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 بالمئة 20فائة  الماسترتخصصات والمسارات بين تخصصات الليسانس 

 

تخصصات املاستر  الشعبة

 املفتوحة

 تخصصات ليسانس

 ل م د املقبولة

تخصصات ليسانس 

 كالسيك املقبولة
 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االقتصادية

 

 أكاديمي -نقدي وبنكياقتصاد 

 بنوك، مالية ونقود  اقتصاد نقدي وبنكي

 مالية ونقود  هندسة وتمويل املنتجات

 علوم مالية 

 مالية

  تجارة دولية أكاديمي - اقتصاد دولي

 مالية وتجارة دولية

 

 أكاديمي - اقتصاد كمي

  اقتصاد كمي

 احصاء تطبيقي واستشراف

 

- اقتصادي واستشرافتحليل 

 أكاديمي

  تحليل اقتصادي واستشراف

 احصاء تطبيقي واستشراف

 

 - اقتصاد وتسيير املؤسسات

 أكاديمي

 تسيير املؤسسات  اقتصاد وتسيير املؤسسات

 تسيير

 تسيير واقتصاد املؤسسات

 إدارة األعمال 

  تمويل وبنوك إسالمية)منهي(

 اقتصاد نقدي وبنكي

 هندسة وتمويل املنتجات 

 

 بنوك، مالية ونقود

 مالية ونقود

 علوم مالية

 مالية

 

 

 

 

 

 

 علوم التسيير

 إدارة األعمال إدارة األعمال أكاديمي-إدارة األعمال

 اقتصاد وتسيير املؤسسات 

 تسيير 

إدارة أعمال املؤسسات الصغيرة 

 واملتوسطة

 تسيير املؤسسات

 

 كاديمي-أإدارة مالية

 مالية ونقود  إدارة مالية

 علوم مالية  تدقيق ومراقبة التسيير

 مالية
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- وتتمية محلية إدارة إقليمية

 منهي

 إدارة األعمال  تسيير عمومي

 تسيير  

 تسيير املؤسسات

 اقتصاد وتسيير املؤسسات

 

 األعمالإدارة  أكاديمي- إدارة استراتيجية

إدارة أعمال املؤسسات الصغيرة 

 واملتوسطة

 إدارة األعمال

 اقتصاد وتسيير املؤسسات

 تسيير  

 تسيير املؤسسات 

 إدارة األعمال ملوارد البشريةإدارة ا أكاديمي- إدارة املوارد البشرية

واإلدارة  اقتصاد الصحة

 منهي - االستشفائية

تسيير  -ماليةإدارة  -إدارة األعمال

 - إدارة املوارد البشرية -عمومي

 إدارة األعمال

  -اقتصاد وتسيير املؤسسات

 تسيير 

 تسيير املؤسسات
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 الماسترتخصصات  المسارات بين  تخصصات الليسانس و

تخصصات املاستر  الشعبة

 املفتوحة

 تخصصات ليسانس 

 ل م د املقبولة

تخصصات ليسانس 

 كالسيك املقبولة

 

 

 العلوم التجارية

 تسويق تجارة دولية منهي -تجارة دولية

 مالية وتجارة دولية تسويق وتجارة دولية

 تسويق

 تسويق تسويق منهي-تسويق فندقي وسياحي

 تسويق تسويق أكاديمي-تسويق خدمي

 تجارة دولية

 تسويق تسويق أكاديمي-تسويق صناعي

 دوليةتجارة 

 جميع تخصصات الكلية جميع تخصصات الكلية منهي-اقتصاد وإدارة النقل

 

 

 

 

 

 

 علوم املالية واملحاسبة

 محاسبة مالية ومحاسبة أكاديمي-محاسبة

 محاسبة وجباية

 محاسبة محاسبة وجباية منهي-محاسبة وجباية

 مالية ومحاسبة

 ضرائب وجباية جمركية

 محاسبة مالية ومحاسبة أكاديمي-محاسبة وتدقيق

 محاسبة وجباية

 مالية مالية املؤسسة أكاديمي-مالية املؤسسة

 علوم مالية مالية ومحاسبة

 مالية ونقود
 إدارة التمويل واالستثمار

 بنوك مالية ونقود

 مالية مالية البنوك والتأمينات أكاديمي-مالية وتأمينات

 علوم مالية

 مالية ونقود

 بنوك مالية ونقود

 


