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 السداسي األول

  وحدة التعليم
  اعي األسبوعيالحجم الس  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقييم

  امتحان  ةمرتمس ةراقبم  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  15

      18  8            وحدات التعليم األساسية    

  نعم  نعم  5  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45  مدخل لالقتصاد

  نعم  نعم  5  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 1اقتصاد جزئي

  نعم  نعم  4  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 1 ةامع محاسبة

  نعم  نعم  4  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 تاريخ الوقائع االقتصادية

      9  5            وحدات التعليم المنھجية

  نعم  نعم  4  2  00سا  40  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 1احــــــصاء 

  نعم  نعم  4  2  00سا  40  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 1رياضيات 

  نعم  ال  1  1  00سا  40  00  00  30سا  1  30سا  22 1 منھجية البحث

      2  2            وحدات التعليم اإلسكتشافية

  نعم  ال  1  1  00سا  40  00  00  30سا  1  30سا  22  مدخل للقانون

  نعم  ال  1  1  00سا  40  00  00  30سا  1  30سا  22  مدخل لعلم االجتماع

      1  1            وحدة التعليم األفقية

  نعم  نعم  1  1  00سا  40  00  30سا  1  00  30سا  22  1 لغة أجنبية

      30  16  00سا  420    00سا  9  00سا  15  00سا  360  1مجموع السداسي 
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  ثانيالسداسي ال

  وحدة التعليم
  سبوعيالحجم الساعي األ  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقييم

  امتحان  ةمرتمس ةراقبم  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  15

      16  6            وحدات التعليم األساسية    

  نعم  نعم  6  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45  االعمال إلدارةمدخل 

  نعم  نعم  6  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 2 اقتصاد جزئي

  نعم  نعم  4  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 2 ةامع محاسبة

      11  6            وحدات التعليم المنھجية

  نعمنعم  4  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 2احــــــصاء 

  نعمنعم  4  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1   00سا 45 2رياضيات 

  نعم  نعم  3  2  00سا  45  00  30سا  1  30سا  1  30سا  22 اعالم الي

      2  2            وحدات التعليم اإلسكتشافية

  نعم  ال  1  1  00سا  45  00  00  30سا  1  30سا  22  قانون تجاري

  نعم  ال  1  1  00سا  45  00  00  30سا  1  30سا  22  علم اجتماع المنظمات

      1  1            وحدة التعليم األفقية

  نعم  نعم  1  1  00سا  45  00  30سا  1  00  30سا  22  2 جنبية لغة ا

      30  15  00سا  405    30سا  10  30سا  10  30سا  337  2مجموع السداسي 
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   مج المفصل لكل مادة فيالبرنا

   السداسي األول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

 

  

  السداسي األول

  األساسية: وحدة التعليم 

  مدخل لالقتصاد: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  :  أھداف التعليم

  تمكين الطالب من استيعاب مدخل لعلم االقتصاد والتدرب على مواضيعه ومصطلحات المسائل االقتصادية 

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

   الرشيد العقالني التفكير و االستنباط

  

 : محتوى المادة

  :المدخل المعرفي  -1

المشكلة ) لم الثروة، علم الرفاھية، علم االختيارات الفعالة، علم العالقات االجتماعية في إطاراإلنتاجع(التعريف : موضوع علم االقتصاد  -
 االقتصادية، مفھوم الحاجة والسلعة، استخدام وتطبيق علم االقتصاد

 : المدخل النظري  -2
  )، موضوع وحيز التبادلأداة( نشاط التبادل –) مفھوم اإلنتاج، حساب اإلنتاج، عناصر اإلنتاج(نشاط اإلنتاج  -
نشاط  - )الضرائب والرسوم:التوزيع قبل اإلنتاج كالملكية والعمل، التوزيع بعد اإلنتاج كاألجر، الربح، الفائدة، إعادة التوزيع(نشاط التوزيع  -

 .نشاط االستثمار - نشاط االدخار - )اإلنفاق( االستھالك
 :المدخل النظامي  -3
  .ومذھبية النظام االقتصادي، أھداف النظام االقتصادي، آليات النظام االقتصادي فلسفة ،مفھوم النظام االقتصادي -

  

