
 في الدكتوراه يضمن التكوينالطور الثالث )دكتوراه(:  

 : الشعب والتخصصات التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. :مخابر البحث 

البحث تضم الكلية مجموعة من مخابر البحث تعنى بدعم      

في ميدان العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  العلمي

 التسيير، من بينها:

   

 

 

 

IV.  الشعب والتخصصات المفتوحة في الكلية 

 يشمل التكوين في الكلية ثالث أطوار، تتمثل فيما يلي:

الشعب  في الليسانس : يضمن التكوينليسانس(الالطور األول ) 

 : والتخصصات التالية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشعب  الماستر : يضمن التكوين في(ماستر) الثانيالطور  

 والتخصصات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 3جامعة الجزائر

 

 

 كلية    

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 التسيير
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إبراهيم سلطان شيبوط    3جامعة الجزائر   

 

 

 

ماستر علوم 

 اقتصادية

 ماستر علوم التسيير ماستر علوم تجارية

ميزانيةالإدارة   

 إدارة مالية

 إدارة األعمال

 إدارة الموارد البشرية

 محاسبة

وجباية محاسبة 

 معمقة

 مالية المؤسسة

 محاسبة وتدقيق

تحليل اقتصادي 

 واستشراف

اقتصاد وتسيير 

 المؤسسات

 اقتصاد كمي

 اقتصاد نقدي وبنكي

 تسويق الخدمات

 دكتوراه علوم مالية ومحاسبية

 محاسبة مالية وبنوك إسالمية

 المالية العامة والتشريع الضريبي تدقيق ومراقبة التسيير

 دكتوراه علوم مالية ومحاسبية

 إدارة التسويق تسويق بنكي

 تسويق صناعي تسويق سياحي وفندقي

 دكتوراه علوم التسيير

 إدارة األعمال

 استعالم اقتصادي ونظم المعلومات
 إدارة الموارد البشرية

 دكتوراه علوم اقتصادية

 اقتصاد كمي تطبيقي للتنمية اقتصاد نقدي وبنكي

 

 

 

 

 مخبر العولمة والسياسات االقتصادية

 مخبر إدارة التغيير بالمؤسسة الجزائرية

 رأس المال البشري واألداءمخبر 

 مخبر الصناعات التقليدية

https://www.facebook.com/106943200855230  

 

 

جذع مشترك –السنة األولى الليسانس   

السنة الثانية 

شعبة العلوم 

 االقتصادية

السنة الثانية 

شعبة العلوم 

 المالية والمحاسبة

السنة الثانية 

شعبة العلوم 

 التجارية

السنة الثانية 

شعبة علوم 

 التسيير

تحليل اقتصادي 

 واستشراف

اقتصاد وتسيير 

 المؤسسات

 اقتصاد كمي

 اقتصاد نقدي وبنكي

 تجارة دولية

 تسويق

 مالية ومحاسبة

 محاسبة ومراجعة

 مالية المؤسسة

 محاسبة وتدقيق

السنة الثالثة 

علوم اقتصادية 

 تخصص

علوم الثالثة السنة 

 محاسبةمالية و

 تخصص

السنة الثالثة 

تجارية علوم 

 تخصص

السنة الثالثة 

علوم تسيير 

 تخصص

ميزانيةالإدارة   

 إدارة مالية

 إدارة األعمال

 إدارة الموارد البشرية

https://fsecg.univ-alger3.dz/
https://www.facebook.com/106943200855230


I. : التعريف بالكلية 

أسست كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير      

تحت  98-382بالمرسوم التنفيذي رقم  1998ديسمبر  02بتاريخ 

كانت في  أن" كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير" بعدما  اسم

الماضي عبارة عن معهد يضم قسم العلوم االقتصادية ضمن كلية 

صادية لجامعة الجزائر الذي أنشئ بمرسوم الحقوق والعلوم االقت

 .1984اوت  18بتاريخ  84-209الوزاري رقم 

والعلوم التجارية وعلوم التسيير  االقتصاديةانضمت كلية العلوم      

" بتسمية جامعة دالي إبراهيم بموجب 3إلى جامعة الجزائر "

بعد تقسيم جامعة  2009بتاريخ  341-09المرسوم التنفيذي رقم 

 ائر إلى ثالثة جامعات.الجز

 ميدان تكوين إطارات في فيالمهمة األساسية للكلية  تتمثل     

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير لثالث أطوار 

، تساهم في دعم وتعزز جودة التعليم ماستر، دكتوراه( )الليسانس،

 والتعلم والبحث العلمي واإلدارة.

