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طبيعة التكوين بالكلية

أ - مخابر البحث :  تحتوي الكلية على خمسة مخابـــــــر بحث :
إسم المخبــــــر

التنمية االقتصادية و البشرية في الجزائـــــــــر

المقاولة, تسيير الموارد البشرية و التنمية المستدامة

شعبة علوم التسيير

إدارة أعمال

التسسيير العمومي

الليســــــــــانس

إقتصاد وتسير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

نقود مالية وبنوك

إقتصاد كلي و مالية دولية

التسير العمومي المــــــاستر
إدارة موارد بشرية

الدكتوراه
إدارة المواهب و الكفائات البشرية

جباية و مالية المؤسسة

مناجمنت

إدارة أعمال عمومية

محاسبة و جباية

الدكتوراه

    من أجل تحقيق األهداف اإلستراتجية للكلية فإن التكويـــــن يتم 
بالكيفية التالية :

1- تكويـــــن نظري :  في شكل محاضرات و أعمال موجهة.  
2- تكويـــــن ميداني :  من خالل زيارة المؤسســـــــــات و    

   القطاعات االقتصادية و الهيئات االدارية، باعتبارها حقوال  
   تتواجد فيها مختلف الظواهر االقتصادية و االجتماعية.

5 - طبيعة التكويــــــن بالكلية

شعبة العلوم المالية و المحاسبة

محاسبة و مالية

مالية المؤسسة

الليســــــــــانس

محاسبة و تدقيق

محاسبة و جباية معمقة

مــــــــاستر

مراقبة التسير (مهني)

تسويق الخدمات

الجـمهورية الجزائريـة الديمـقراطيـة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2019/2018

    يــــمكن لخريجى الكلية العمل في كل القطاعــــات االقتصادية 
و االجتماعية العامة منهـــا و الخاصــة مثل :

المؤسســــــات االقتصادية.  
البنوك و شركـــــــات التأميـن.  

الهيئات اإلداريـــــة.  
قطــــــاع التربية.  

إمكانيــة إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة بهم.  

    تطمح الكلية إلى تحقيق عدة أهداف علمية تنعكس باإليجاب على 
محيط الجامعة الداخلي و الخارجي من بينهـــــــا :

1. تكوين متخصصين في العلوم االقتصاديـــــــة وعلوم 
التسيير والعلوم التجاريـــة.

2. دعم عملية إتخاذ القرار بالمؤسســـــات المختلفة.  
3. القيام بدراسات تسمح للمؤسسات بحل مشاكلهـــا       

التسييريـة.
4. تزويد المؤسسات اإلدارية واإلنتاجيـــــة بإطارات كفؤة   

متخصصة حسب متطلبات واحتياجات سوق العمل.    

8 - األهداف اإلستراتجيــة للكليـة

7 - آفـــــــاق التشغيل

تحديات النضام الضريبي الجزائري في ظل التحوالت االقتصادية

تسيير الجماعات المحلية و دورها في تحقيق التنمية

البحث حول اإلبداع وتغيير المنظمات و المؤسســــــــــات

ب - المنشورات العلمية : تصدر الكلية خمس مجالت علمية محكمة.

محاسبة و تدقيق

6 - النشطات العلمية و البحث العلمي



    تعود النواة األولى للكلية إلى معهد االقتصاد الذي تأسس سنـــة 
1989 بجامعة البليدة و الذي بدأت فيه الدراسة بثالثة تخصصــــــات 

هي :
- تجارة دولية  

- اإلعالم اآللي للتسيير   
- ليسانس في العلوم االقتصادية  

    تم ترقية المعهد إلى كلية سنة 2003 ؛ و في سنة 2014 تم 
استالم الكلية الجديدة بالقطب الجامعي العفرون.

    تتكون كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير 
من ثالثة أقسام هي : العلوم االقتصادية، العلوم التجارية، وعلوم 

التسيير.
    عرف عدد الطلبة تزايدا مستمرا منذ نشأة المعهد ، إذ تم تسجيل 
182 طالب سنة 1989 ثم 229 سنة 1995 ليصل إلى 10644 طالب 

سنة 2018.

    يقوم بتدريس مختلف التخصصات بالكلية أكثر من 225 
أستاذ يحملون شهادات مختلفة في العلوم االقتصادية و علوم 

التسيير والعلوم التجارية, كما تستعين الكلية بأساتذة في 
تخصصات آخري كالرياضيات، اإلعالم اآللي و اللغات األجنبية 

مقسمين كاألتي:

14 أستاذ التعليم العالي.
121 أستاذ محـــــاضر. 

85 أستاذ مســــاعد.

1 - نبذة عن الكليـة

2 - التأطيـــــر البيداغوجي

القاعــــــات

قاعـــات األعمال الموجهة

العدد

96

06قاعــات اإلعالم اآللي

05مخــــابر اللغات

سعة االستيعــــاب

3624

60

115

طاقـــات االستيعاب

مدرج بسعة إستيعاب مابين 220 و 260 طالب

العدد

10

02مدرج بسعة إستيعاب 400 طالب

600سعة إستقبال الطلبة

27390عدد المجلدات

عدد الطلبة للسنة الجامعية 2018/2017

3 - الهيــــاكل البيداغوجية

قاعات التدريس

مكتبة الكلية
العدداإلمكانيــــــــــــــات

29,42%

67,27%

351
المسجلون في
  ما بعد التدرج     

188
163

المسجلون بالتدرج
       ليسانس

   المسجلون
 بالتدرج ماستر

10644

عدد اإلجمالي 
للطلبة

3,3%

3132

1589
1543

7161

3661
3500

ليســــانس
ماستــــــــر
دكتوراه

(ماجستير و دكتوراه)

    03 سنوات في الليسانس - سنتين في الماستر - 03 سنوات في 
الدكتوراه.

    يتم توجيه الطلبة إلى إحدى الشعب اآلتية (االقتصاد, التسيير, 
التجارة)، في السنة الثانية، بينما يتم توجيه الطالب في السنة الثالثة  

حسب رغبته الى إحدى التخصصات :

شعبة العلوم التجارية

تسويق

تجارة دولية

الليسانس

تسويق صناعي

مالية و تجارة دولية

الماستر

إدارة تسويقية

اتصال تسويقي

الدكتوراه

محاسبة وتدقيق

تسويق

5 - التخصصات الموجودة بالكلية

4 - نظام التكوين

ب -

ج -

د -

شعبة العلوم االقتصادية

اقتصاد كمي

اقتصاد نقدي و بنكي

الليسانس

اقتصاد نقدي و بنكي

اقتصاد وتسير المؤسسات

اقتصاد كمي

الماستر

إقتصاديات التأمين

مالية و بنوك

إقتصاد كمي

الدكتوراه

التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف

اقتصاد التأمينات

الصيرفة اإلسالمية

اإلدارة البيئية و التنمية المستدامة

إقتصاد دولي

المدرجـــات        فترة تكوين الطلبة محددة في نظام LMD :أ -