  : طريقة التقييم

 مستمر   - 
  امتحان - 

  : المراجع

 . 1996دار المعارف، : االقتصادية،ماھيتھا،أنواعھا،اقتصادياتھا  اإلسكندرية،مصر الموارد "يسري ابراھيم دعبس، محمد1-  

  .1999االقتصاد، دار المسيرة ، عمان،  معين أمين السيد، مدخل   - 2

 . 2009ظاھر فاضل البياتي، مدخل االقتصاد، دار وائل للنشر، عمان،   -3
 .2009عمان، األردن،  دار زھران للنشر والتوزيع  .مدخل في علم اإلقتصاد  ،ناظم محمد نوري الشمريو محمد موسى الشروف  -4
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  األول: السداسي

  ساسيةاأل: وحدة التعليم 

   1اقتصاد جزئي : المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  .وتحديدا التحكم في دالة الغرانج وقيودھا واستخدامھا . اكتساب مبادئ و تقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج

  

  :المعارف المسبقة 

   .، النظرية االقتصادية)تحديدااالشتقاق و التفاضل (مراجعة في الرياضيات 

  

  : محتوى المادة

  

 مفھوم االقتصاد والمشكلة االقتصادية - 
 نظرية سلوك المستھلك -  1

 )العددية(نظرية المنفعة القياسية   - أ
 الفرضيات التي تقوم عليھا النظرية -  
 )الكلية والحدية(أنواع المنفعة   -  
 )ت السواءالتحليل بمنحنيا(نظرية المنفعة الترتيبية   - ب
 ...التحليل بمنحنيات السواء، المعدل الحدي لالحالل، قيد الميزانية، توازن المستھلك، أثر االحالل وأثر الدخل، تغير محيط المستھلك،  -
 )...مفھوم دالة الطلب، التمثيل الرياضي لدالة الطلب، دالة الطلب الفردي، دالة الطلب السوقي، المرونات(دالة الطلب  -جـ

 ة سلوك المنتجنظري -2
 تعريف وأنواع دوال االنتاج  - أ
 .دالة االنتاج في الفترة القصيرة - ب

  

  : طريقة التقييم

 مستمر   - 
 امتحان  - 

  : المراجع

  .1996رشيد بن ديب، نادية شطاب، االقتصاد الجزئي، ديوان النشر الجامعي، الجزائر،  -1

  2008ئي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،فريدريك تلون، ترجمة وردية واشد، مدخل لالقتصاد الجز -2

  .2012، دار المسيرة، االردن، 3الطبعة . محمود حسين الوادي، االقتصاد الجزئي - -3
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  األول: السداسي

  األساسية: وحدة التعليم 

   1محاسبة عامة : المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  حكم في حسابات األصول و الخصوم ومسك الحسابات والقوائم الماليةاإللمام بمبادئ المحاسبة العامة من ت

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  .بعض المبادئ األولية في الرياضيات ، اإلحصاء و التسيير 

   

 : محتوى المادة

 .اإلطار التصوري المحاسبي للمحاسبة المالية - 
، دراسة حسابات المخزونات و 2اصة، دراسة حسابات األصول الثابتة الصنف األموال الخ 1دراسة الصنف (دراسة كيفية سير الحسابات  - 

 )5، دراسة الحسابات المالية الصنف 4، دراسة حسابات غير الصنف 3الحسابات الجارية الصنف 
 )النواتج 7األعباء، والصنف  6دراسة الصنف ( دراسة حسابات التسيير   - 
 )انية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيرات رقم األعمالالميز(دراسة عرض وتقديم القوائم المالية   - 
  

  : طريقة التقييم 

 مستمر   - 
 امتحان  - 

  

  : المراجع 

  

  .2011دار جيطلي للنشر و التوزيع، الجزائر، (المخطط المحاسبي الجديد ( المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمن عطية،  -1
 .2011تمارين في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي مع الحلول، دار جيطلي للنشر و التوزيع، الجزائر،  عبد الرحمن عطية، -2
 . 2011ـ الجزائر، فيفري  Eurl Pages Bleues Internationalesأمينة بن بوثلجة ـ محاسبة الشركات ـ  -3
  .25/11/2007المؤرخ في  11ـ  07ضمن تطبيق أحكام القانون رقم المت 2008ماي  26المؤرخ في  156ـ  08المرسوم التنفيذي رقم  -4
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  األول: السداسي