من أجل تنفيذ هذه المهمة قامت الكلية بتسطير ثالثة أهداف     

 رئيسية، تشمل العناصر التالية:

تعزيز وتمكين الطالب في التخصصات المفتوحة بما يسمح  

 لهم بمواصلة مسارهم األكاديمي والمهني .

 التطوير والرقي بالبحث العملي والمسعى األكاديمي للكلية. 

توفير خدمات تكنولوجية تلبي احتياجات الطلبة، األساتذة  

 واإلداريين.  

، خصوصا في الجوانب تقديم وتوفير خدمات قيمة للمجتمع 

 .االقتصادية واإلدارية

 

II. : الهيكل التنظيمي للكلية 

 يضم الهيكل التنظيمي للكلية مجموعة من الهياكل والمصالح،      

 279-03التنفيذي  تسهر على تنفيذ مهام معينة يحددها المرسوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هو المسؤول األول عن سير الكلية وتسيير وسائلها العميد

 البشرية، المالية والمادية.

 إبداء  تزود الكلية بمجلس إدارة ومجلس علمي مهمتهما

الرأي وتقديم التوصيات في الجوانب المتعلقة باإلدارة، 

 ية.لالبيداغوجية والجوانب العلمية للك

  يساعد العميد في تأدية مهامه نائب عميد مكلف بالتمدرس

الطلبة، ونائب عميد مكلف بالدراسات العليا  ؤونوش

 باإلضافة األمين العام ورؤساء األقسام ومسؤول المكتبة.

III.  :التسيير البيداغويجي والعلمي للكلية 

يسهر على التسيير العلمي والبيداغوجي مجموعة من المصالح     

 والهياكل تتولى المهام التالية:

  :تتولى المهام نيابة العمادة المكلفة بالدروس وشؤون الطلبة

 التالية:

 . ضمان تسيير ومتابعة تسجيالت الطلبة 

 .متابعة سير أنشطة التعليم وتقديم المقترحات للعميد 

 سمية واإلحصائية للطلبة .مسك القائمة اال 

  .جمع اإلعالم البيداغويجي ومعالجته ونشره للطلبة 

 تتولى فة بما بعد التدرج والبحث العلمي: نيابة العمادة المكل

 المهام التالية:

 .متابعة سير امتحانات االلتحاق بما بعد التدرج 

  اقتراح اإلجراءات الضرورية لسير التكوين لما بعد

 التدرج.

  سير أنشطة البحث العلمي.متابعة 

  المبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات االجتماعية

 واالقتصادية.

 تنفيذ برامج تحسين مستوى األساتذة وتجديد معلوماتهم 

  متابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على

 أرشيفه.

  :يشمل القسم شعبة أو مادة أو تخصص ويضم مخابر القسم

بضمان برمجة نشاطات البحث في  عند االقتضاء ويكلف

ميدانه وإنجازها وتقييمها ومراقبتها، حيث تضم الكلية ثالث 

أقسام: قسم العلوم االقتصادية، قسم العلوم التجارية وقسم علوم 

 التسيير.

 المجلس العلمي مجلس اإلدارة

نائب العميد المكلف بالدراسات 

 ما بعد التدرج والبحث العلمي 

نائب العميد المكلف 

  لدروس وشؤون الطلبةبا

 أقسام الكلية  األمانة العامة

 عميد الكلية

 قسم العلوم االقتصادية

 التجاريةقسم العلوم  

 علوم التسييرقسم  

 مصالح التمدرس

 مصلحة الرقمنة

 مركز الحسابات

 مصلحة المستخدمين

 مصلحة الميزانية والمحاسبة

 مصلحة الوسائل والصيانة

 مصلحة األنشطة العلمية 

 المكتبة


