
 

 

  

يمكن لطالب املتحصل على السداسيين األول والثاني 

 التالية: الفروعر التوجه نحو أحد اختيا

 العلوم التجارية فرع. 1

 العلوم االقتصادية فرع. 2

 علوم التسيير فرع. 3

 . فرع علوم مالية ومحاسبة4

من أربعة سداسيات )السداس ي األول، الثاني،  فرعيتكون كل 

الثالث، الرابع( يتناول الطالب خالل السداسيين الثالث والرابع 

، كما فرعاملعارف األساسية املتعلقة بالتخصصات املتاحة في كل 

في املئة؛ أما  80 في هذه املرحلة يكون معدل التعليم املشترك

السداسيين الخامس والسادس يتلقى الطالب تكوين معمق عن 

 .في املئة 80 صص، ويكون معدل التعليم الخاصالتخ

 املعارف املكتسبة خالل مرحلة التعليم املشترك

 املحاسبة، التمويل،. معارف حول تسيير املؤسسات )1

 ؛(االستراتيجية، التنظيم

، النقدي، الجزائري، . معارف في االقتصاد )الجزئي2

 املعلوماتي(؛اإلداري، 

 ،)رياضيات، احصاء( معارف حول التقنيات الكمية. 3

 . معارف داعمة )فرنسية، قانون، اعالم آلي(.4

 

يمكن لطالب املتحصل على السداسيين الثالث 

التوجه نحو أحد التخصصات والرابع اختيار 

 التالية:

 . تخصص ادارة أعمال1

 إدارة املالية. تخصص 2

 

يتحصل الطالب على أهم املعارف املتعلقة بإدارة األعمال؛  

؛ ينلك ضمن مختلف الوحدات املوزعة خالل السداسييكون ذ

، التموين، تتمحور هذه املعارف حول: تسيير املوارد البشرية

وغيرها من  تسيير اإلنتاج، اإلدارة اإللكترونية، إدارة املعرفة،

 املعارف ذات الصلة بموضوع التخصص.

 ادارة أعمال

؛  يكون بإدارة املاليةيتحصل الطالب على أهم املعارف املتعلقة 

؛ تتمحور ينذلك ضمن مختلف الوحدات املوزعة عبر السداسي

تمويل املؤسسات، محاسبة معمقة، هذه املعارف حول: 

اإلفالس، جباية، التدقيق املالي، الهندسة املالية، املراجعة 

 موضوع التخصص.، وغيرها من املعارف ذات الصلة بالداخلية

 إدارة املالية

ول ح مطوية
توجيهات الطلبة 

حنو خمتلف الفروع 
لكلية  والتخصصات

العلوم االقتصادية 
والتجارية وعلوم 

 التسيري



 

 

يمكن لطالب املتحصل على السداسيين الثالث 

 والرابع اختيار التوجه نحو أحد التخصصات التالية:

 . تخصص اقتصاد نقدي و بنكي1

 . تخصص اقتصاد دولي2

 

تعلقة بالتسيير البنكي يتحصل الطالب على أهم املعارف امل

يكون ذلك ضمن مختلف الوحدات املوزعة خالل  واملالي؛

؛ تتمحور هذه املعارف حول: االقتصاد البنكي، ينالسداسي

، االقتصاد النقدي املعمقالتقنيات البنكية، محاسبة البنوك، 

املعارف ذات الصلة بموضوع ، وغيرها من التحليل املالي

 التخصص.

؛  االقتصاد الدولياملعارف املتعلقة بيتحصل الطالب على أهم 

؛ ينالسداسيعبر يكون ذلك ضمن مختلف الوحدات املوزعة 

العمليات التجارية الدولية، تتمحور هذه املعارف حول: 

رافيا  الشركات املتعددة الجنسيات، القانون الدولي، الجغ

االقتصادية، املالية الدولية، وغيرها من املعارف ذات الصلة 

 .تخصصبموضوع ال

 اقتصاد دولي

 

يمكن لطالب املتحصل على السداسيين الثالث 

والرابع اختيار التوجه نحو أحد التخصصات 

 التالية:

 و امداد تجارة دولية. تخصص 1

 . تسويـــــــــق2

 

  بالتخصص،يتحصل الطالب على أهم املعارف املتعلقة 

العمليات الجمركية، ؛ تتمحور هذه املعارف حول: يكون 

رافيا االقتصادية، التمويل الدولي، العمليات البنكية  الجغ

، وغيرها من املعارف ذات الصلة بموضوع الخارجية

 التخصص.

 جتارة دولية
 وامداد

؛ تتمحور تسويقاملعارف املتعلقة باليتحصل الطالب على أهم 

دراسة السوق، االشهار، سلوك املستهلك، هذه املعارف حول: 

ري، تقدير املبيعات، التقنيات الكمية في التفاوض التجا

 ، وغيرها من املعارف ذات الصلة بموضوع التخصص.التسويق

 تسويق

 

يمكن لطالب املتحصل على السداسيين الثالث 

 التوجه نحو:والرابع اختيار 

 محاسبة وجباية•

 

يتحصل الطالب على أهم املعارف املتعلقة باملحاسبة ؛ تتمحور 

هذه املعارف حول: محاسبة الشركات، االفالس، املحاسبة 

راقبة التسيير، وغيرها من املعارف ذات الصلة  املعمقة، م

 بموضوع التخصص.

 حماسبة وجباية
 وبنكي نقدي اقتصاد

http://www.fac-ecobba.org  

http://www.fac-ecobba.org/