  األساسية: وحدة التعليم 

  تاريخ الوقائع االقتصادية : المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  : أھداف التعليم

  

  .لراھنإدراك و استيعاب الوقائع االقتصادية في سياقھا التاريخي مند العصور القديمة إلى الوقت ا

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  .بعض المباديء العامة في مجال االقتصاد 

 : محتوى المادة

 مفھوم الوقائع االقتصادية و أھميتھا - 
 الوقائع االقتصادية في العصور القديمة -1

 عند اليونان   -
 عند الرومان  -

 الوقائع االقتصادية في العالم اإلسالمي -2
 العالم الغربيالوقائع االقتصادية في  -3

 النظام اإلقطاعي  -
 النظام الحرفي  -
 )الرأسمالية التجارية، الرأسمالية الصناعية، الرأسمالية المالية(النظام الرأسمالي   -
صادي ، ظھور النظام االقت1929معاھدات السالم والمشكلة األلمانية، األزمة االقتصادية العالمية ( الوقائع االقتصادية مابين الحربين   -

 )االشتراكي
والنظام االقتصادي الجديد، بروز االقتصاديات األسيوية، انھيار المعسكر االشتراكي،  BW نظام(الوقائع االقتصادية المعاصرة  - 

 ......).،2008العولمة االقتصادية، األزمة المالية 

  : طريقة التقييم

 مستمر   - 
  امتحان  - 

  : المراجع

  

  .2009التنمية المستدامة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  -؛ العولمة االقتصادية   تصاديةالوقائع االق: خبابة عبد هللا  -1
  .2009دار المريخ، السعودية، . ، التنمية االقتصادية)ترجمة حامد محمود(ميشيل تودارو   -2
 .2010المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، . رضا عبد السالم، العالقات االقتصادية الدولية  -3
  .2008دار وائل للنشر والتوزيع، االردن، . حت القريشي، تطور الفكر االقتصاديمد -4
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  األول: السداسي

  المنھجية: وحدة التعليم 

   1اإلحصاء : المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  اإللمام بمبادئ و أدوات اإلحصاء الوصفي تحديدا

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  بادئ الحساباإللمام بم

  

 : محتوى المادة

 مفاھيم عامة -1
 مفھوم االحصاء  - 
 المجتمع والعينة والفرد  - 
 مصادر وطبيعة البيانات االحصائية - 

 حصائيةعرض البيانات اإل -2
 ).ايجاد الفئة، التكرارات، مركز الفئة، التكرار المتجمع(بناء الجداول وأنواعھا   -

 التمثيل البياني حسب نوع المتغير -3
 ).الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال(يس النزعة المركزية الموضعية مقاي -4
 مقاييس التشتت -5

 )نصف المدى الربيعي(، التوزيع المفتوح )االنحراف المعياري(التوزيع المغلق  - 
 المؤشرين  - 

 ).الشكل المتماثل، االلتواء، التفلطح والتدبدب(األشكال  -6
  

  : طريقة التقييم

 مستمر  - 
 امتحان  - 

  

   :المراجع

  . 2007مصر،.اإلحصاء الوصفي و التحليلي، دار الفجر للنشر والتوزيع أحمد السيد عامر،  -1
 2010السيفو ولد اسماعيل، أساسيات األساليب اإلحصائية، زمزم ناشرون و موزعون، عمان،  -2
 .2001أكاديميا انترناشيونال، لبنان، . ، االحصاء واالحتمال)ترجمة عبد القادر حمود(موراي سبيغل  -3
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  األول: السداسي

  المنھجية: وحدة التعليم 

   1رياضيات : المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  

  .اكتساب مھارة التحليل الرياضي التطبيقي

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  مبادئ الحساب و الجبر

  

  : محتوى المادة

 

 مبادئ نظرية المجموعات -1
 اليات والسالسلمفاھيم عامة حول المتت  -2
 التطبيقات المستمرة -3
 المشتقات -4
 اللوغاريتمية  الدوال اآلسية و -5
 الدوال االصلية وحساب التكامل -6
 تغيراالدوال ذات عدة مت -7

