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إعالن خاص بالترشح للدخول إلى التكوين في طور الماستر بعنوان  
 2016 -2015السنة الجامعية  

 

طور التجارية وعلوم التسيري عن تنظيم مسابقة الدخول إىل ،تعلن كلية العلوم االقتصادية 
 وفق التخصصات املبينة أسفله. 2016-2015املاسرت للسنة اجلامعية 

 

 2015سبتمبر 30إلى غاية  2015سبتمبر 15من  : فترة التسجيالت
 11:30صباحا إلى   9:00من                                   
 مساء 15:30إلى غاية 13:00من                                   

 Fبمكتبة الجناح             
 الملف المطلوب: 

  تسحب من اإلدارة،الترشح بطاقة 
 ،طلب معلل 
  البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها،نسخة من شهادة 
 الليسانس،عليها من شهادة  نسخة مصادق 
   الجامعي المتبع،كشوف النقاط للمسار كافة 
 )الوثيقة الوصفية الملحقة بالشهادة )بالنسبة لشهادات نظام ل.م.د 
  شهادة تبرز الوضعية التأديبية للمترشح ،تمنحها المؤسسة األصلية)بالنسبة للقادمين

 ن مؤسسة أخرى للتعليم العالي(،م
 مالحظة: الملفات المرفوضة ال يمكن استالمها .
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 بومرداس - امحمد بوقرة جـامـعة
 وعلوم التسيير التجارية ،العلوم االقتصادية كلية 

 نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة 



 :والتخصصات المقابلة لها في الليسانس التخصصات المفتوحة
 

 كالسيكينظام تخصصات ليسانس  ل.م.د نظام  تخصصات الليسانس تخصصات الماستر

 اقتصاد تطبيقي  اقتصاد قياسي
 اقتصاد تطبيقي 
 اقتصاد كمي 
 قياسي اقتصاد 

 مالية وبنوك

 مالية وبنوك .1
 مالية  .2
 مالية ومحاسبة .3
 محاسبة وجباية .4

 نقود مالية وبنوك .1
 مالية .2
 محاسبة .3

 مالية دولية

 مالية .1
 مالية وبنوك .2
 مالية ومحاسبة .3
 اقتصاد تطبيقي  .4

 مالية .1
 نقود مالية وبنوك .2
 اقتصاد تطبيقي .3
 تجارة دولية .4

 محاسبة وتدقيق

 مالية ومحاسبة .1
 محاسبة وجباية .2
 مالية .3
 مالية وبنوك .4

 محاسبة .1
 مالية .2
 نقود مالية وبنوك .3

 محاسبة وجباية معمقة

 محاسبة وجباية .1
 مالية ومحاسبة .2
 مالية وبنوك .3
 مالية .4

 محاسبة .1
 مالية .2
 نقود مالية وبنوك .3

 إدارة أعمال المؤسسات

 إعالم آلي للتسيير .1
 دارة عمالإ .2
 تسيير المؤسسات .3
 تسويق .4
 مالية وبنوك .5
 مالية ومحاسبة .6

 إدارة أعمال .1
 تسيير .2
 اقتصاد وتسيير المؤسسة  .3
 تسويق .4

 إدارة التسويق
 تسويق .1
 إدارة األعمال .2
 تسيير المؤسسات .3

 تسويق .1
 تجارة دولية  .2
 إدارة األعمال .3
 تسيير .4

دارة المخاطر  تأمينات وا 

 مالية وبنوك .1
 مالية ومحاسبة .2
 محاسبة وجباية .3
  مالية .4
 إدارة األعمال .5

 مالية .1
 محاسبة .2
 نقود مالية وبنوك .3
 تسيير .4

 تأمينات تجارية واجتماعية

 مالية وبنوك .1
 مالية .2
 محاسبة وجباية .3
 مالية ومحاسبة .4

 مالية .1
 محاسبة .2
 نقود مالية وبنوك .3
 اقتصاد وتسيير المؤسسة  .4
 تسيير .5



 
 ة:ات هاممالحظ

 تودع الملفات على مستوى الكلية، وال تقبل الملفات المرسلة عن طريق البريد. .1
وفي حالة االنقطاع عن الدراسة ألي سنة من السنوات يجب  التمدرس،كشوف النقاط لكل سنوات تودع   .2

 كاديمية.تبريرها بشهادة العطلة األ
استدراكية بالنسبة لنظام   أو يجب أن يبين كشف النقاط نوع الدورة التي نجح فيها الطالب )عادية .3

 .ديون بالنسبة لنظام ل.م.د (نجاح بأو دورة ثانية ، دورة أولى أو كالسيكي
 .، أو خارج فترة التسجيالتناقصيستلم أي ملف  ال .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
 

 
 
 
 

 
 )خاص بطلبة جامعة بومرداس(السابق:                                   رقم التسجيل
 .........................................................................................:االسم واللقب

 :   كالسيك              ل.م.دنظام التمدرس في الليسانسطبيعة 
 .................................................................................في الليسانس: التخصص

 :..........................................................................................فـالهاترقم 
 :....................................................................................... البريد اإللكتروني

 صات املوافقة لتخصصك يف الليسانس)أنظر اإلعالن(قم برتتيب ختصصات املاسرت حسب رغبتك مع مراعاة التخص
 رقم الرغبة التخصص

  اقتصاد قياسي

  تأمينات اجتماعية وتجارية

  مالية وبنوك

  محاسبة وتدقيق

  مالية دولية

  إدارة أعمال المؤسسات

  إدارة التسويق

دارة المخاطر   تأمينات وا 

  محاسبة وجباية

 : اتمالحظ
  اجباريرقم اهلاتف 
 .يتم ملء التخصصات املسموح التسجيل هبا فقط 
 .التخصصات اليت ال تقابل ختصصك ترتك فارغة 

 

 إمضاء املرتشح
 

 يــــايل و البحث العلمــــــالع ــــــموزارة التعلي

 ومرداســـــــ ب وقرةــــــد بـــــــامـعة امحمــــــجـ

 وعلوم التس يري التجارية ولكية العلوم الاقتصادية 

  واملسائل املرتبطة ابلطلبةنيابة العامدة امللكفة ابدلراسات 
 

 الترشح لمسابقة الماستر بطاقة 
(2015/2016) 

 
 

       

 



                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


