 رصيد في 31عدد األرصدة 
 السداسي الخامس و السادس

4 
علوم مالية و 

 حماسبة
 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 281رقم  Finance d'entrepriseمالية املؤسسة 

غياب تقرير التربص في 
السداسي السادس بدال من 

 السداسي الخامس

5 
علوم مالية و 

 حماسبة
 مالية البنوك و التأمينات

 Finance des Banques et des Assurances 
 أوت 07 املؤرخ يف 168قرار رقم 

2008 
 مطابق

 مطابق 2009 ماي 06 بتاريخ 98القرار رقم   Marketingتسويق  علوم جتارية 6
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 15 2جامعة وهران 
 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم  

 علوم تجارية 1
 تسويق و إتصال و موارد بشرية 

Marketing, communication et 
ressources humaines  

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 258رقم 

عدة  -تخصص مركب من
 تخصصات

عدم وجود التخصص في -
 الليسانس؛ مدونة تخصص

 علوم تجارية 2
 Commerce internationalجتارة دولية و إمداد 

et logistique 
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519رقم 

عدد األرصدة للسداسي 
 29الخامس 

 2010 املؤرخ يف سبتمرب 283قرار رقم  Marketingتسويق  علوم تجارية 3
 مطابق

 
4 

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 283قرار رقم  Marketing des servicesتسويق اخلدمات  علوم تجارية
 

 مطابق  

5 
علوم مالية و 

 محاسبة
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519قرار رقم  Comptabilité et fiscalitéحماسبة و جباية 

 مطابق

 مطابق 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519قرار رقم  Gestion publiqueتسيري عمومي  علوم التسيير 6

7 
علوم مالية و 

 محاسبة
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519قرار رقم  Comptabilité et Financeحماسبة و مالية 

 مطابق

8 
علوم مالية و 

 محاسبة
 مالية البنوك و التأمينات

 Finance des banques et des assurances 

 2009 ماي 06  املؤرخ     102رقم   

 
 مطابق

 علوم التسيير 9
 Management desإدارة املوارد البشرية 

ressources humaines 
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519قرار رقم 

مطابق 

 

 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519رقم  Management Financierإدارة مالية  علوم التسيير 10
مطابق 

 

 علوم إقتصادية 11
 حتليل إقتصادي و إستشراف 

Analyse Economique et Prospective 
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519رقم 

أخطاء في معامل مادة تحليل 
االقتصاد الجزئي المعمق في 
 السداسي الخامس والسادس

 علوم إقتصادية 12
 اقتصاد و تسيري املؤسسات 

Economie et gestion des entreprises   2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519رقم  

عدم وجود العرض الورقي 
 وااللكتروني

 علوم إقتصادية 13
 Economie Monétaire etاقتصاد نقدي و بنكي 

Bancaire 
2009 / 05 /06 التاريخ 102رقم   مطابق  
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 Economie Quantitativeاقتصاد كمي  علوم إقتصادية 14

 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519قرار رقم  
2011 

  

 مطابق

 مطابق 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 519قرار رقم  Managementإدارة األعمال  علوم التسيير 15

16 
علوم التسيير- 
 مدرسة االدارة 

 العسكرية-
 Managementإدارة األعمال 

 

نموذج يحتاج الى تكييف مع 
عرض المطابقة الجديد 

     
 12 جامعة تلمسان     

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم  

 أكتوبر 20 المؤرخ في 116رقم  Commerce Internationalجتارة دولية  علوم تجارية 1
 مطابق 2005

2 

 علوم اقتصادية

  

 

 Economie duاقتصاد التنمية 
développement 

 سبتمبر 04 المؤرخ في 544رقم 
2011 

 
 مطابق

3 
علوم مالية و 

 محاسبة
 أكتوبر 20 المؤرخ في 116رقم  Finance d'entrepriseمالية املؤسسة 

 مطابق 2005

 مطابق  692رقم  Managementإدارة األعمال  علوم التسيير 4

5 
علوم مالية و 

 محاسبة
 أكتوبر 20 المؤرخ في 116رقم  Comptabilité et Auditحماسبة و مراجعة 

 مطابق 2005

6 

 
 علوم اقتصادية

 Economie et gestionاقتصاد و تسيري املؤسسات 
des entreprises 

 04 المؤرخ في 544قرار رقم 
 2011سبتمبر 

مطابق  

7 

 

علوم مالية و 
 محاسبة

 Finance des banques etمالية البنوك و التأمينات 
des assurances 

  
 

 20 المؤرخ في 116قرار رقم 
 2005أكتوبر 

  

مطابق   

 علوم التسيير 8
 Management desإدارة املوارد البشرية 

ressources humaines 
 ماي 06 المؤرخ في 95قرار رقم 

 مطابق 2009

9 
علوم مالية 

 ومحاسبة
       Comptabilité et Fiscalitéحماسبة و جباية 

                      
 20 المؤرخ في 116قرار رقم 

مطابق  2005أكتوبر 

           Economie Quantitativeاقتصاد كمي  علوم اقتصادية 10
                

 ماي 06 المؤرخ في 95قرار رقم 
2009 

 مطابق
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11 
 علوم التسيير

                   Gestion Publiqueتسيري عمومي 
                

 ماي 06 المؤرخ في 95قرار رقم 
 مطابق 2009

12 

 

 علوم تجارية

 

 

                                      Marketingتسويق 
        

 20 المؤرخ في 116قرار رقم 
مطابق  2005أكتوبر 

 

 
  

 9 جامعة سيدي بلعباس    
  

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

 Commerce Internationalجتارة دولية  علوم تجارية 1
 أكتوبر 01 المؤرخ في 271قرار رقم 
2012 

 

 مطابق

 Marketingتسويق  علوم تجارية 2
 سبتمبر 04 المؤرخ في 525قرار رقم 
2011 

 مطابق

 علوم التسيير 3
 إدارة املوارد البشرية

  des ressources Management 
Humaines 

 أكتوبر 01 المؤرخ في 271قرار رقم 
2012 

 مطابق

 Management Financierدارة مالية ا علوم التسيير 4
 أكتوبر 01 المؤرخ في 271قرار رقم 
2012 

 
 مطابق

 Managementإدارة األعمال  علوم التسيير 5
 جويلية 01 المؤرخ في 145قرار رقم 
2009 

 
 مطابق

 علوم اقتصادية 6
 اقتصاد دويل

 Economie Internationale 
 

 سبتمبر 24 المؤرخ في 686قرار رقم 
2013 

 مطابق

 علوم اقتصادية 7
 Economie Monétaire etاقتصاد نقدي و بنكي 

Bancaire 
 جويلية 01 المؤرخ في 145قرار رقم 
2009 

 مطابق

8 
علوم مالية 

 ومحاسبة
 Comptabilité et Financeحماسبة و مالية 

 سبتمبر 24 المؤرخ في 686قرار رقم 
2013 

مطابق 

9 
علوم مالية 

 ومحاسبة
 مالية البنوك و التأمينات

 Finance des Banques et des assurances 
 سبتمبر 24 المؤرخ في 686قرار رقم 
2013 

مطابق 

 
المركز الجامعي: 

 تيسمسيلت
7 
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 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم

1 
علوم مالية 

 وحماسبة
 Comptabilité etحماسبة و مراجعة 

Audit 
-10-01 المؤرخ في 238رقم  

2012 
 مطابق

2 
علوم 

 اقتصادية
 Economieاقتصاد و تسيري املؤسسات 

et gestion des entreprises 
 عدم وجود العرض الورقي وااللكرتوين عدم وجود بياناته

2010-09-07 المؤرخ في 270م رق Marketingتسويق  علوم جتارية 3  

 حيتاج اىل تعديل:

تصحيح احلجم الساعي يف مادة تسويق  -
اخلدمات و مادة سياسة التوزيع للسداسي السادس يف 

  ساعة.75 إىل 60حدود 
 إمضاء و مصادقة مسؤول امليدان. -

 Managementإدارة أعمال  علوم التسيري 4
-09-07 المؤرخ في 270 رقم 

2010 

 حيتاج اىل تعديل: -
تغيري مادة اقتصاد املعرفة إىل مادة لغة أجنبية  -
  يف وحدة التعليم األفقية5
 إمضاء و مصادقة مسؤول امليدان. -

 علوم التسيري 5
 Management duإدارة امليزانية 
Budget 

2010-09-07 املؤرخ يف 270رقم    

 حيتاج اىل تعديل:

تقرير الرتبص عوض تسمية تربص يف  -
 مؤسسة؛

 إمضاء و مصادقة مسؤول امليدان. -

6 
علوم مالية 

 وحماسبة
 Finance desمالية البنوك و التأمينات 

banques et des assurances 

 2012 أكتوبر 01 املؤرخ يف 238رقم 

 حيتاج اىل تعديل:

 تقييم مادة اللغة األجنبية – إمتحان- -
 تقييم اللغة األجنبية – متواصل؛ -
 إمضاء و مصادقة مسؤول امليدان. -

7 
علوم 

 اقتصادية
 Economieاقتصاد كمي 

Quantitative 
 عرض جديد

 

 مرفوض

 

 

 

 

 6 المركز الجامعي :عين تموشنت
 

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     
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علوم اقتصادية  1
 حتليل إقتصادي و إستشراف 
Analyse Economique et 
prospective 

 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 695
 

 مطابق
 

2 
علوم مالية و 

 حماسبة
 Comptabilité etحماسبة و جباية 

Fiscalité 
 2011 سبتمرب 04 بتاريخ 527 

 
 مطابق

 

 علوم إقتصادية 3
 اقتصاد نقدي و بنكي 
Economie Monétaire et 
Bancaire 

 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 695 
 مطابق

 مطابق 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف Economie Quantitative 695اقتصاد كمي  علوم إقتصادية 4

5 
علوم مالية و 

 حماسبة
 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف Finance d'entreprise 261مالية املؤسسة 

 مطابق

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف Management 261إدارة أعمال  علوم التسيري 6

 
 مطابق

 
 

   
المركز الجامعي   

 :غيليزان
3 

  
 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

علوم اقتصاديه  1
اقتصاد وتسيري املؤسسات  

Economie et gestion des 
entreprises 

 2012 اكتوبر 01 بتاريخ 350القرار رقم  

  

  

 

 يحتاج الى تعديل:
 تصحيح إسم الميدان باللغتين العربية و الفرنسية؛-
 تصحيح إسم التخصص باللغة الفرنسية؛-
 اقتصاد 1تصحيح برنامج السنة األولى السداسي -