  

  : طريقة التقييم

 مستمر   - 
 امتحان  - 

  

  : المراجع

  

  .2009سعود محمود، التحليل الرياضي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1
  .1988،محاضرات في التحليل ، ديوان المطبوعات الجامعية، بابا حامد  -2
 .2009بن عيسى لخضر ، التحليل الرياضي ، ديوان المطبوعات الجامعية،  -3
  .2000أساسيات الرياضيات الجبر والھندسة التحليلية واإلحصاء، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، حسن رجب محمد،  -4
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  األول: السداسي

  منھجيةال:وحدة التعليم 

   1 البحث منھجية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  

  .اكتساب مؤھل التحليل المنھجي السليم للمشكالت االقتصادية

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  .معرفة فن التفكير المنطقي، االستقراء واالستنباط  والتحليل السليم 

  

  : محتوى المادة

  

  جيةمدخل لعلم المنھ - 

  تعريف المنھجية - 

  المدارس المنھجية - 

 المناھج - 

  

  : طريقة التقييم

  

  %100امتحان   -     

  

  : المراجع

  .2010كمال الدين مصطفى الدھراوي، منھجية البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، -1
 .2012ا؟، اثراء للنشر و التوزيع، عمان،كيف تكتب بحثا علمي:  أساليب البحث العلمي و اإلحصاءناصر محمود جرادات و أخرون،  -2
تدريبات عملية ، دار القصبة  –منھجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية : انجرس ترجمة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون  -3

  . 2004للنشر ، الجزائر 
  .2009ريخ للنشر، الرياض، مدخل لبناء المھارات البحثية، دار الم:  أوما سيكاران، طرق البحث في اإلدارة -4
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  األول: السداسي

  االستكشافية: وحدة التعليم 

  مدخل للقانون : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  .اكتساب مھارة التحكم في المصطلحات القانونية التي لھا عالقة باالقتصاد و خصوصا األوراق التجارية

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 مدخل للقانون -1
 القانون التجاري -2
 :تقديــم  - أ
 تعريف القانون التجاري - 
 أساس ومجال تطبيق القانون التجاري - 
 العالقات بين القانون والقانون المدني - 
 مصادر القانون التجاري - 

 :  الشركات  –ب 
 )ة التضامنشركة باسم مشترك ، شركة التوصية البسيطة ، شرك(شركة األشخاص  -  

 شركة األسھم ، شركة مختلطة ، شركة ذات مسؤولية محدودة: شركات رؤوس األموال  -     

 .األوراق التجارية  -3
  

  : طريقة التقييم

  

  %100امتحان   - 

  

  : المراجع

  .2011نظرية الحق، دار النشر للثقافة و التوزيع، عمان،- نظرية القانون: عباس الصراف، المدخل إلى علم القانون  -1
 .2012دار النشر للثقافة و التوزيع، عمان،الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة، فوزي محمد سامي،  -2
 .2006بعلي محمد الصغير المدخل إلى العلوم القانونية ، درا العلوم للنشر و التوزيع  -3
  .القانون التجاري الجزائري  -4
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  األول: السداسي

  االستكشافية: وحدة التعليم 

  مدخل لعلم االجتماع : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  

  .اإللمام بنشأة و تطور علم االجتماع، رواد علم االجتماع  ومساھماتھم 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 

 علم االجتماع النشأة والتطور -1
 نظريات علم االجتماع -2
 موضوعات علم االجتماع وفروعه -3
  ...)ابن خلدون،(لم االجتماع رواد ع -4
 الظاھرة االجتماعية وتحليلھا -5
 

  : طريقة التقييم

  

  %100امتحان   - 

  

  : المراجع

 

 .2012سمير ابراھيم حسن، تمھيد في علم االجتماع، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، االردن ،  -1
  . 1999ة ،بيروت ،تطور الفكر االجتماعي ،دار المعرفة الجامعي: عبد هللا محمد عبد الرحمن ، -2
  .2005النظرية في علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ،: السيد عبد العاطي السيد ، -3
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  األول: السداسي

  األفقيـة: وحدة التعليم 

   1لغة أجنبية : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  :  أھداف التعليم

