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E.M.F2.S4.07 
 

C 1101,    H 1102,    I 1101,     I 1102,     J 1103,    J 1105,    K 1101,     K 1203,    K 1204,    K 1402, 

L 1101,     L 1201,     L 1202,   L 1205,    L 1300,    L 1401,    L 1402,    L 1705,    L 1803,    N 1101,    

O 1201,    O 1301,    P 1301,    O 1402,     P 1500. 
 

: إدارة ماليةبتخصص بطاقة تعريفية  
 

 ماستر :المستوى
 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  :الميــدان
 علوم التسيير :الفـــــرع

 : إدارة ماليةالتخصص
   

مكان التكوين: -1  

 

 

    

 المشاركون اآلخرون:  -2

  الشركاء من المؤسسات األخرى:   

 

  

  كاء االجتماعيون/االقتصاديون اآلخرون:المؤسسات والشر   

 

 

 :الشركاء الدوليون        

   

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

المركز الجامعي  ،خنشلة جامعة ،1 باتنة جامعة بوعريريج، برج جامعة التكنولوجي، ويروالتط العلمي للبحث العامة المديرية

 .... ،بجاية جامعة ،2 قسنطينة جامعة ،2 سطيف جامعة ،بريكة

 

 التجهيزات صيانة مؤسسة مسيلة، لالسمنت لفارج مؤسسة بوعريريج، برج كوندور مجمع مسيلة، الكهرباء انتاج شركة

مؤسسة حضنة سوالر  مسيلة، بايب مغرب مؤسسة مسيلة، حليب حضنة مؤسسة اآلجر، النتاج ريماتاكب شركة الصناعية،

 ،...السالم بنك الشياب، تشغيل لتدعيم الوطنية الوكالةمسيلة، 

 
 
 

 التسيير وعلوم وتجارية اقتصادية علوم كلية :المعهد/ الكلية     

التسيير علوم :القسم  

 2016 أوت 09 في المؤّرخ 1195 رقم   2014 جويلية 15 في المؤّرخ 521 رقم قرار: التأهيل قرار مرجع      

 

 يراغاد الزهر ابن جامعة ،-تونس - قفصة جامعة تونس، المنار جامعة ،- تركيا - انقرة غازي جامعة فرنسا، 3 ليل جامعة 

  ،...-فرنسا - تولوز لإلدارة العليا الوطنية المدرسة  هنغاريا، بيكس جامعة ،- المغرب -

 

 

 علوم التسيير

التسيير 

 العمومي 
اإلدارة  المالية 

 للمؤسسات

 إدارة األعمال 

 

اإلدارة 

 اإلستراتيجية 

 

ادارة االنتاج 

 والتموين

 

ادارة اعمال 

 المؤسسات  
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 
 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 
 

 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 

 
 

 

 لوطنية لقابلية التوظيف:اإلمكانات المحلية، الجهوية وا -7

 

 

 

 

 

 

والتي من شأنها تزويد مجال إدارة الشؤون المالية  مجمل السياقات التي تصب في في تخصص االدارة الماليةيتضمن التكوين 

حيث ينطوي   باكتساب أفضل التقنيات لتمويل الشركات. ومن ثم السماح لهمبمعرفة شاملة حول سير األسواق المالية  خريجيها

الدارة والتسيير المالي للمؤسسات االقتصادية، تم تحديدها في سياق منسجم المقاييس األساسية في ا مجموعةن على يوا التكذه

ومتطلبات سوق العمل الوطني بما يكسب الطالب مهارات أساسية خاصة في اإلدارة المالية المعمقة والتشخيص والتحليل 

 المالي وتقييم المشاريع ودراسة جدواها االقتصادية. 

 حدد مضمونها بما يضمن اكساب الطالب مهارات في منهجية البحث العلمي .وين ضمن هدا التكهناك مقاييس أن كما 

 
في العديد من المجاالت  العام او الخاص القطاع يسمح هذا التكوين بهدا التخصص للطالب بالحصول على فرص عمل سواء في

   ذات الصلة بالمالية، أهمها:
   

 ،التأمين شركات ،( مالي محلل – مقتصد – محاسب)  يةالعموم االقتصادية المؤسسات لكافة المالية اإلدارات -
   ،والعمومية الخاصة البنوك -
 ،تسيير المصالح المالية -
 ،تسيير مصادر التمويل )المنتجات الجديدة للتمويل( -
إدارة المشاريع االستثمارية في المؤسسات أو المكاتب العملية المخصصة لذلك)مكاتب دراسة وتقييم  -

 ،المشاريع(
 ،مستشار مالي -  و كذا خدمات االستشارة المالية  المؤسسات المالية والمصرفية إدارة -
 .مدير للمحفظة -إدارة المخاطر المالية خصوصا في البنك ومراقب للمخاطر -

 
 

 :التالية المهارات تطوير التخصص هدا في التكوين يستهدف

 ،للشركات المالية اإلدارة مجال في الملموسة المشكالت لحل الالزمة بالمهارات الطالب تزويد    -            

 من والوطني المحلي السوق احتياجات في النقص سد على قادرين جودة ذات مالية بكفاءات طلبة تخريج -
 ،والتطبيقي النظري بشقيه المقترح التكوين بفضل المالية العلوم مجال في والمتخصصين المؤهلين األفراد

 حاجاتها من وسد بالبالد االقتصادية ةالتنمي عجلة دفع في والمثمرة الفاعلة للمشاركة الخريجين وٕاعداد تأهيل -
 .المؤهلة االقتصادية الكوادر

 

 يهدف التكوين في هدا التخصص الى:
 ،تقنيات اإلدارة المالية التمكن من     -            
 ،معرفة التشريعات التي تحكم تقنيات اإلدارة المالية     -            
 ،ارة المالية للمؤسسةتعميق معارف الطالب في مجال اإلد -
 المالية البيئة وكذا النقدية االقتصاديات المالية، اإلدارة بمجاالت الخاصة األساسية المعارف الطلبة إكساب -

 من االقتصادية للمؤسسة المناسبة والتمويلية االستثمارية القرارات اتخاذ على القدرة تنمية أجل من الدولية،
 ،أخرى جهة من المالية المؤشرات يلوتحل قراءة من التمكن وقصد جهة،

اكساب الطلبة مهارات نظرية وبعض المهارات العملية التطبيقية في مجال االدارة المالية على غرار التشخيص  -
  ،المالي ودراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع

 االندماج وعمليات  المالية المخاطر وإدارة  المحفظة كإدارة للمالية الجديدة المناصب تحمل على لقدرةا -
 ،واالستحواذ

 .(المشاريع إدارة) وتسييرها المشاريع على اإلشراف على الطالب قدرة تطوير -