 جزئي؛
تصحيح الحجم الساعي و أرصدة وحدات التعليم -

 المنهجية و اإلستكشافية للسداسي السادس؛

 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 537قرار رقم  Management Financierإدارة مالية  علوم التسيري 2

 حيتاج اىل تعديل:
تصحيح تسمية مادة إجنليزية األعمال إىل لغة أجنبية، و -

تصحيح طريقة تقييمها؛ يف كال السداسيني اخلامس و 
 السادس؛

تصحيح احلجم الساعي و أرصدة وحدات التعليم املنهجية -
 و اإلستكشافية  واألفقية

  اقتصاد جزئي؛1تصحيح برنامج السنة األوىل السداسي -

 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 537قرار رقم  Marketingتسويق  علوم جتارية 3

 حيتاج اىل تعديل:
 إىل لغة أجنبية، و 2 و 1تصحيح تسمية مادة إجنليزية -

تصحيح طريقة تقييمها؛ يف كال السداسيني اخلامس و 
 تاريخ 1تصحيح برنامج السنة األوىل السداسي     السادس؛

 الوقائع االقتصادية؛
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 6 جامعة ابن خلدون تيارت
  

 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

 علوم مالية و حماسبة 1
 Finance desمالية البنوك و التأمينات 

banques et des assurances   
القرار غري واضح يف النسخة بتاريخ  

 مطابق  20/10/2005

 01/07/2009 مؤرخ يف 148القرار رقم  Commerce Internationalجتارة دولية  علوم جتارية 2
 مطابق

 علوم مالية و حماسبة 3
 Comptabilité etحماسبة و جباية 

Fiscalité 
01/07/2009 مؤرخ يف 148القرار رقم   

 مطابق

علوم اقتصادية  4
 اقتصاد التنمية

Economie du développement 

01/07/2009 مؤرخ يف 148القرار رقم   

 مطابق

   Management financier  إدارة مالية علوم التسيري 5
01/07/2009 مؤرخ يف 148القرار رقم   

 مطابق

  Marketing تسويق علوم جتارية 6
01/07/2009 مؤرخ يف 148القرار رقم   

  مطابق
 

 
 
 
 
 
 

 بالنسبة لجامعات الوسط:
جامعة بجاية - 

   
 5 جامعة سعيدة  

  
 المالحظات رقم القرار و تاريخه التخصص الفرع الرقم     

1 
علوم مالية 

 ومحاسبة
 Comptabilité etحماسبة و جباية 

Fiscalité 
2009 ماي 08 املؤرخ يف 68قرار رقم   

 مطابق

2 
علوم مالية 

 ومحاسبة
 Financeمالية املؤسسة 

d'entreprise 
2009 ماي 08 املؤرخ يف 68قرار رقم   

 مطابق

2012 أكتوبر 01 املؤرخ يف 286قرار رقم   Marketing تسويق علوم تجارية  3  مطابق 

 علوم إقتصادية 4
اقتصاد و تسيري املؤسسات 

Economie et gestion des 
entreprises 

2012 أكتوبر 01 املؤرخ يف 286قرار رقم   
 مطابق

2012 أكتوبر 01 املؤرخ يف 286قرار رقم  Managementإدارة أعمال  علوم التسيير 5  مطابق 
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المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

علوم جتارية 

 

 Marketing         مطابق  2011 سبتمرب 04 لـ 505القرار التسويق
جتارة دولية و امداد 

Commerce International 
et Logistique 

 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 505القرار رقم 
 مطابق

علوم مالية وحماسبة 
حماسبة و مالية 

Comptabilité et Finances 
 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 656القرار رقم 

مطابق 

علوم اقتصادية 

 

غري موجود اقتصاد النقل و اللوجستيكية 
غري مطابق 

التخصص غري موجود يف املدونة 

اقتصاد التنمية 
Economie du Développement 

 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 656القرار رقم 

 حيتاج اىل تعديل:

حتويل ماديت منهجية البحث و 

االعالم اآليل إىل وحدة التعليم 
االستكشافية وحتويل اجلغرافيا االقتصادية 

و احملاسبة الوطنية إىل الوحدة التعليمية 
 املنهجية

تغيري تسمية مادة اإلجنليزية االقتصادية 
 6 و5إىل مادة اللغة األجنبية للسداسيني 

تغيري تسمية املذكرة بتقرير تربص 
اقتصاد نقدي و بنكي 

Economie Monétaire et 
Bancaire 

 2009 ماي  6 املؤرخ يف 79القرار رقم 
مطابق 

مطابق  20123 سبتمبر 24 المؤرخ في 656القرار Management    إدارة األعمالعلوم التسيري 
 

 2جامعة البليدة 
المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

 علوم اقتصادية

 

اقتصاد  الكمي 
evitatitnauQ eimonocE 

 2013 جوان 03 بتاريخ 386القرار رقم 
مطابق 

اقتصاد نقدي و بنكي 
Economie Monétaire et Bancaire 

 2013 جوان 03 املؤرخ قي 386القرار 
مطابق 

علوم التسيري 
 

مطابق  2013 جوان 03 يف مؤرخ 386 رقم القرار Management  إدارة األعمال
مطابق  2013 ديسمرب 16 بتاريخ 1003قرار   Gestion publique  تسيري  عمومي

 علوم مالية وحماسبة
 

حماسبة ومالية 
Comptabilité et Finance 

مطابق  2013 جوان 03 بتاريخ 386القرار رقم 

مطابق  2013 ديسمرب 16 بتاريخ 1003قرار   Finance de l’Entrepriseمالية املؤسسة
علوم جتارية 

 
مطابق  2013 جوان 03 املؤرخ 386قرار  Marketing تسويق

مطابق  2013 ديسمرب 16 بتاريخ 1003قرار  التجارة الدولية 
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Commerce International 
 

 الجلفة جامعة 

 
 
 

المالحظات رقم وتاريخ التأهيل التخصص الفرع 

علوم 
اقتصادية 

 

اقتصاد كمي 
Economie quantitative 

مطابق  01/07/2009يف 161

اقتصاد نقدي وبنكي 
Economie monétaire et 

bancaire 
مطابق  01/07/2009يف 161

مالية  
وحماسبة 

حماسبة و جباية 
Comptabilité et Fiscalité 

 01/07/2009يف 161
 جيتاج اىل تعديل:

 6 و5تصحيح احلجم الساعي ملواد الوحدات األساسية للسداسيني 
 6 و5إدراج الاميع اجلزئية للوحدات يف جدويل السداسيني 

علوم التسيري 
 

حماسبة ومالية 
Comptabilité et Finance 

 01/07/2009يف 161
 غري مطابق

 املصادقة على اإلمضاءات
 6 و5االلتزام  مبحتويات مواد الوحدات األساسية للسداسيني 

إدارة األعمال 
Management 

 04/09/2011يف 511

 غير مطابق
 تصحيح تسمية الشعبة و  امليدان بالعربية والفرنسية

 املصادقة على اإلمضاءاتـ  عدم االلتزام بنموذج املطابقة
 إدراج الاميع اجلزئية للوحدات

عدم االلتزام بنسب األرصدة  احملددة بني الوحدات 
)℅60،30℅،℅10( 

 إعادة النظر يف  مواد الوحدة املنهجية و االستكشافية
 اإللتزام  مبحتويات مواد الوحدة األساسية

 و 1 سا و املعامل90تقرير تربص  فقط ( خطأ يف  احلجم الساعي 
 مصادقة و تأشرية مسؤول امليدان و رئيس اجلامعة ـ  )4الرصيد

االلتزام بالنموذج يف  السرية الذاتية 
إدارة امليزانية 

Management du Budget 
مطابق  2011 /04/09يف 511

 علوم جتارية
 

 Marketing 161    تسويق
 01/07/2009يف  

حيتاج اىل تعديل: 
عدم وجود توقيع عميد الكلية 

ضرورة ادراج الاميع اجلزئية للوحدات التعليمية يف السداسيني اخلامس 
والسادس 

ـضرورة تغيري تسمية مادة اجنليزية التسويق اىل لغة اجنبية 
 ضرورة ادراج السري الذاتية حسب منوذج عرض املطابقة

 جتارة دولية
Commerce International 

 عرض جديد
 عرض جديد: مرفوض
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جامعة غرداية  -
المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم التسيري 
إدارة أعمال 

t nemeganaM
 20096ماي 06  املؤرخ يف 106القرار 

مطابق 

 العلوم االقتصادية
 اقتصاد نقدي وبنكي

Economie Monétaire et 
Bancaire 

 القرار غري موجود
 مطابق

علوم جتارية 
 Marketing  تسويق

 مطابق 2009/ 01/07  املؤرخ يف 173لقرار 
 

علوم مالية و 
حماسبية 

حماسبة ومالية 
Comptabilité et Finance 

مطابق  2009ماي 06  املؤرخ يف 106لقرار 

 
 عمار تليجي األغواط  جامعة

المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم مالية و 
حماسبة 

 حماسبة و جباية
Comptabilité et Fiscalité 

نسخة القرار غري موجودة 
 املؤرخ يف 87القرار رقم 

 2009 ماي 6

مطابق 

علوم مالية و 
حماسبة 

مالية البنوك والتأمينات 
Finance des Banques et des 
Assurances 

 2009جويلية  ¨ 01 املؤرخ 164قرار 
مطابق  

 اقتصاد وتسيري املؤسساتعلوم اقتصادية 
Economie et Gestion des Entreprises 

 غري موجود
حيتاج اىل تعديل فيما خيص االرصدة 

واملعامالت  وقرار الفتح 

علوم اقتصادية 
اقتصاد  الكمي 

evitatitnauQ eimonocE 
غري موجود 

حيتاج اىل تعديل 
احلجم اإلمجايل الساعي ال يتوافق و 

 و 5عدد األرصدة بالنسبة للسداسي 
6 

 استبدال مادة مذكرة  بتقرير الرتبص

علوم اقتصادية 
اقتصاد نقدي وبنكي 

Economie Monétaire et 
Bancaire 

 جويلية 01 املؤرخ يف 164القرار رقم 
2009 

مطابق 

علوم جتارية 
 

جتارة دولية 
Commerce International 

غير معتمد مفتوح  التخصص 
 

 

مطابق 

 مطابق 2007 جوان 20 املؤرخ يف 96القرار رقم  Marketingالتسويق

علوم التسيري 
 

إدارة امليزانية 
Management du Budget 

غير معتمد مفتوح التخصص 
مطابق 

مطابق غير معتمد مفتوح التخصص إدارة مالية 
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Management Financier 

 Manangementإدارة األعمال
املؤرخ يف 164القرار رقم 

 2009 جويلية 01
 مطابق

 
جامعة المدية  -

المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم اقتصادية 
حتليل اقتصادي و استشراف 

Analyse Economique Et Prospective 
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 516

مطابق 

مطابق  2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف Economie Quantitative 516    اقتصاد كميعلوم اقتصادية 

 2009 جويلية 01 املؤرخ قي Gestion Publique 166     تسيري عموميعلوم التسيري 
 مطابق

 
علوم مالية و 

حماسبة 
مالية البنوك والتأمينات 

Finance des Banques et des Assurances 
 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 516

 مطابق
 

علوم مالية و 
حماسبة 

 2009 ماي  06 املؤرخ قي Comptabilité et Finance 97    حماسبة و مالية
 مطابق

 

 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف Management Financier 516     إدارة ماليةعلوم التسيري 
 مطابق

 

علوم التسيري 
إدارة الفنادق و السياحة 

Management  Hôtelier et du Tourisme 
 2009 جويلية 01 املؤرخ قي 166

 

 غير مطابق لألسباب التالية :
غياب جماميع احلجم الساعي لكل وحدة 

 تعليمية،
ال جيب إدراج ماديت لغة أجنبية يف سداسي 

 واحد ويف وحدتني خمتلفتني
جيب مواد استكشافية أخرى كاإلعالم اآليل ، 

أو العالقات العامة ، أو دراسة سلوك 
 املستهلك ، او دراسة السوق....