  

  ..ت المتنوعة لمختلف المراجعاثراء الرصيد الغوي للطالب ليتمكن من االستفادة من القراءا

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  المباديء االساسية في اللغة األجنبية المختارة و قواعدھا

  

  : محتوى المادة 

  

  برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص

  

  : طريقة التقييم 

 مستمر   - 
  امتحان  - 

  

 : المراجع

  

  .إدارة األعمال باللغة األجنبية المختارة مراجع في االقتصاد و - 
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   البرنامج المفصل لكل مادة في

   السداسي الثاني
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  الثاني: السداسي

  األساسية: وحدة التعليم 

  مدخل إلدارة األعمال: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  :  أھداف التعليم

خصائصھا، والتعرف على أبرز إسھامات مختلف المدارس الفكرية، و تمكينه من التمييز بين  تمكين الطالب من إدراك مفھوم إدارة األعمال و
  .مختلف وظائف اإلدارة وأھمية كل واحدة منھا

   

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  .بعض المعارف في االقتصاد و تاريخ الوقائع االقتصادية

  

  : محتوى المادة

 

 إدارة األعمال مفھوم -1
 إلداريالفكر ا مدارس -2
 ).التخطيط ، التنظيم ، التوجيه والرقابة( ة يرداوظائف اإلال -3
 )طويرت، البحث والة، الموارد البشريةسويق، الماليتال اجتاإلنموين، تال ةوظيف( ةوظائف المؤسس -4

  

  : طريقة التقييم

 مستمر   - 
  امتحان  - 

  

  ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

  

1- Aktouf  Omar : Le management entre tradition et renouvellement. 3ème edition . Edition Gaetan Morin , 
Montreal  1994 

2- Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise , traduction francaise de Strategy and Structure , Les 
éditions d’Organisation 2 édition Paris 1989. 

3- Koontz.H & O’donnell.C : Management – Principes et méthodes de gestion. Mc Graw Hill editions .Montréal 
1980. 

4- KALIKA.M , « Structures d’entreprises » , Les petites affiches , n° 122 , Octobre 1985. 
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  الثاني: السداسي

  األساسية: وحدة التعليم 

   2الجزئي االقتصاد : المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  .وتحديدا التحكم في دالة الغرونج وقيودھا. اكتساب مبادئ وتقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

   .1االقتصادية، اقتصاد جزئي ، النظرية )االشتقاق و التفاضل تحديدا(بعض المكتسبات في الرياضيات  

  

 : محتوى المادة

 )دالة اإلنتاج عند تغيير جميع عوامل اإلنتاج، غلة الحجم أو إقتصاديات السلم(دالة االنتاج في الفترة الطويلة  -1
المتساوية، منحنيات الناتج التساوي و خصائصه، المعدل الحدي لإلحالل التقني، خط التكلفة (االنتاج عند توفر عاملين متغيرين   -2

 .)توازن المنتج، مسار التوسع
 )مرونة عوامل اإلنتاج، مرونة االحالل(المرونة   -3
 )تعاليف، دالة العرض الفردي، دالة العرض السوقي، مرونة العرض(دالة العرض   -4
 نظرية التكاليف و اإليرادات  -5
 )المنتجمفھوم التوازن ، تفاعل العرض والطلب ، فائض المستھلك وفائض (توازن السوق   -6
 )تعريف، الخصائص، التحليل على فترات(المنافسة التامة   -7
التعريف واألنواع وشروطه، منحنى الطلب واإليراد الحدي الذي يواجه المحتكرين، توازن المحتكر، تنظيم (االحتكار التام   -8

 )اإلحتكار، مؤسسة إحتكارية بعدة مصانع، التمييز اإلحتكاري
  

  : طريقة التقييم

 مستمر   - 
  تحان ام - 

  

  : المراجع

  .1996رشيد بن ديب، االقتصاد الجزئي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1
 .2009حلول تمارين، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، -تطبيقات رياضية- أساسيات:   التحليل اإلقتصادي الجزئيأحمد فريد مصطفى،  -2
 .2013إلقتصاد الجزئي، دار زھران للنشر و التوزيع،األردن،مدخل مبسط ألساسيات ا: سليمان وارد المساعيد،أساسيات اإلقتصاد الجزئي -3
  .2011عبد اله محمد شامية، مبادئ اإلقتصاد الجزئي، دار الفكر للنشر و التوزيع ، األردن، -4
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  الثاني: السداسي

