
االستاذ المادة

/ التخصص

المستوى 

بالضبط

عدد 

المحا

ضرات 

01عنوان المحاضرة  02عنوان المحاضرة 
عنوان المحاضرة 

03
04عنوان المحاضرة  05عنوان المحاضرة 

عنوان 

06المحاضرة 

زيان بروجة 

علي
التسويق السياحي

سنة أولى ماستر 

تسويق الخدمات
4

مفاهيم حول السياحة 

وأهميتها

مفهوم الخدمات السياحية 

وخصائصها
التسويق السياحي المنتج السياحي

دانة أحمد
علم اجتماع 

المنظمات

السنة األولى 

جذع مشترك
5

تعريف  )مفهوم المنظمة 

المنظمة، أهداف 

(المنظمة، رسالة المنظمة

مفهوم التنظيم مفهوم المؤسسة
مفهوم ومجاالت علم 

اجتماع التنظيم

موضوع علم اجتماع 

التنظيم

العيداني إلياس

االدارة 

االستراتيجية 

للموارد البشرية

سنة أولى ماستر 

إدارة اعمال
4

مدخل لالستراتيجية 

واالدارة االستراتيجية

مدخل االدارة االستراتيجية 

للموارد البشرية

التخطيط االستراتيجي 

للموارد البشرية

تدريب وتنمية الموارد 

البشرية االستراتيجية

مخطار. عاللي
االتصال والتحرير 

االداري

سنة أولى ماستر 

تسويق الخدمات
6 االتصال مبادئ وأساسيات

االتصال في الديبلوماسية 

االقتصادية

االتصال آلية من آليات 

التسويق المختلفة

التحرير االداري نافذة 

االتصال

التحرير االداري واالتصال 

التسويقي

آليات االتصال في 

ظل تجسيده عن 

طريق التحرير 

االداري

عاللي مخطار
مكافحة الفساد 

واخالقيات العمل

السنة الثانية 

ليسانس جميع 

التخصصات

5
الفساد الفرعوني والقرن 

العشرين

الحكم الراشد مقومات 

وخصائص
مبادئ الحكم الراشد

مكافحة الفساد في 

االدارات العمومية 

والمؤسسات االقتصادية

في الصفقات .الفساد

العمومية

عاللي مخطار
ندوة في قنون 

المالية

السنة الثالثة 

ادارة الميزانية
6

قانون المالية 

واجراءات.قواعد

قانون المالية اعتمادات 

قطاعية ووجهة اقتصادية

طريقة تحضير قانون 

المالية

اعتماد قانون المالية ، 

وخاصية التنفيذ

تتفيذ قانون المالية 

واالستثناءات

قوانين المالية 

االضافية والتكميلية 

حسب الوضعيات 

االقتصادية

سريدي احمد
مقياس الرقابة 

المالية

السنة الثالثة 

ادارة الميزانية
5

الرقابة القبلية على 

(01 )النفقات العمومية 

الرقابة القبلية على 

(02 )النفقات العمومية 

الرقابة القبلية على 

(03 )النفقات العمومية 

رقابة لجان الصفقات 

الخارجية على 

(01)الصفقات

رقابة لجان الصفقات 

الخارجية على 

(02)الصفقات

بودالي بلقاسم

االفالس 

والتسوية 

القضائية

السنة الثالثة 

اقتصاد نقدي 

وبنكي

4 مدخل الى االفالس شروط التاجر المفلس اإلداعان وشروطه
االفالس المبرر وشوط 

تسويته
التسوية القضائية

بودالي بلقاسم الرياضيات المالية
السنة الثانية 

علوم تسيير
5

مدخل الى الرياضيات 

المالية
الفائدة البسيطة الخصم التجاري األجيو الفائدة المركبة

قورين بروجى قانون المنافسة
 ليسانس 3السنة 

تسويق
4 ماهية قانون المنافسة

تطور المنافسة في الفكر 

االقتصادي
المنافسة والسوق

التقسيمات المختلفة لهياكل 

األسواق

شنوي محمد قانون تجاري
السنة األولى 

جذع مشترك
6

التطور التاريخي للقانون 

التجاري
تعريف القانون التجاري

اهمية تحديث االعمال 

التجارية

التمييز بين العمل التجاري 

والعمل المدني
أنواع االعمال التجارية

نظرية التاجر 

وشروط اكتساب 

الصفة التجارية