تغيري تسمية مادة اللغة االجنليزية لألعمال 
 بتسمية لغة أجنبية

ضرورة إدراج أهداف تدريس كل مادة و 
املعارف املسبقة املطلوبة و حمتوى كل مادة 

كما يتضمنه منوذج املطابقة . 
مطابق  2009 جويلية 01 بتاريخ Management 166      ادارة االعمال علوم التسيري

مطابق  2011 سبتمرب 04 املؤرخ Marketing 516     التسويق العلوم التجارية

علوم اقتصادية 
اقتصاد نقدي وبنكي 

Economie Monétaire et Bancaire 
  04/09/2011 املؤرخ 516

 
مطابق  

 

 Entrepreunariat    مقاوالتيةعلوم التسيري 
 05/2009 /06 املؤرخ يف 97

 
مطابق 
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 3جامعة الجزائر -
المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم مالية و 
اسبة مح
 

حماسبة و مراجعة 
Comutabilité et Audit 

 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 652قرار رقم 
مطابق 

مالية املؤسسة 
Finance d’entreprise 

 24.09.2013 املؤرخ 652القرار رقم 
مطابق 

حماسبة و مالية 
Comptabilité et Finance 

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 292قرار رقم 
مطابق 

حماسبة و جباية 
Comptabilité et Fiscalité 

 24/09/2013 املؤرخ يف 652القرار رقم 
مطابق 

علوم جتارية 
تسويق 

Marketing 
 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 652قرار رقم 

مطابق 

علوم التسيري 
 

 
 
 
 

ادارة مالية 
Management financier 

 24/09/2013 املؤرخ يف 652القرار رقم 
مطابق 

إدارة امليزانية 
 tegduB ud tnemeganaM

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 292قرار رقم 
مطابق 

إدارة املوارد البشرية 
Mangement  des ressources Humaines 

 2013 سبتمرب 24 املؤرخ يف 652قرار رقم 
مطابق 

إدارة األعمال 
 tnemeganaM

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 292قرار رقم 
مطابق 

 
 

 
 
 
 
 

علوم اقتصادية 
 

اقتصاد و تسيري املؤسسات 
Economie et Gestion des Entreprises 

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 292قرار رقم 
 
 

مطابق 

االقتصاد الكمي 
e vitatitnauQ eimonocE

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 292قرار رقم 
مطابق 

اقتصاد نقدي وبنكي 
 eriaténoM eimonocE

et Bancaire 
 07/09/2010 املؤرخ يف 292القرار رقم 

مطابق 
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جامعة آكلي محند أولحاج . البويرة  -
المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

العلوم املالية و 
احملاسبة 

مالية البنوك و التأمينات 
Finance des Banques et des Assurances 

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 263
مطابق 

العلوم املالية و 
احملاسبة 

حماسبة و مراجعة 
Comptabilité et Audit 

 2009 جويلية  01 املؤرخ يف 170
 

مطابق 

العلو م املالية و 
احملاسبة 

مالية املؤسسة 
Finance de l’Entreprise 

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 263
مطابق 

علوم اقتصادية 
اقتصاد كمي 

 evitatitnauQ eimonocE
 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 263

مطابق 

علوم اقتصادية 
اقتصاد نقدي و بنكي 

Economie Monétaire et Bancaire 
 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 263

مطابق 

التسويق    Marketing علوم جتارية 
 2008 أوت 07 املؤرخ يف 176

 
مطابق 

علوم جتارية 
تسويق اخلدمات 

 secivreS sed gnitekraM
 2008 أوت 07 املؤرخ يف 176

 
مطابق 

علوم جتارية 
جتارة دولية و إمداد 

Commerce international et logistique 
 2008 أوت 07 املؤرخ يف 176

مطابق 

علوم التسيري 
 االدارة املالية

Management Financier 
 2009 جويلية  01 املؤرخ يف 170

 
مطابق 

علوم التسيري 
 إدارة أعمال

tnemeganaM 
 07/08/2008 يف176

مطابق 

 
جامعة بومرداس  -

المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم جتارية 
 تسويق

gnitekraM 
 04/09/2011 املورخ يف 508

 
مطابق 

علوم مالية وحماسبة 
مالية البنوك والتأمينات 

Finance des Banques et des Assurances 
 01/07/2009 – 158قرار 

مطابق 

علوم مالية وحماسبة 
 حماسبة ومالية

ecnaniF te etilibatpmoC 
 01/07/2009 – 158قرار 

مطابق 

علوم مالية وحماسبة 
 حماسبة وجباية

etilacsiF te etilibatpmoC 
 07/09/2010- 275قرار 

مطابق 

علوم التسيري 
ادارة االعمال 

nt emeganaM
 07/09/2010- 275قرار 

مطابق 

مطابق  07/09/2010- 275قرار  Entrepreunariatاملقاوالتيةعلوم التسيري 
مطابق  04/09/2011 املورخ يف 508اقتصاد كمي علوم اقتصادية 
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 evitatitnauQ eimonocE 
-  
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-  
جامعة خميس مليانة  -

المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

العلوم املالية و 
احملاسبة 
 
 

حماسبة و جباية 
 etilacsiF te etilibatpmoC

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 267القرار رقم 
مطابق 

حماسبة ومالية 
 ecnaniF te etilibatpmoC

 2011 سبتمرب  4  بتاريخ533قرار 
مطابق 

حماسبة و مراجعة 
Comptabilite et Audit 

 2010 سبتمرب 07 املؤرخ يف 267القرار رقم 
 مطابق

مالية املؤسسة 
Finance de l’Entreprise 

 2011سبتمرب 4 قرر املؤرخ 533
 مطابق

علوم التسيري 
 

إدارة األعمال 
 tnemeganaM

 2009  ماي 06 املؤرخ يف 105 القرار
 مطابق

إدارة املوارد البشرية 
Management des ressources humaines 

 2011 سبتمرب 04 املؤرخ يف 533القرار رقم 
مطابق 

العلوم االقتصادية 
اقتصاد نقدي  و بنكي 

Economie Monétaire et Bancaire 
 2009ماي 6 ليوم 105قرار 

 مطابق

علوم جتارية 
تسويق 

Marketing 
 2011 سبتمرب 4 ليوم 533  قرار

 مطابق

-  
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جامعة الحاج موسى آق اخاموك. تمنراست  -

 
المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم التسيري 
إدارة أعمال 

Management 
 2013 سبتمرب 24 ليوم 699  قرار

مطابق 

علوم اقتصادية 
اقتصاد نقدي و بنكي 

Economie Monétaire er 
Bancaire 

 01/07/2009 ليوم 178  قرار
مطابق 

-  
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جامعة تيزي وزو  -

المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

علوم جتارية 
التجارة الدولية 

Commerce 
International 

 01/10/2012يف 276
يحتاج الى تعديل: 

 6 و5غياب المجاميع في جدول السداسي 
 

علوم جتارية 
التسويق 

Marketing 
 04/09/2011يف 543

يحتاج الى تعديل: 
 6 و5غياب المجاميع في جدول السداسي 

عدم احترام الحجم الساعي لمواد الوحدات األساسية 
 6 و 5للسداسين 

العلوم االقتصادية 

 
اقتصاد التنمية 

Economie du 
Développement 

 01/10/2012يف 276

يحتاج الى تعديل: 
ضرورة التقيد بالنسبة لمواد الوحدة االساسية بالمدونة 

 الوطنية
 5ضرورة كتابة محتوى مواد الوحدات األساسية للسداسيين 

  كما ورد في محضر اجتماع قسنطينة.6و

العلوم االقتصادية 
اقتصاد واالدارة البنكية 

Economie et 
Management Bancaire 

غياب رقم االعتماد 
غير مطابق 

غير موجود في المدونة الوطنية للتخصصات 

العلوم االقتصادية 
اقتصاد وتسيري املؤسسات 

Economie et Gestion 
des Entreprises 

غياب رقم االعتماد 

يحتاج الى تعديل: 
ضرورة التقيد بالنسبة لمواد الوحدة االساسية بالمدونة 

 الوطنية
 5ضرورة كتابة محتوى مواد الوحدات األساسية للسداسيين 

 كما ورد في محضر اجتماع قسنطينة. 6و

العلوم االقتصادية 
اقتصاد نقدي وبنكي 

Economie Monétaire et 
Bancaire 

 

 يحتاج الى تعديل:
خطا في الحجم الساعي لمواد الوحدات األساسية للسداسيين 

 6 و 5
 خطا في حساب االرصدة والمعامالت
استبدال اسم 'انجليزية' بـ'لغة اجنبية' 

العلوم االقتصادية 
اقتصاد كمي 

Economie Quantitative 
عرض جديد 

 
 مرفوض

 عرض جديد

العلوم االقتصادية 
اقتصاد وهندسة اقليمية 

Economie et Ingénierie 
Territoriale 

 543قرار رقم 
 04/09/2011مؤرخ يف 

 غير مطابق
غير موجود في مدونة التخصصات 

عدم التقيد بنموذج المطابقة 

العلوم املالية 
واحملاسبة 

حماسبة ومراجعة 
Comptabilité 

et Audit 

 مؤرخ 276القرار الوزاري رقم 
 2012 اكتوبر 01يف 

يحتاج الى تعديل 
خطا في تطابق عدد االرصدة مع الحجم الساعي االسبوعي 

 سا،.........)135لكل مادة من مواد الوحدات األساسية (
تحديد نمط التقييم لكل المواد 

العلوم املالية 
و احملاسبة 

حماسبة و مالية 
Comptabilité et Finance 

 مؤرخ 276القرار الوزاري رقم 
 2012 اكتوبر 01يف 

مطابق 

العلوم املالية 
و احملاسبة 

مالية املؤسسة 
Finance de l'Entreprise 

 