  األساسية: وحدة التعليم 

   2محاسبة عامة : المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  .االستثمارات، أعمال نھاية السنة و التسوية  ألساسيات عمليات الخزينةاكتساب الطالب 

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  "1محاسبة عامة "  اإللمام بمادة

  

  : محتوى المادة

  

 المعالجة المحاسبية لعملية إنشاء المؤسسة  -1
 . ى القيمة المضافةالمعالجة المحاسبية لعمليات الشراء و البيع، التخفيضات التجارية و الرسم عل -2
 المعالجة المحاسبية لعمليات لألوراق التجارية  -3
 محاسبة األغلفة -4
 أعمال نھاية الدورة المحاسبية  -5
   

 

:طريقة التقييم  

  

 مستمر - 
  امتحان - 

  

  : المراجع

  . 2009ئر دار النشر جيطلي، برج بوعرريج، الجزا  -)وفق النظام المحاسبي المالي(المحاسبة العامة  -عبد الرحمن عطية ـ  1

  . 2011دار النشر جيطلي، برج بوعرريج، الجزائر   -)وفق النظام المحاسبي المالي(المحاسبة المعمقة  -عبد الرحمن عطية ـ 2

  .2011ـ الجزائر، جانفي  Pages Bleues Internationales - ) سير الحسابات وتطبيقتھا(لخضر عالوي ـ نظام المحاسبة المالية  -3

  .2010ـ الجزائر، مارس  Pages Bleues Internationalesـ ـ المحاسبة المالية ـ ـ محمد بوتين 4
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  الثاني: السداسي

  المنھجية :وحدة التعليم 

   2إحصاء : المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  

  :  أھداف التعليم

  

  )االحتماالت، المتغير العشوائي والتوزيعات االحتمالية(التحكم في أدوات اإلحصاء الرياضي 

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  .1، رياضيات  1احصاء 

  

  : محتوى المادة

 
 مدخل لالحتماالت -1

 التجربة العشوائية  -    
 )التالؤم، التنافي، االستقاللية، الشرطية(االحتمال، االحداث   -    
 المتغيرالعشوائي -2

 المتغيرالعشوائي المنفصل والمتصل  -    
 الي ودالة التوزيع االحتماليالتوزيع االحتم  -    
 األمل الرياضي واالنحراف المعياري  -    
 التوزيعات االحتمالية -3

 .....)التوزيع الثنائي، بواسون، (التوزيعات االحتمالية للمتغير العشوائي المنفصل   -    
  ...)نون الطبيعي إلى الثنائي والبواسوني،قانون التوزيع الطبيعي، التحول من القا(التوزيعات االحتمالية للمتغير المتصل   -    

 

  : طريقة التقييم

 مستمر - 
  امتحان - 

  

   :المراجع

 .2008الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،) دروس وتمارين(مبادئ الحساب اإلحتمالي :  السعدي رجال، نظرية اإلحتماالت -1
 .2002المطبوعات الجامعية  جالطو جياللي، اإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولة، ديوان -2
 .1985دومينيك سالفاتور، االقتصاد القياسي واإلحصاء التطبيقي، سلسلة شوم، دار ماك غراو ھيل،  -3
 .2004نصيب رجم، اإلحصاء التطبيقي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -4
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 الثاني : السداسي

  المنھجية: وحدة التعليم 

   2رياضيات : المادة 

  4: رصيدال

  2: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  

  .بأدوات الجبر الخطي و حساب المصفوفات 1تعزيز مكتسبات الرياضيات 

  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

   

  1اإللمام بالرياضيات 

  

  : محتوى المادة 

 

 بنية الفضاء الشعاعي -1
 التطبيقات الخطية -2
 مفاھيم عامة حول المصفوفات -3

 المصفوفات العمليات االساسية على - 
 رتبة المصفوفات وحساب المقلوب -  

 حل جملة معادالت خطية -4
 القيم الذاتية و االشعة الذاتية -5

 

