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01 

 علوم  و تكنولوجيا

 أ أجهزة بيوطبية هندسة بيوطبية

 1375رقم 
 2016أوت    09مؤرخ في :

 أ الطرائق للمواد هندسة هندسة الطرائق 02
03 

 كهروتقني
 أ كهروتقني صناعي

 أ شبكات كهربائية 04
05 

 هندسة مدنية
 أ هياكل

 أ جيو تقني 06
 أ الري الحضري ري 07
 أ آلية وأنظمة آلية 08
09 

 اتصاالت سلكية وال سلكية
 أ شبكات واتصاالت

 أ أنظمة االتصاالت 10
 أ أداتية إلكترونيك 11
12 

 علوم المادة

 فيزياء
 أ فيزياء حاسوبية

 1280رقم 
 2016أوت  09مؤرخ في :

 أ فيزياء المواد 13

 أ فيزياء اإلشعاعات 14

15 

 كيمياء
 أ كيمياء ال عضوية

 أ كيمياء عضوية 16

 أ كيمياء نظرية و حاسوبية 17

18 

رياضيات وإعالم 
 آلي

 رياضيات
 أ تفاضليةهندسة 

  1171رقم 
 2016أوت  09مؤرخ في :

 أ تتحليل عشوائي،إحصاء النماذج و تطبيقا 19

 أ تحليل رياضي 20

21 

 إعالم آلي
 أ شبكات اإلعالم اآللي أنظمة موزعة

 أ نمذجة آلية للمعارف والتفكير 22

 أ اإلعالم اآللي وتشفيرأمن  23

24 

علوم الطبيعة 
 والحياة

 أ بيوتكنولوجيا النبات بيوتكنولوجيا

  1301رقم 
 2016  أوت 09 مؤرخ في :

25 
 علوم بيولوجية

 أ بيوكيمياء

 أ مكروبيولوجيا تطبيقية 26

 أ حماية األنظمة البيئية بيئة ومحيط 27

28 

علوم اقتصادية 
والتسيير وعلوم 

 تجارية

 علوم تجارية
 أ تسويق الخدمات

  1215رقم 
 2016أوت  09 : مؤرخ في

 أ مالية وتجارة دولية 29

30 

 علوم التسيير
 أ إدارة األعمال

 أ إدارة بنكية 31

 أ إدارة اإلنتاج و التموين 32

33 
 علوم مالية ومحاسبية

 أ مالية وبنوك

 أ محاسبة و تدقيق 34

35 
 علوم اقتصادية

 أ اقتصاد كمي

 أ المؤسساتاقتصاد و تسيير  36

 

 الماسترة التكوين المؤهلة في طور يطخر 



 

 

 

37 

الحقوق والعلوم 
 السياسية

 الحقوق

 أ القانون اإلداري

  835رقم 
 2017جويلية  27 مؤرخ في :

 أ قانون األعمال 38

 أ القانون الجنائي و العلوم الجنائية 39

 أ قانون البيئة والتنمية المستدامة 40

41 
 العلوم السياسية

 أ العالقات الدولية

 أ اإلدارة المحلية 42

 2016أوت  09 مؤرخ في : 1285رقم  أ نقد العرض المسرحي فنون العرض فنون 43
44 

 آداب ولغات أجنبية
 لغة فرنسية

 أ التعليمية واللغات التطبيقية

  1407رقم 
 2016أوت  09 مؤرخ في :

 أ علوم اللغة 45

46 
 لغة إنجليزية

 أ تعليمية اللغات األجنبية

 أ أدب وحضارة 47

48 

 لغة وأدب عربي
 أ نقد عربي قديم دراسات نقدية

  1243رقم 
 2016أوت  09 مؤرخ في :

49 
 دراسات لغوية

 أ لسانيات الخطاب

 أ لسانيات عامة 50

51 

العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

 أ (1830-1519تاريخ الجزائر الحديث) تاريخ - علوم إنسانية

  835رقم 
 2017  جويلية 27 :مؤرخ في 

 أ تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط تاريخ - علوم إنسانية 52

53 
علوم اإلعالم  - علوم إنسانية

 واالتصال
 أ االتصال التنظيمي

54 
علوم اإلعالم  -علوم إنسانية 

 واالتصال
 أ الصحافة المطبوعة و اإللكترونية

 أ إرشاد وتوجيه علوم التربية - علوم اجتماعية 55

 أ تكنولوجيا التربية علوم التربية - علوم اجتماعية 56

 أ فلسفة تطبيقية فلسفة - علوم اجتماعية 57

 أ علم اجتماع التنظيم والعمل علم االجتماع - علوم اجتماعية 58

 أ علم النفس العيادي علم النفس - علوم اجتماعية 59

 أ علم النفس المدرسي علم النفس - علوم اجتماعية 60