 مؤرخ 276القرار الوزاري رقم 
 2012 اكتوبر 01يف 

يحتاج الى الى تعديل: 
خطا في تطابق عدد االرصدة مع الحجم الساعي االسبوعي 

 سا.......)135لكل مادة من مواد الوحدات األساسية (
الحجم الساعي لتقرير التربص في الوحدة المنهجية 

 1 ، معامل4 سا، رصيد 90للسداسي السادس 

العلوم التجارية 
مالية البنوك و التأمينات 

Finance des Banques et 
 مؤرخ 276القرار الوزاري رقم 

 2012 اكتوبر 01يف 

يحتاج الى الى تعديل: 
تصحيح مسمى مادة تسيير المخاطر البنكية بمادة تسيير 

 المخاطر المالية
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Assurances  الحجم الساعي لتقرير التربص في الوحدة المنهجية
 1 ، معامل4 سا، رصيد 90للسداسي السادس 

علوم التسيري 
تدقيق و تسيري املؤسسات 

Audit et Gestion des 
Entreprises 

غير مطابق غياب رقم االعتماد 
   خارج مدونة التخصصات

علوم التسيري 
إدارة األعمال 

Management 
 

 543قرار رقم 
 04/09/2011مؤرخ يف 

يحتاج الى الى تعديل 
 عدم التقيد بالنسب المقررة للوحدات والمواد المشكلة لها

 غياب الوحدات المنهجية
 خطا في احتساب المعامالت

 غياب بعض المجاميع
 إدراج غير صائب لدراسة الحالة

الحجم الساعي لتقرير التربص في الوحدة المنهجية 
 1 ، معامل4 سا، رصيد 90للسداسي السادس 

خطا في تطابق عدد االرصدة مع الحجم الساعي االسبوعي 
 سا.......)135لكل مادة من مواد الوحدات األساسية (

 
 
 

تيبازة  المركز الجامعي  -
المالحظات رقم وتاريخ التاهيل التخصص الفرع 

العلوم املالية و 
احملاسبة 

حماسبة و مالية 
Comptabilité et Finance 

 عرض جديد
 مرفوض

علوم اقتصادية 
اقتصاد نقدي و بنكي 

Economie Monétaire et 
Bancaire 

 عرض جديد
 مرقوض

 2013 جوان 9 لـ Marketing 283     التسويقعلوم جتارية 
 حيتاج اىل تعديل لألسباب التالية :

 قرارات الوزاريةحمتوى مواد السداسيات االوىل ال تتطابق مع ال

علوم التسيري 
إدارة الفنادق و السياحة 

Management Hôtelier et 
du Tourisme 

 2013 جوان 9 لـ 283 
 غري مطابق لألسباب التالية :

حمتوى مواد السداسيات االوىل ال  ، تصحيح تسمية التخصص بالفرنسية 
مع ضرورة اضافة املراجع  تتطابق مع احملتوى احملدد يف سكيكدة

العلوم االقتصادية 
االقتصاد الكمي 

Economie Quantitative 
 2013 جوان 9 لـ 383

 مطابق
 

 مرفوض عرض حديد Management   ادارة االعمال علوم التسيري
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 2016-2015فيما يخص دراسة عروض الماستر الخاصة بالموسم الجامعي  -

كانت النتائج وفقا لمايلي: 

 جامعة الوادي          :لجامعات الشرقبالنسبة 

 الجامعة: الوادي

 

 

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 اقتصاد  كمي علوم اقتصادية
Economie 

Quantitative 

  إعادة النظر في كّل المقاييس المقترحة جملًة وتفصيال.-
  معامالت واألرصدة غير صحيحة.-
  

 إعادة تعديل العرض 

التسيير االستراتيجي  علوم اقتصادية
 للمؤسسات

Management 
Stratégique des 

entreprises 

  إعادة النظر في مقاييس الوحدات األساسية.-
 - مادة إنجليزية األعمال ُتدمج ضمن وحدات التعليم االستكشافية.

 - مواد وحدات التعليم االستكشافية ُتدمج ضمن وحدات التعليم المنهجية.
- إعادة النظر في المعامالت واألرصدة والحجم الساعي لكل مادة 

 والكلي بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.
 - حذف مادة مشروع شخصي واستبدالها بمادة أخرى. نقص التأطير

 إعادة تعديل العرض

 اقتصاد التنمية علوم اقتصادية
Economie du 

développement 

  اإلعالم اآللي ُيدمج ضمن الوحدات االستكشافية.-
 - تغيير المواد المقترحة في وحدات التعليم االستكشافية ألنها 

 ال تتالءم معها بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.
- إعادة النظر في المعامالت واألرصدة والحجم الساعي لكل مادة 

 والكلي بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.
 

 إعادة تعديل العرض

دراسات مالية ونقدية  علوم اقتصادية
 معمقة

Etudes Financières 
et Monétaires 
Approfondies 

  عنوان الماستر غير مالئم.-
- إعادة النظر في المعامالت واألرصدة والحجم الساعي لكل مادة 

 والكلي بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.
 نقص التأطير

 إعادة تعديل العرض

اقتصاد كمي وطرق  علوم اقتصادية
 كمية

Economie 
Quantitative 
et Méthodes 
Quantitatives 

- إعادة النظر في المعامالت واألرصدة والحجم الساعي لكل مادة 
 والكلي بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.

 تقص التأطير

 إعادة تعديل العرض

علوم مالية و 
 محاسبة 

 محاسبة

Comptabilité 

 عدد األرصدة غير متناسب مع الحجم الساعي- 
 - األرصدة غير متناسبة مع النسب المخصصة لكل وحدة تعليمية

 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

 إعادة تعديل العرض

اقتصاد قياسي نقدي  علوم اقتصادية
 ومالي

Econométrie 
Monétaire et 
Financière 

- إعادة النظر في المعامالت واألرصدة والحجم الساعي لكل مادة 
 والكلي بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.

 تقص التأطير

 إعادة تعديل العرض
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 الجامعة: ورقلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 إدارة األعمال علوم التسيير

Management 

- إعادة النظر في األرصدة والحجم الساعي لكل مادة والكلي بالنسبة 
 للسداسيات األول، الثاني والثالث.

 

 إعادة تعديل العرض 
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 الجامعة: تبسة

 

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 اقتصاد دويلعلوم اقتصادية 
Economie 

Internationale 

- األرصدة غري متناسبة مع النسب املخصصة لكل وحدة تعليمية 
- غياب وحديت التعليم االستكشافية و املنهجية 

 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج مبعامل 

 إعادة تعديل العرض

 اقتصاد كميعلوم اقتصادية 
Economie 

Quantitative 

- األرصدة غري متناسبة مع النسب املخصصة لكل وحدة تعليمية 
- عدم تكرار املواد املدرسة يف الليسانس (املنهجية، االعالم اآليل ...) 

 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج مبعامل 

 إعادة تعديل العرض

مالية البنوك علوم مالية وحماسبة 
Finance  

des Banques 

- إعادة النظر يف املعامالت األرصدة واحلجم الساعي لكل مادة والكلي 
بالنسبة للسداسيات األول، الثاين والثالث. 

 

 إعادة تعديل العرض 

  خدماتتسويقعلوم جتارية 
Marketingdes 

services  

 -تصحيح إسم امليدان بالغتني تصحيح إسم التخصص تصحيح سنة العرض  -
 تصحيح احلجم الساعي 3السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج مبعامل 

اإلمجايل املقابل لكل مادة والنهائي  معظم  املواد درست يف الليسانس ختصص 
تسويق أضيفت هلا فقط كلمة معمق السداسي الثالث مادة وحدة التعليم األفقية 

 غري مناسبة ،

العرض تعديل إعادة  

علوم مالية و 
حماسبة 

مالية املؤسسة 
Finance 

d’entreprise 

 - درس يف اجلذع املشرتك ،       2و1السداسي األول والثاين مادة إعالم آيل 
3السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج مبعامل   

مادة وحدة التعليم األفقية يف السداسي األول والثاين والثالث هي لغة أجنبية 
 واليوجد فيها إمتحان مستمر،احلجم الساعي اإلمجايل غري متطابقة مع األرصدة
منهجية البحث العلمي درست يف الليسانس،بطابقة تنظيم وحدات التعليم غري 

 منسجمة مع املطلوبة

العرض تعديل إعادة  

 

 الجامعة: المسيلة

 

 

 

 

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

علوم مالية 
 ومحاسبة

 تدقيق ومراقبة التسيير
Audit  

et Contrôle  
de Gestion 

 النظر في مسمى بعص المواد والمعامالت واألرصدة والحجم  - إعادة
 الساعي لكل مادة والكلي بالنسبة للسداسيات األول، الثاني والثالث.