  : طريقة التقييم

  

 مستمر  - 
  امتحان - 

  

  :المراجع

  .2009سعود محمود، التحليل الرياضي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1
  .1988بابا حامد، محاضرات في التحليل، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2
 .2009بن عيسى لخضر، التحليل الرياضي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -3
 .2000أساسيات الرياضيات الجبر والھندسة التحليلية واإلحصاء، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، حسن رجب محمد،  -4
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  الثاني: السداسي

  المنھجية: وحدة التعليم 

  اعالم ألي : المادة 

  3: الرصيد

  2: المعامل

  

  :  أھداف التعليم

  

  .إمداد الطالب بمدخل في اإلعالم اآللي والتحكم في الحاسوب

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 

 تعريف الحاسوب -1
 )العتاد(القسم المادي للحاسوب  -2
 القسم البرمجي -3
 أنظمة التشغيل -4
 برامج التطبيقات المساعدة -5
  اإلنترنت وتطبيقاتھا -6

  

  :  طريقة التقييم

  

 مستمر  - 
  حان تام - 

  

  : المراجع

 

  2011أساسيات الحاسوب و االنترنت، اثراء للنشر و التوزيع، عمان، زياد محمد عبود،  -1
 .2012مھارات الحاسوب، دار وائل، عمان، : أيمن جميل النسور، الحاسوب و البرمجيات الجاھزة  -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 
4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique. édition Ini. 2013 



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

 

  الثاني: السداسي

  االستكشافية: وحدة التعليم 

  قانون تجاري : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  تدعيم مدخل للقانون بأساسيات القانون التجاري

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  مدخل للقانون

  : محتوى المادة

  العقود التجارية -1

  مفھوم العقد التجاري -    

  أھمية العقد التجاري  -    

  التمييز بين العقد المدني والعقد التجاري -    

  عقد البيع - أ

  عقد النقل - ب

  عقد نقل البضائع - ج

  عقد نقل األشخاص -د

  اإلفالس والتسوية القضائية -5
  

  : طريقة التقييم

  

  %  100امتحان  -       

  

  : المراجع

  .2011المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -التاجر  - األعمال التجارية : نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري  -1
افة للنشر و التوزيع، عمان، التشريعات التجارية واإللكترونية، دار الثق) : المجلد الثاني(محمود الكيالني، الموسوعة التجارية و المصرفية  -2

2008. 
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  الثاني: السداسي

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  علم اجتماع المنظمات : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  :  أھداف التعليم

  

  .اإللمام بالتنظيم و المنظمة والنظريات المفسرة لھا

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  تصادمدخل لعلم االجتماع، مدخل لالق

  

  : محتوى المادة 

 

 ةالمنظم ةماھي -1
  منظماتعلم اجتماع المفھوم  -2
  ةالسوسيولوجي تانظريال  -3
 تحليل الداخلي لبناء المنظما تال -4
 تنظيم الرسمي وغير الرسمي في المنظما تال -5
 تي ألنماط سلوك المنظماعماتحليل االجتال -6
 ةالمنظم ةوھوي ةلثقاف ةالسوسيولوجي ةالمقارب -7

  
   :طريقة التقييم

  

  %  100امتحان  - 

  

  : المراجع

  

  .2006وظائف المنظمة، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  -العمليات اإلدارية- النظريات : حسين رحيم، مبادئ اإلدارة الحديثة  -1
  .2009حسين رحيم، السلوك التنظيمي، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  -2
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  الثاني: السداسي

  ةاألفقي: وحدة التعليم 

   2لغة أجنبية : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  : أھداف التعليم

  

 .اثراء الرصيد اللغوي للطالب لتمكينه من االستفادة من قراءة مختلف المراجع في ميدان التكوين باللغة األجنبية المختارة

 

 :   المعارف المسبقة المطلوبة

  

  .لقة باالقتصاد و إدارة األعمال معارف في اللغة المختارة و في تحليل النصوص المتع

 

 : محتوى المادة 

 

 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص

 

 : طريقة التقييم 

 

 مستمر  - 
  امتحان - 

 

   :المراجع

 

  .بعض المراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة األجنبية المختارة - 

 

 

 


