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 إعالن : انترشح نهتسجيم بانماستر

 

انًتضًٍ شروط انتسجيم في انذراساث انجايعيت نُيم شهادة  4902جىاٌ 90انًؤرخ في  363تطبيقا ألحكاو انقرار رقى 

 -2- انبهيدة بجامعت انتسيـــير وعهوو انتجاريت انعهوو و االقتصـاديت انعهوو كهيـــت يُه، تُهي 90السيًا انًادة انًاستر 

وانراغبيٍ في انترشح ( انكالسيكي واننظاو د و ل جديد نظاو )إنً عهى انطهبت انًتحصهيٍ عهً شهادة انهيساَس عهي نونيسي

، أَه تقرر فتح باب انترشح نالنتحاق بئحذي انتخصصاث انتانيت عهً يستىي 4906/4902نهًاستر برسى انًىسى انجايعي 

و  4906/4902انًىقع اإلنكتروَي نهكهيت عهً أٌ تتى عًهيت إيذاع يهفاث انترشح بذايت يٍ انيىو انثاَي يٍ انذخىل انجايعي 

 .03/90/4906إنً غايت 

 
 أوالـ تخصصات الماستر:

 الماستر المفتوحة  مسارات تخصصات الميسانس نظام جديد ل م د  تخصصات الميسانس نظام قديم  
  اقتصاد كمي اقتصاد كمي

 اقتصاد تطبيقي اقتصاد تطبيقي اقتصاد كمي
 تحميل اقتصادي واستشراف اقتصاد قياسي

  بنوك و تأمينات مالية
 

 التأمين ياتاقتصاد
 

 اقتصاد نقدي وبنكي نقود مالية وبنوك

 وتسيير المؤسساتاقتصاد  المؤسسات اقتصاد و تسيير
 اقتصاد المؤسسة

  اقتصاد نقدي وبنكي نقود مالية وبنوك
 اقتصاد نقدي وبنكي

 
 بنوك ومالية مالية

 تحميل اقتصادي واستشراف تسيير مالي

  اقتصاد دولي اقتصاد دولي 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
  MINISTERE DE L´ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 

                       

 
 

  

التجارية العلوم كلية العلوم االقتصادية و
 وعلـوم التسييـر

 
 

FACULTE  DES  SCIENCES ECONOMIQUES,  

DES SCIENCES COMMERCIALES  

 ET  DES  SCIENCES  DE GESTION  

 

علـي لونيسـي - 2جامعـة البليدة   

 

UNIVERSITE DE BLIDA 2 -  LOUNICI ALI 

 

 



  اقتصاد كمي نقود مالية وبنوك
 دولية تجارة تجارة دولية دولياقتصاد 

 اقتصاد نقدي وبنكي

 بنوك ومالية مالية

  وتسيير المؤسساتاقتصاد  اقتصاد و تسيير المؤسسات
 اقتصاد و تسيير المؤسسات 

 
 اقتصاد نقدي وبنكي إدارة األعمال

 اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة
 وتسيير المؤسساتاقتصاد 

  محاسبة و مالية محاسبة
 محاسبة وتدقيق عموم مالية محاسبة و تدقيق

 مالية المؤسسة
 مراقبة التسيير 

  تسويق الخدمات تسويق
 تسويق تسويق الخدمات

 اتصال تسويقي إدارة األعمال
 تجارة دولية تجارة دولية

 تسويق دولي تسويق دولي

  تسويق صناعي تسويق
 تسويق صناعي

 
 تسويق إدارة األعمال

 تسويق الخدمات 

  تسويق تجارة دولية
 تجارة دولية اقتصاد دولي تجارة دولية

 تسويق وتجارة دولية تسويق

  إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية



  إدارة األعمال إدارة األعمال
 

 إدارة الموارد البشرية
 مالية

 التسيير العمومي اقتصاد و تسيير المؤسسات
 تسير

 أعمال عمومية إدارة
 عموم مالية 

  إدارة األعمال إدارة األعمال
 التسيير العمومي

 
 إدارة أعمال عمومية تسيير

 تسيير عمومي تسيير عمومي
 

 بالماستر لاللتحاق التسجيل بعملية المتعلقة شروطال: ثانيا
 

 :والترتيب الترشح من مباشرة اقصائه على المترشح االلتزام بهذه الشروط وأي مخالفة لها ٌؤدي إلى   

 

 .ٌتوافق مع تكونٌه فً اللٌسانس فقط واحد التسجٌل فً تخصص  /1 

ما تعلق باالسم  خاصة اإلدالء بمعلومات صحٌحة عن كل البٌانات المتعلقة بالمترشح عند ملئ استمارة الترشح  /2 

 .(ٌات، دورة النجاح، عدد االنتقاالت بدٌون)معدالت السداس واللقب باللغتٌن وتارٌخ المٌالد وبالتكوٌن فً اللٌسانس

فً حالة انقطاع المترشح عن الدراسة فً سنة دراسٌة معٌنة خالل تكوٌنه منذ حصوله على البكالورٌا ٌجب تبرٌر   /3

 .هذا االنقطاع بوثٌقة تثبت ذلك

 : (الملف اإلداري لإلداع )سبتمبر  /4

 2  صورة شمسٌة. 

 وثٌقة الترشح تملئ من طرف المترشح. 

 (شهادة اللٌسانس أو)شهادة نجاح مؤقتة. 

 كشوف النقاط لسنوات التكوٌن فً اللٌسانس. 

 شهادة البكالورٌا. 

 الملحق الوصفً بالنسبة لطلبة نظام ل م د. 

 ً(شهادة تبرز الوضعٌة التأدٌبٌة للمترشح تمنحها المؤسسة األصلٌة)بالنسبة للقادمٌن من مؤسسة أخرى للتعلٌم العال 

 اع عن الدراسة خالل تكوٌنه فً اللٌسانس المعنً بالماستر) تجمٌد السنة الدراسٌة، إعادة السنة، التحوٌل تبرٌر االنقط

 .(بٌن الجامعات أو التخصصات

 :تسجٌل المترشح فً المجال الخاص بسنة التخرج ومؤسسة التخرج كما ٌلً  /5

 (خالل تسجيلهم يتم 2102/2102السنة الدراسٌة المتخرجٌن فً  2المترشحٌن من جامعة البلٌدة)جديد داخلي د م ل 

 .سبتمبر بداية في خاصة دورة

 (2102/2102قبل  -البلٌدة-و جامعة سعد دحلب 2المترشحٌن المتخرجٌن من جامعة البلٌدة) قديم داخلي د م ل. 

 (2102/2102المترشحٌن من جامعات أخرى المتخرجٌن فً السنة الدراسٌة )جديد خارجي د م ل. 

 (2102/2102المترشحٌن من جامعات أخرى المتخرجٌن قبل )قديم خارجي د م ل. 

 (نظام كالسٌكً -البلٌدة-و جامعة سعد دحلب 2المترشحٌن المتخرجٌن من جامعة البلٌدة)داخلي كالسيك 

 (المترشحٌن من جامعات أخرى نظام كالسٌكً)خارجي كالسيك. 



  

 .06/07/2016 وتنتهي 03/30/6300 من التسجيل عملية تبدأ /6  

  

 