 

 إعادة تعديل العرض 
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 الجامعة: سطيف

 

 

 الجامعة: جيجل

 الجامعة: الطارف

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

علوم 
 اقتصادية

 بنك وهندسة مالية

Banque et 
Ingénierie 
Financier 

األرصدة غير متناسبة مع النسب المخصصة لكل وحدة - 
تعليمية 

- تكرار مادة االعالم اآللي المدرسة في الليسانس 
- إعادة النظر في تسمية التخصص 

- التخصص ال يتالءم مع الشعبة 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

 إعادة تعديل العرض

 مالية وتسيير ماليعلوم اقتصادية 
Finance et 

Gestion 
Financière 

- التخصص ال يتالءم مع الشعبة إعادة النظر في تسمية 
التخصصاألرصدة غير متناسبة مع النسب المخصصة لكل وحدة 

تعليميةعدم تكرار المواد المدرسة في الليسانس (المنهجية ...) 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

 إعادة تعديل العرض

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

نقود ومالية  علوم اقتصادية
Monnaies  
et Finance 

 

 

 عرض مقبول

بنوك وتأمينات  علوم اقتصادية
Banques et 
Assurances 

 

 

 عرض مقبول

 تسويق الخدمات علوم تجارية
Marketing des 

Services 

 عرض مقبول 

علوم 
 اقتصادية

مالية وهندسة المنتجات 
 المالية

Finance  
et Ingénierie  
des Produits 
Financiers 

- إعادة النظر في تسمية التخصص 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

إعادة تعديل 
 العرض

علوم مالية 
 ومحاسبة

محاسبة وتدقيق 
Comptabilité  

et Audit 

 عرض مقبول 

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

اقتصاد نقدي  علوم اقتصادية 
 وبنكي

Economie 
Monétaire  
et Bancaire 

- عدم تكرار المواد المدرسة في الليسانس 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

 إعادة تعديل العرض



37 
 

 

 

 الجامعة:  سكيكدة

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 تحليل اقتصاديعلوم اقتصادية 
Analyse 

Economique 

- التقيد بنموذج بطاقة تنظيم السداسي (الحجم الساعي األسبوعي 
للمحاضرات و األعمال الموجهة و العمل الشخصي) 

- عدم تكرار المواد المدرسة في الليسانس (المنهجية ...) 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

إعادة تعديل العرض 

 تسويق الخدماتعلوم تجارية 
Marketing  
de Services 

- عدم تكرار المواد المدرسة في الليسانس (االعالم اآللي ...) 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

إعادة تعديل العرض 

 إدارة أعمال علوم التسيير
Management 

 

 مقبول 

 

 الجامعة: باتنة

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 االدارة والمقاوالتيةعلوم التسيير 
Management 

et Entreprenariat 
 

- التقيد بنموذج بطاقة تنظيم السداسي (الحجم الساعي األسبوعي 
للمحاضرات و األعمال الموجهة و العمل الشخصي) 

 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 
- إعادة النظر في تسمية التخصص 

 

إعادة تعديل العرض 

 
 الجامعة: خنشلة

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 محاسبة وماليةعلوم تجارية 
Comptabilité  

et Finance 

- التقيد بنموذج بطاقة تنظيم السداسي (الحجم الساعي األسبوعي 
للمحاضرات و األعمال الموجهة و العمل الشخصي) 

. 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 
- عدم تكرار المواد المدرسة في الليسانس (المنهجية ...) 

 إعادة تعديل العرض

 

 الجامعة : ميلة

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

 تسويق الخدماتعلوم تجارية 
Marketing  
de Services 

 إعادة تعديل العرض 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 
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 2016- 2015دراسة عروض ماستر مهني 

 الجامعة:  سطيف

 القرار المتخذ المالحظات التخصص الفرع

التمويل والبنوك علوم اقتصادية 
االسالمية 

Financement  
et Banques 
Islamiques 

 النظر في الحجم الساعي الكلي لكل مادة والحجم الساعي  - إعادة
الكلي وتصحيح األرصدة بالنسبة للسداسيات األول، الثاني 

والثالث. 
 

إعادة تعديل العرض 

اقتصاد االتصاالت و علوم اقتصادية 
 تكنولوجيا االعالم

Economie de 
Communication 
et Technologie 

de l’Information 

مقبول  

 محاسبة وضرائبمالية ومحاسبة 
Comptabilité 
et Fiscalité 

- األرصدة غير متناسبة مع النسب المخصصة لكل وحدة تعليمية 
 3- السداسي الرابع ال يتضمن إال مذكرة التخرج بمعامل 

إعادة تعديل العرض 
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 بالنسبة لجامعات الغرب:

  أبي بكر بلقايد- تلمسانجامعة:
 المالحظات التخصص الفرع الرقم

01 

علوم 
اقتصادية 

اقتصاد و تسيير 
المؤسسة 

مقبول بتعديل: 
 مادة اإلنجليزية ال تكون ضمن الوحدات المنهجية في السداسيين األول و الثاني؛

 في السداسي 3تصحيح إسم الميدان في اللغتين العربية و الفرنسية؛معامل تقرير التربص 
تعويض Stratégie d’entreprise & business Planالرابع؛إعادة النظر في تسمية مقياس 

تصحيح تسمية لغة évaluation du projet de mémoire de fin d’étudeمقياس
إنجليزية بلغة أجنبية. 

علوم  02
إقتصادية 

مالية الجماعات 
المحلية 

 ضرورة مراعاة مايلي:
تعويض مقياس الالمركزية والفيدرالية المالية؛تصحيح إسم الميدان في اللغتين العربية 

 في السداسي الرابع؛تصحيح نوع التقييم في المقاييس 3والفرنسية؛معامل تقرير التربص يساوي
(متواصل، إمتحان)؛إعادة صياغة مقياس: مراقبة التسيير في الجماعات المحلية وتدقيق الخدمات 
العمومية المحلية؛تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية.إعادة تسمية مقياس: تجارب دولية في 

اإلختصار في عناوين المقاييس  التسيير الجديد للجماعات المحلية؛

تسويق و إبداع علوم تجارية  03
 العرض ال يصلح أن يكون تخصص؛ مرفوض لألسباب التالية:

تصحيح إسم الميدان في اللغتين العربية و الفرنسية؛المقاييس ال تتماشى مع العرض؛تصحيح تسمية 
 في السداسي الرابع؛التدقيق و اإلختصار في 3لغة إنجليزية بلغة أجنبية.معامل تقرير التربص يساوي

تسمية المقاييس؛تصحيح نوع التقييم في المقاييس (متواصل، إمتحان)؛ 

مالية و تجارة دولية علوم تجارية  04

تعديل:  ضرورة 
حساب إجمالي الحجم الساعي لكل الوحدات التعليمية؛تصحيح إسم الميدان في اللغتين العربية و 

 في Aspects juridiqueمادة  الفرنسية؛تصحيح نوع التقييم في المقاييس (متواصل، إمتحان)؛
مادة الذكاء االقتصادي تكون ضمن وحدات  السداسي الثاني تكون ضمن وحدات التعليم المنهجية؛

تصحيح  ؛30 في السداسي الرابع و رصيده 3معامل تقرير التربص يساوي التعليم اإلستكشافية؛ 
تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية. 

تسويق الخدمات علوم تجارية  05
تعديل: ضرورة 

 في السداسي 3- تصحيح إسم الميدان في اللغتين العربية والفرنسية؛معامل تقرير التربص يساوي
؛تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية؛ 30الرابع و رصيده 

- حساب إجمالي الحجم الساعي لكل الوحدات التعليمية؛ 
 

 جامعة: أبي بكر بلقايد- الملحقة الجامعية مغنية
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

01 
علوم 
مالية 

ومحاسبة 
مالية و بنوك إسالمية 

 مرفوض لألسباب التالية:
المقاييس ال تتماشى وعرض التكوين؛تصحيح اسم الميدان في اللغتين العربية و 

الفرنسية؛مقاييس الوحدات للسداسيات الثالثة ال تتماشى و التخصص المطلوب؛عدم 
؛تصحيح حسابات 3وجود مجموع الحجم الساعي لوحدات التعليم؛معامل المذكرة يساوي

األرصدة والمعامالت؛تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية. 
جامعة: سعيدة 

المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم  01
تجارية 

تسويق 
الخدمات 

مقبول بتعديل: 
تصحيح اسم الميدان باللغة العربية والفرنسية.تغيير تسمية ادارة األفراد واألداء الى ادارة 

؛تصحيح معامل 6...وليس رقم 1،2،3الموارد البشرية واألداء؛تصحيح مجموع السداسي 
للمذكرة للسداسي الرابع الى ثالثة. 

علوم  02
إدارة األعمال التسيير 

تصحيح اسم الميدان باللغة العربية والفرنسية.- تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية؛- 
 سا؛- حساب المعامل و الرصيد لمادة وحدة التعليم 1.30 إلى 1.5تصحيح الحجم الساعي من 

 األفقية في السداسي الثالث؛- تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة.
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المركز الجامعي البيض 
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

اقتصاد نقدي وبنكي علوم إقتصادية  01

تعديل: ضرورة 
تصحيح إسم الميدان في اللغتين العربية والفرنسية؛تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة 

 أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة.
كل مادة لها عنوان خاص بها بدون عناوين فرعية؛يحذف مقياس اإلقتصاد 

يحول مشروع مذكرة؛الكمي في كال السداسيين األول و الثاني؛يحذف مقياس 
مقياس المؤسسات المالية و التجارة الدولية من وحدة إستكشافية إلى منهجية؛ 

علوم مالية  02
ومحاسبة 

تدقيق ومراقبة 
التسيير 

تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثةاالكتفاء بالمذكرة فقط في 
 السداسي الرابعاعادة النظر في أرصدة الواحدات األساسية يجب ان تكون تساوي 

  بالمائة60أو أكثر من 
 

جامعة بشار 
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم مالية  01
مالية البنوك ومحاسبة 

تصحيح إسم الكليةتعديل الحجم الساعي لألعمال األخرى؛تصحيح معامالت المواد؛تحذف 
مادة الجباية البنكية من الوحدات االستكشافية؛مادتي النظام المصرفي الجزئي و ندوة 

المالية و البنوك ال يصلحا أن يكونا ضمن الوحدات اإلستكشافية؛تصحيح الحجم الساعي 
 3.30سا و 2.30سا، 1.30 سا إلى 3.83سا و 2.33 سا أو 1.33في السداسي الرابع من 

تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة.  سا؛

علوم  02
اقتصادية 

إقتصاد وتسيير 
المؤسسة 

تصحيح مجموع األرصدة في السداسي األول؛عدم ترتيب مواد السداسيات حسب 
 financesإلى  Financement d'entreprise مادة األهمية؛تصحيح تسمية 

d'entrepriseتصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة. ؛

03 

علوم 
 اقتصادية

اقتصاد  نقدي 
 وبنكي

سا و 2.30 سا إلى 3.66سا و 2.66تصحيح الحجم الساعي في السداسي الرابع من 
 سا؛تحذف مادة اإلقتصاد الكلي النقدي و مادة المحاسبة الوطنية من وحدات التعليم 3.30

تصحيح تسمية  األساسية؛تحول مادة التنظيم و الرقابة البنكية إلى وحدات التعليم المنهجية
لغة إنجليزية بلغة أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة. 

علوم  04
 تجارية

Marketing 
Innovation 

العرض مرفوض لكونه ال يصلح ألن يكون تخصص؛  -
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جامعة سيدي بلعباس 
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم مالية  01
ومحاسبة 

مالية و بنوك 
إسالمية 

تعديل: ضرورة 
تعديل جذري بحيث جل المواد المدرجة ليست لها عالقة بالتخصص المطلوب.  -

علوم مالية  02
تعديل: ضرورة مالية المؤسسة ومحاسبة 

تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛تصحيح مجموع الحجم الساعي؛ 

علوم  03
تعديل: ضرورة إقتصاد كمي إقتصادية 

حذف مادة ملتقى من السداسي الثالث؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛ 

اإلدارة البنكية علوم التسيير   04
تعديل: ضرورة 

تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛مواد التخصص ليست دقيقة و ال تتناسب مع التخصص 
المطلوب. 

إدارة الموارد علوم التسيير  05
البشرية 

تعديل: ضرورة
تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛  -

علوم  06
اقتصادية 

إقتصاد و تسيير 
المؤسسة 

تعديل: ضرورة 
 سا في كل سداسي؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى 750تصحيح الحجم الساعي بحيث ال يتجاوز 

ثالثة؛ 

علوم  07
تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛  -إقتصاد دولي اقتصادية 

علوم مالية و  08
محاسبة 

محاسبة وجباية 
معمقة 

تعديل: ضرورة
تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛تصحيح أرصدة السداسي األول و كذا المعامالت؛مادتي 

 تحول إلى وحدات التعليم األفقية؛تصحيح مجموع أرصدة وحدات 2 و 1 و اللغة األجنبية 2 و1اإلعالم اآللي 
 السداسي الثاني؛إدراج مادة المراجعة ؛

مادة المعايير المحاسبية الدولية تحول إلى وحدات التعليم األساسية؛تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة 
أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة. 

علوم مالية و  09
محاسبة  محاسبة 

تعديل: ضرورة 
 إعادة النظر في ترتيب أولوية المواد في الوحدات األساسية؛

حذف مادة إختيار اإلستثمارات من وحدات التعليم األساسية و تعويضها بمحاسبة تحليلة معمقة؛تصحيح تسمية 
لغة إنجليزية بلغة أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة. 

علوم مالية  10
مالية التأمينات و محاسبة 

تعديل: ضرورة 
تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة.يجب االكتفاء 

 بمادة واحدة ما بين اقتصاد قياسي و تحليل المعطيات؛
مادة األسواق المالية و النقدية تحذف من وحدات التعليم األساسية و نفس الشيء لمادتي اإلدارة المالية و تمويل 

 المؤسسة؛إدراج نظام التأمينات عوض النظام المالي؛
مادة الهندسة المالية المعمقة ال تصلح أن تكون ضمن وحدات التعليم األساسية و تعويضها بمادة ندوة مالية 

التأمينات؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة 

علوم  11
اقتصادية 

اقتصاد نقدي 
وبنكي 

تعديل: ضرورة 
تصحيح تسمية لغة إنجليزية بلغة أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة.تصحيح تسمية 
الميدان باللغتين العربية و الفرنسية؛تحويل مادة القانون البنكي الى الوحدات االستكشافية للسداسي الثانيتحويل 

مادة ندوة دراسة حالة  متقلقة بالمالية و المصرف الى الوحدات المنهجية للسداسي الثاني 
 

المركز الجامعي: تندوف 
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم  01
التسيير 

نقود مالية 
وبنوك 

 تعديل:ضرورة 
تصحيح تسمية الميدان باللغتين العربية و الفرنسية؛تصحيح تسمية التخصص 

بالفرنسية؛إدراج اللغة األجنبية ضمن وحدات التعليم األفقية؛تصحيح الحجم الساعي من 
 سا؛تحويل مادة تقييم المشاريع إلى وحدات التعليم األساسية؛إعادة و 1.30 إلى 1.50

 مراجعة الحجم الساعي لكل المواد و إدراج العمل الشخصي؛
؛إحترام قاعدة مطابقة الحجم الساعي مع 2 أو 1تصحيح المعامالت بحيث يكون إما 

األرصدة؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛ 

علوم   02
التسيير 

مقاوالتية 
وإنشاء 

المؤسسات 

تصحيح تسمية الميدان باللغتين العربية و الفرنسية؛تصحيح الحجم الساعي تعديل:ضرورة 
 سا؛إدراج اللغة األجنبية ضمن وحدات التعليم األفقية؛تصحيح معامل 1.30 إلى 1.50من 

المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛إحترام قاعدة مطابقة الحجم الساعي مع 
؛أرصدة الوحدات األساسية يجب أن 2 أو 1األرصدة؛تصحيح المعامالت بحيث يكون إما 

 %60تكون تساوي أو أكثر 
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المدرسة العليا لإلدارة العسكرية. 
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم  01
إدارة أعمال التسيير 

مادتي القانون التجاري و قانون األسواق و مادة القانون الجنائي تحول إلى وحدات  -
 ؛ستكشافيةالتعليم اإل

  سا؛750سا و600الحجم الساعي لكل سداسي يجب أن يتراوح ما بين  -
تحول مادتي مراقبة الميزانية والمحاسبة التحليلية ومادة التسيير المالي إلى وحدات  -

التعليم األساسية؛ 
 جامعة مستغانم                                                                                                        
 

 ماستر مهني: 
المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم  01
التسيير 

إدارة الهياكل 
اإلستثفائية 

و إعادة النظر في معامالت المواد مع المؤسسات غياب االتفاقيات مرفوض ل -

 يميداكأ

 
 
 
 
 
 

المالحظات التخصص الفرع الرقم 

علوم  01
التسويق المصرفي تجارية 

 تعديل:ضرورة 
مادة تقنيات اإلتصال تحول إلى الوحدات المنهجية؛تصحيح تسمية مادة لغة فرنسية إلى لغة  

أجنبية؛تصحيح الحجم الساعي بما يتوافق مع األرصدة؛الحجم الساعي لكل سداسي يجب أن 
  سا؛يجب إدراج الحجم الساعي الخاص باألعمال األخرى؛750 سا و 600يكون ما بين 

تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛أرصدة الوحدات األساسية يجب أن  
 %60تكون تساوي أو أكثر 

علوم  02
 مراقبة التسييرالتسيير 

تعديل: ضرورة 
 أغلب المواد ال تتماشى مع التخصص؛إضافة صفحة الواجهة باللغة العربية؛ 
تصحيح الحجم الساعي بما يتوافق مع األرصدة؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع  

إلى ثالثة؛ 

علوم  03
 إقتصاد نقدي وبنكيإقتصادية 

تعديل: ضرورة 
تصحيح تسمية مادة لغة إنجليزية إلى لغة أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي  

 الرابع إلى ثالثة؛

علوم مالية  04
مالية المؤسسة و محاسبة 

تعديل: ضرورة 
تصحيح الحجم الساعي بما يتوافق مع األرصدة؛تصحيح تسمية مادة لغة إنجليزية إلى لغة  

 أجنبية؛تصحيح معامل المذكرة في السداسي الرابع إلى ثالثة؛
 عدم مالئمة أغلب المواد مع التخصص المطلوب؛ 
  

؛ 2 أو 1إعادة النظر في المعامالت بحيث يجب أن تكون 
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بالنسبة لجامعات الوسط: 
 2جامعة البليدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القرار   الفرع التخصص المالحظات

تعديل 

 (علوم اقتصادية و التسيير و العلوم التجارية) تصحيح مسمى الميدان  
 صفحة الغالف باللغة الفرنسية غير موجودة  
 االكتفاء بكتابة اسم مسؤول فرقة ميدان التكوين فقط على صفحة الغالف  
 وضع أرقام صفحات المحتويات في الفهرس  
  التقيد بنموذج عرض التكوين (كتابة عنوان الماستر، اسم الجامعة .....) في أسفل 

 الصفحات
 نقل مادة االعالم اآللي  للسداسي األول  إلى الوحدة االستكشافية لنفس السداسي  
 نقل مادة االتصال في المؤسسة إلى الوحدة التعليمية األساسية  
 تغيير مسمى مادتي انجليزية إدارية و أنجليزية إلى لغة أجنبية  
  مادة تقنيات التوثيق و األرشيف في غير محلها  
  معامل     سا750 سا إلى 600الحجم الساعي للسداسي الرابع يجب أن يكون ما بين

 30 و برصيد 3المذكرة يجب أن يكون 

إدارة الموارد 
 علوم التسيير البشرية

تعديل 

 صفحة الغالف باللغة العربية غير موجودة   تصحيح مسمى الميدان باللغة الفرنسية   
مادة    االكتفاء بكتابة اسم مسؤول فرقة ميدان التكوين فقط على صفحة الغالف

"marchés publics"  الحجم الساعي للسداسي   في غير محلها بالسبة للتخصص
 و 3معامل المذكرة يجب أن يكون    سا750 سا إلى 600الرابع يجب أن يكون ما بين 

  ساعة750 و 600 و حجم ساعي بين 30برصيد 

تجارة دولية   علوم تجارية

 مرفوض

   عرض التكوين 
 (علوم اقتصادية و التسيير و العلوم التجارية) تصحيح مسمى الميدان 
 صفحة الغالف باللغة الفرنسية غير موجودة  
 وضع أرقام     االكتفاء بكتابة اسم مسؤول فرقة ميدان التكوين فقط على صفحة الغالف

 صفحات المحتويات في الفهرس
  ،االلتزام في كل سداسي بوحدة تعليمية أساسية واحدة و كذا بقية الوحدات المنهجية 

 االستكشافية و األفقية
  استبدال   3، 2، 1 إلى لغة أجنبية  3 ، 1،2  تغيير مسمى مادتي انجليزية متخصصة

بعض    مصطلحات سياحية بمادة أخرى و إدراجها محتواها في مادة لغة أجنبية  
المواد ال تصلح مواد أن تدرس في التخصص كمادة دراسة التجارب الدولية في 

 صناعة السياحة
  يجب حذف مادة االدارة االستراتيجية ألن درست في مرحلة الليسانس 
  معامل      سا750 سا إلى 600الحجم الساعي للسداسي الرابع يجب أن يكون ما بين

مسار     ساعة750 و 600 و حجم ساعي بين 30 و برصيد 3المذكرة يجب أن يكون 
مادة مبادئ السياحة ال تتناسب   ليسانس بنوك و مالية ال يتناسب مع تخصص الماستر 

 مع مستوى دراسات الماستر في تخصص دقيق

التسويق 
السياحي 
 والفندقي

 علوم تجارية
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جامعة الجياللي بونعامة . خميس مليانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القرار   الفرع التخصص المالحظات

 مرفوض

 تصحيح مسمى الميدان باللغة الفرنسية  
  تغيير مسمى مادتي انجليزية تجارية متخصصة إلى لغة 

 أجنبية 
 مادة التسويق االلكتروني المعمق في غير محلها  
  تعديل تسمية مادة الطرق الكيفية في االحصاء باستخدام 

SPSS يجب ان تدرج ضمن الوحدة التعليمية االستكشافية كما 
  يجب حذف مادة االدارة االستراتيجية ألن درست في مرحلة 

 الليسانس
  مسميات بعض المواد عبارة عن محاور لمواد مثل إدارة 

 األزمات التسويقية
  يجب حذف مادة إدارة المنظمات ألن درست في مرحلة 

 الليسانس
  ما أدرج في الوحدة االستكشافية في السداسي الثاني ال يصلح 

 ألن يكون مسمى مادة
  ال توجد مادة تحت مسمى إدارة الجودة الشاملة التسويقية و 

 كذا لوحة القيادة التسويقية
 مادة تطبيقات عملية في االعالن في غير محلها  
  600  الحجم الساعي للسداسي الرابع يجب أن يكون ما بين 

  30 و برصيد 3 سا معامل المذكرة يجب أن يكون 750سا إلى 

 علوم تجارية تسويق الخدمات
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المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت 

 

 
 

جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 

القرار  نوع العرض  المالحظات  الفرع التخصص

عرض ال يتجاوب مع 
الشروط الموضوعية 

والشكلية الواجب توافرها 
في بناء عرض تكوين في 

الماستر 

 تصحيح مسمى الميدان بالفرنسية  
 وجوب استيفاء خانات صفحة الغالف بالعربية  
 وضع أرقام صفحات المحتويات في الفهرس  
  7 وجوب استيفاء مكونات مخطط التكوين في الصفحة 
 غياب امضاءات أألساتذة المكونين  
 الفصل بين األساتذة المؤطرين داخليا وخارجيا  
  عدم االلتزام بتوزيع المواد على الوحدات التعليمة حسب 

 أهميتها

أكاديمي 

إدارة الموارد البشرية 
Management des 

Ressources 
Humaines 

علوم التسيير 

عرض ال يتجاوب مع 
الشروط الموضوعية 

والشكلية الواجب توافرها 
في بناء عرض تكوين في 

 الماستر

  غياب اإلتفاقيات 
 تصحيح مسمى الميدان بالفرنسية 
 وجوب استيفاء خانات صفحة الغالف بالعربية  
 وضع أرقام صفحات المحتويات في الفهرس  
  7 وجوب استيفاء مكونات مخطط التكوين في الصفحة 
 غياب امضاءات أألساتذة المكونين  
 الفصل بين األساتذة المؤطرين داخليا وخارجيا  
  عدم االلتزام بتوزيع المواد على الوحدات التعليمة حسب 

 أهميتها

مهني 

 االستراتيجي دارةاإل
ونظام المعلومات 
Management 
Stratégique et 

Système 
d’information 

 علوم التسيير

عرض ال يتجاوب مع 
الشروط الموضوعية 

والشكلية الواجب توافرها 
في بناء عرض تكوين في 

 الماستر

  عياب اإلتفاقيات 
 تصحيح مسمى الميدان بالفرنسية 
 وجوب استيفاء خانات صفحة الغالف بالعربية  
 وضع أرقام صفحات المحتويات في الفهرس  
  7 وجوب استيفاء مكونات مخطط التكوين في الصفحة 
 غياب امضاءات أألساتذة المكونين  
 الفصل بين األساتذة المؤطرين داخليا وخارجيا  
  عدم االلتزام بتوزيع المواد على الوحدات التعليمة حسب 

 أهميتها

 مهني

إدارة التسويق 
Marketing 

Management 
 

 علوم التسيير

نوع  التخصص الفرع
 العرض

 القرار المالحظات

علوم 
التسيير 

 تسيير عمومي
Mangement Public  أكاديمي

  تصحيح مسمى الميدان باللغة الفرنسية و العربية 
  االكتفاء بكتابة اسم مسؤول فرقة ميدان التكوين فقط على صفحة 

 الغالف
 إدراج أرقام صفحات المحتويات في الفهرس  
 غياب امضاءات أألساتذة  المؤطرين داخليا وخارجيا 
  االكتفاء  بوصف ما تملكه المؤسسة من مراجع و مصادر و ليس 

 كتابة المراجع
  حذف (Management d’entreprise) في 1 من المادة 

 السداسي األول و الثاني
  تغيير مسمى مادة انجليزية اقتصادية إلى لغة أجنبية 
  سا إلى 600الحجم الساعي للسداسي الرابع يجب أن يكون ما بين 

  سا750
  3 معامل المذكرة يجب أن يكون 

  سا750  مابين سا إلى 600 و بحجم ساعي30 و برصيد 
 غياب تاشيرات مختلف الهيئات 

تعديل 
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جامعة : المركز الجامعي تمنراست 
 

المالحظات التخصص الفرع 
 ضرورة تعديل ادارة االعمال علوم تسيير 

  الحجم الساعي االجمالي لمادة 'تنشيط االفراد' في السداسي الثالث يفوق الحجم
 سا 120 سا وليس 100 سا × ' = 25االعلى المسموح حسب عدد االرصدة : 

  سا 2400 = 4 سا × 600الحجم الساعي االجمالي في الحوصلة ال يقل عن 
  وصفحات اخرى مرتين 15 و 13وضعت صفحة 
 غياب وقلة المراجع عند وجودها 

 
 3جامعة : الجزائر 

المالحظات التخصص الفرع 
 تسيير عمومي علوم التسيير 

 ضرورة تعديل
  'تصحيح تسمية التخصص الى 'ادارة عمومية
  تصحيح الرصيد مع الحجم الساعي في السداسي االول والثاني والثالث
  ضرورة اعادة النظر في المعامالت في كل السداسيات
  حذف االسطر الفارغة
  سا 750 و 600تصحيح الحجم الساعي الذي يتراوح بين 
  في السداسي االول يجب استبدال مادة 'تحليل وتقييم السياسة العامة' بما يتناسب مع

التخصص 
  تغيير مسمى ومحتوى مادة 'الخدمة المدنية المقارنة' بما يتناسب مع التخصص المقترح
  تصحيح توزيع المواد بين وحدتي التعليم االستكشافية والمنهجية
  تصحيح معامل المذكرة الى ثالثة
  ضرورة تصحيح الحجم الساعي للسداسي الثاني
  10 و 30، 60ضرورة اعادة تصحيح في نسب الحوصلة الشاملة حسب النسب المعتمدة 

في المئة 
  ضرورة تدعيم المواد بمراجع اساسية
  تصحيح تضارب رتبة مسؤول التخصص

علوم مالية 
ومحاسبية 

ادارة البورصات 
والمصارف 

  تصحيح تسمية التخصص باللغة الفرنسية
  ضرورة تصحيح االرصدة والمعامالت والحجم الساعي في كل السداسيات
  اضافة مادة خاصة بالبرصة في الوحدة االساسية في السداسي االول
  تصحيح معامل المذكرة الى ثالثة
  10 و 30، 60ضرورة اعادة تصحيح في نسب الحوصلة الشاملة حسب النسب المعتمدة 

في المئة 
  ضرورة تدعيم المواد بمراجع اساسية 

 
جامعة : غرداية 
المالحظات التخصص الفرع 

اقتصاد علوم اقتصادية 
وتسيير 

المؤسسات 

 ضرورة تعديل
  'عنوان الفرع : خذف الف والالم 'اقتصاد
 ُ : تصحيح اسم الفرع باللغة الفرنسية Economie et gestion des entreprises 
  اسم مسؤول فرقة الميدان باللغة الفرنسية غير موجود 
  'التخصصات التي تسمح بااللتحاق بالتخصص : ضرورة اضافة تخصص 'مالية وبنوك 

وازاحة التسويق 
  خلل في السداسي الثالث فيما يخص حساب الحجم الساعي االجمالي (انظر مواد الوحدة 

 ساعة 49 اسبوع = 14) × 2 + 1.5المنهجية، تقل من الحجم االدني : مثال، قانون االعمال (
 21وليس 
  مواد الوحدات االساسية للسداسيات الثالثة تخص تسيير المؤسسات ال عالقة لها باالقتصاد 
  ضرورة اضافة قائمة المراجع االساسية في كل المواد 
  ضرورة اضافة السيرة الذاتية لمسؤول الميدان والفرع 

علوم مالية 
ومحاسبة 

محاسبة وجباية 
معمقة 

  تصحيح اسم الفرع باللغة العربية حسب القرار الوزاري
  تصحيح كتابة الفرع والتخصص باللغة الفرنيسية
  السداسي االول : بالنسبة للحجم الساعي االجمالي لمادة المحاسبة الضريبية كمثال يتجاوز

. نفس 130 ساعة وليس 125 ساعة تساوي 25 في 4الحجم االعلى على اساس معامل 
المالحظة بالنسبة للسداسيا االخرى 

 ) 80 = 4 سا × 20 ساعة (44) يفوق اعلى رقم لـ 4عدد االرصدة لمادة منهجية البحث 
ساعة) 
  4 سا × 600خطا في حساب الحجم الساعي االجمالي للحوصلة الشاملة التي ال تقل عن = 

2400 
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  سا 600 يجب ان ال يقل عن 4الحجم الساعي االجمالي للسداسي 
  2 و1اخطاء وتناقضات في محتوى بعض المواد (انظر مثال المحاسبة التحليلية المعمقة 

 600) ال يتطابق مع االرصدة ( بين 1،2،3 الحجم الساعي االجمالي للسداسيات الثالثة ( ادارة االعمال علوم التسيير 
 سا للسداسي) 750و
  : في المئة على التوالي 10 و 30، 60 يجب ان تظهر نسب االرصدة على النحو التالي 

بالنسبة للوحدة االساسية، المنهجية واالستكشافية. بالنسبة للسداسيين االول والثاني 
 ) 1،2،3 عدم مالءمة المواد مع وحدات التعليم المنهجية واالستكشافية للسداسيات الثالثة(    

 رصيد  30 رو3يجب ان يتضمن السداسي الرابع على المذكرة فقط بمعامل 
نظم المعلومات علوم التسيير 

ومراقبة التسيير 
  ادراج مادة 'تكنولوجيا المعلومات' في وحدة التعليم االستكشافية بدال من وحدة التعليم االفقية

يجب ان يتضمن السداسي الرابع  تخصص مركب من تخصصين    في السداسيين الثاني والثالث
  نقص التأطير  رصيد30 رو3على المذكرة فقط بمعامل 

 
 

جامعة: خميس مليانة 
المالحظات التخصص الفرع 

مالية المؤسسة محاسبة ومالية 

  عدم التطابق تسمية التخصص بين العربية والفرنسية 
  عدم تطابق بين قائمة التاطير الداخلي لالساتذة وجدول الحوصلة االجمالية 

عدم احترام الحجم الساعي لالسداسي المطلوب         للموارد البشرية
  عدم تطابق الحجم الساعي االجمالي للمواد مع االرصدة (معامل المذكرة 
 ادراج مادة لغة اجنبية في السداسيات الثالثة االولى ضمن الوحدات االفقية    )3

االدارة الموارد علوم التسيير 
البشرية 

  3 معامل المذكرة 

االقتصاد الكمي علوم اقتصادية 
  احالل مادة 'بحوث العمليات' محل 'نظرية االلعاب' والتعامل مع هذه 

 االخيرة كجزء من بحوث العمليات (البرمجة الديناميكية، تحليل الشبكي...)
 وثالثين رصيد 3 بمعامل 4 اظهار المذكرة في السداسي    نقص التأطير

اقتصاد نقدي علوم اقتصادية 
وبنكي 

  عدم تطابق المعامالت مع الحجم الساعي للوحدات 
  عدم احترام التوزيع النسبي لالرصدة 
 ضرورة دمج مكونات 4 عدم تطابق االرصدة مع الحجم الساعي للمواد – 

الوحدات في وحدة واحدة 
علوم مالية 
 نقص التأطير  وثالثين رصيد3 بمعامل 4 اظهار المذكرة في السداسي  محاسبة وتدقيق ومحاسبة 

علوم مالية 
 عدم تطابق قائمة التاطير الداخلي مع جدول الحوصلة للموارد البشرية  محاسبة ومحاسبة 

  نقص التاطير 3 السداسي الرابع مخصص للمذكرة بمعامل 

 
 تسويق الخدمات علوم تجارية

 مرفوض 
 تصحيح مسمى الميدان باللغة الفرنسية 
  تغيير مسمى مادتي انجليزية تجارية متخصصة إلى لغة أجنبية  
 مادة التسويق االلكتروني المعمق في غير محلها  
  تعديل تسمية مادة الطرق الكيفية في االحصاء باستخدام SPSS يجب  كما

 ان تدرج ضمن الوحدة التعليمية االستكشافية
 يجب حذف مادة االدارة االستراتيجية ألن درست في مرحلة الليسانس  
  مسميات بعض المواد عبارة عن محاور لمواد مثل إدارة األزمات 

 التسويقية
 يجب حذف مادة إدارة المنظمات ألن درست في مرحلة الليسانس  
  ما أدرج في الوحدة االستكشافية في السداسي الثاني ال يصلح ألن يكون 

 مسمى مادة
  ال توجد مادة تحت مسمى إدارة الجودة الشاملة التسويقية و كذا لوحة 

 القيادة التسويقية
 مادة تطبيقات عملية في االعالن في غير محلها  
  750 سا إلى 600  الحجم الساعي للسداسي الرابع يجب أن يكون ما بين 
 سا
  30 و برصيد 3 معامل المذكرة يجب أن يكون 
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جامعة: االغواط 
المالحظات التخصص الفرع 

 سا 750 و600) ال يتطابق مع االرصدة ( بين 1،2،3الحجم الساعي االجمالي للسداسيات الثالثة ( اقتصاد كمي علوم اقتصادية 
 في المئة على التوالي 10 و 30، 60 يجب ان تظهر نسب االرصدة على النحو التالي :   للسداسي)

 عدم مالءمة المواد مع وحدات التعليم المنهجية   بالنسبة للوحدة االساسية، المنهجية واالستكشافية
واالستكشافية بالنسبة للسداسي االول مع اعادة النظر في توزيع المواد المتعلقة بوحدة التعليم االساسية. 

 السداسي الرابع : يجب ان يتظمن على المذكرة فقط بمعامل   (اظهارها في وحدة تعليم اساسية واحدة)
 رصيد 30ثالثة و

      يساوي معامل واحد)1.5 معامالت وحدة التعليم االستكشافية خاطئة (يحسب المعامل على اساس  مالية وتجارة دولية علوم تجارية 
    )1،2،3عدم مالءمة المواد مع وحدات التعليم المنهجية واالستكشافية بالنسبة للسداسيات الثالثة (

 رصيد 30 و3السداسي الرابع يجب ان يتضمن على المذكرة فقط بمعامل 
 

جامعة : المدية 
المالحظات التخصص الفرع 

التخصص ال يتالءم مع الفرع  بنوك وتأمينات علوم التسيير 
  عدم االلتزام بنموذج العرض من حيث الحجم الساعي للسداسي
  اللغة تدرج في الوحدات االفقية 
  ضرورة ادراج مادة التأمينات في الوحدة االساسية
 ) 30، 60عدم احترام التوزيع النسبي لألرصدة بين الوحدات االساسية واالستكشافية والمنهجية ،

10 (
  عدم وجود مجاميع االسبوع والسداسي
 ) عدم توافق في تسمية المادة بين بطاقة التنظيم  وعرض الموادMarketing (
  18 بدل من 3معامل المذكرة 

تسمية التخصص 'ادارة الميزانية' وليس 'ميزانية'  ميزانية علوم التسيير 
 ) 30، 60عدم احترام التوزيع النسبي لالرصدة بين الوحدات االساسية واالستكشافية والمنهجية ،

معامالت ال تتوافق مع الحجم الساعي للمواد        )10
  هناك وحدة اساسية واحدة في السداسي
 (ادارة الميزانية) اعادة النظر في المواد المكونة للوحدة االساسية مع التركيز على التخصص –       

 3 مخصص فقط للمذكرة بمعامل 4السداسي 
  تصحيح تسمية الفرع وهو في االساس 'علوم التسيير' وليس 'العلوم التجارية' كما جاء في 

 32 الى 21الصفحات من 
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جامعة: تيبازة 
المالحظات التخصص الفرع 

علوم 
التسيير 

االدارة 
المالية 

والمحاسبية 

   خلل في الرسم الخاص بالتنظيم العام للتكوين في التطابق بين الفروع والتخصصات إسم التخصص يعاد فيه النظر
  ال عالقة بين تخصص المخابر وفرق البحث المذكورة وتخصص الماستر
  اعادة النظر في طريقة حساب المعامالت واالرصدة. معامل واحد لكل حصة حضورية ورصيد يحسب من الحجم الساعي

 ساعة لكل رصيد (بما في ذلك العمل الفردي المنزلي) 25 ال 20االجمالي لكل مادة على اساس 
  الى 20 سا وهذا حسب عدد الساعات في كل رصيد (من 750 سا وال يفوق 600الحجم الساعي االجمالى للسداسي ال يقل عن 
 سا) 25
  سا 3000 = 4 سا × 750سا وال تفوق 2400 = 4 سا × 600حوصلة الحجم الساعي االجمالي للسداسيات االربعة ال تقل عن 
 نقص التأطير ضرورة ذكر ولكل المواد قائمة المراجع االساسية    

علوم 
التسيير 

مالية وادارة 
المخاطر 

    تصحيح تسمية الميدان باللغتين إسم التخصص يعاد فيه النظر
  تصحيح تسمية التخصص باللغة الفرنسية 
  ضرورة توضيح رتبة مسؤول الميدان 
  ضرورة توضيح مسار الجذع المشترك المحتمل في المخطط 
  حذف تقسيم الوحدة االساسية الى قسمين وضمها في وحدة اساسية واحدة مع ضرورة اعادة النظر في مسميات ومحتوى الوحدة 

 3 و1االساسية السداسي 
  دمج قسمين كل وحدة تعليمية في وحدة واحدة 
  اعادة توزيع المواد بين وحدتي التعليم المنهجية واالستكشافية في كل السداسيات 
  ادراج مادة اللغة االجنبية في الوحدة العرضية 
  سا 750 و600 والحجم الساعي لها بين 3 تصحيح معامل المذكرة الى 
 ) في المئة) 10، 30، 60 ضرورة اعادة تصحيح نسب الحوصلة حسب النسب المعتمدة 
 نقص التأطير غياب تاشيرة رئيس القسم     تدعيم المراجع في كل المواد  

علوم 
التسيير 

ادارة 
االعمال 

السياحية 

  تصحيح تسمية الميدان باللغتين إسم التخصص يعاد فيه النظر 
  ضرورة توضيح رتبة مسؤول الميدان 
  اعادة توزيع المواد بين وحدتي التعليم المنهجية واالستكشافية في كل السداسيات
  سا 750 و600 والحجم الساعي لها بين 3 تصحيح معامل المذكرة الى 
 ) في المئة) 10، 30، 60 ضرورة اعادة تصحيح نسب الحوصلة حسب النسب المعتمدة 
 تصحيح تضارب      غياب السيرة الذاتية لمسؤول ميدان التكوين     غياب تاشيرة رئيس القسم    تدعيم المراجع في كل المواد 

في السيرة الذاتية لمسؤول التخصص 

علوم 
بنوك ومالية اقتصادية 

 في السداسي  - اعادة النظر في اطار واهداف التكوين - تصحيح تسمية الميدان باللغتين -  تصحيح تسمية التخصص بالفرنسية 
االول : أ – استبدال مادة تقنيات بنكية بتقنيات بنكية معمقة مع تعديل محتوى المادة 

  ب – اعادة توزيع المواد بين الوحدات المنهجية، االستكشافية والعرضية بما يتالءم كل وحدة تعليمية
 د – حذف االسطر الفارغة في الجداول  ج – اعادة النظر في االرصدة ، المعامالت وطريقة التقييم
 بالنسبة      : نفس المالحظة في السداسي االول في ب، ج، د، ه.2 بالنسبة للسداسي   اضافة المجاميع الجزئية للوحدات 

 : نفس المالحظات : أ، ب، ج، د. 3للسداسي 
  سا 750 و600 والحجم الساعي لها بين 3 : تصحيح معامل المذكرة الى 4 بالنسبة للسداسي 
 ) في المئة) 10، 30، 60 ضرورة اعادة تصحيح نسب الحوصلة حسب النسب المعتمدة 
 غياب تاشيرة رئيس القسم   -- تحديد طريقة التقييم : تقييم مستمر وامتحان نهائي  --  تدعيم المراجع في كل المواد

علوم 
التسيير 

ادارة اعمال 
المؤسسات 

 - 1،2،3خطا في الحجم الساعي للسداسي في السداسيات الثالثة ( إسم التخصص يعاد فيه النظر (
 ) 1،2،3 المعامالت واالرصدة خاطأة للسداسيا ت الثالثة (
 ) 1،2،3 عدم مالءمة المواد مع وحدات التعليم المنهجية واالستكشافية للسداسيات الثالثة (
  رصيد30 و3 السداسي الرابع يجب ان يتضمن على المذكرة فقط بمعامل  

 


