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 ثالثالسداسي ال

 وحدة التعليم
 األسبوعي الحجم الساعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجھة محاضرة  أسبوع  15

   17 06     135 وحدات التعليم األساسية    

 ** ** 6 2  00سا 75 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 تسيير المؤسسة 

 ** ** 6 2  00سا 75 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45  1 اقتصاد كلي

 ** ** 5 2  00سا 55 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 يةتحليل ةمحاسب

   7 5        وحدات التعليم  المنھجية 

 ** ** 3 2 00سا 30 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 3احصاء 

 ** ** 3 2 00سا 30  ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 رياضيات المؤسسة 

 **  1 1  30سا  2 ال  ال  30سا  1  30سا  22 2 البحث منھجية

   5 4         وحدة التعليم االستكشافية 

 ** **  4 2  00سا  55 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45  راس المال وأسواقاقتصاد نقدي 

 ** ** 1 2  30سا 27  30سا  1    30سا  1  30سا  22  2اعالم الي 

   1 1       وحدة التعليم األفقية

 **  1 1  30سا  02   30سا  1   30سا  22  3 لغة اجنبية

   30 16  30سا  327  30سا  1 00سا  10 00سا  12 30سا  337 3مجموع السداسي
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  عرابالسداسي ال

  

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجھة محاضرة أسبوع  15

   16 5      وحدات التعليم األساسية    

 ** ** 6 2  00سا 75 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 اقتصاد المؤسسة

 ** ** 6 2  00سا 75 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 2اقتصاد كلي 

  ** **  4 1  30سا 57 ال    30سا  1   30سا 22  عامةمالية 

   10 4      منھجية وحدات التعليم 

  ** ** 5 2  00سا 55 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 ويق ست

 ** ** 5  2  00سا 80 ال  30سا  1  30سا  1   00سا 45 اضيات ماليةير

   3 2      وحدة التعليم استكشافية 

 ** ** 3 2  00سا 30  30سا  1 ال  30سا  1   00سا 45 3اعالم الي 

   1 1       وحدة التعليم افقية  

 **  1 1  30سا  2 ال ال  30سا  1  30سا  22 العمل وأخالقياتفساد 

   30 12  00سا  375  30سا  1  00سا  6 30سا  10 00سا  270 4مجموع السداسي 
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  الثالث: السداسي

  األساسية :وحدة التعليم 

  تسيير المؤسسات : ة الماد

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  .االلمام بمبادئ إنشاء المؤسسة و أھم وظائفھا مع اكتساب بعض المعارف فيما يتعلق بنظرية اتخاذ القرار 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( ارف المسبقة المطلوبة المع

  

  .مدخل لالقتصاد، مدخل إلدارة األعمال

  

  : محتوى المادة

 . المؤسسة تسيير مفھوم -1
 التخطيط وظيفة -  -2
 التنظيم وظيفة -  -3
 والتوجيه التنشيط وظيفة -  -4
 لرقابةا وظيفة -  -5
  التسيير في الحديثة االتجاھات -  -6

 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

 % 50امتحان  - 

  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

 . 2002جمال الدين العويسات ، اإلدارة و عمليات إتخاذ القرار ، دار ھوما ، الجزائر ،  -1
2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2000.   
3- Balland Stephan & Bouvier  Anne-Marie: Management des entreprises. Edition Dunod.Paris 2011. 
1- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008 

  

  الثالث: السداسي
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  األساسية :يم وحدة التعل

   1اقتصاد كلي : المادة 

  6: الرصيد

 2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  التحليل الكلي للظواھر االقتصادية و التحكم في المجاميع الكلية

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر(  المعارف المسبقة المطلوبة

  .مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي

  : محتوى المادة

  

 :مفھوم النظرية االقتصادية  -1
قتصاد الكلي،المعادالت السلوكية بناء النماذج، دراسة المتغيرات الداخلة والخارجة، التحليل الديناميكي والساكن،الخصائص األساسية لال

 .والتعريفية ، شروط التوازن
 :بعض المفاھيم والمجاميع الخاصة باالقتصاد الكلي  -2

 .حساب الناتج الوطني والدخل الوطني،الناتج المحلي اإلجمالي ، الناتج الوطني اإلجمالي ،الدخل الوطني، الدخل الشخصي، الدخل التصرفي
 :توازن الكليالنظرية الكالسيكية في ال -3

 .فرضيات المدرسة، التوازن العام عند الكالسيك، تقييم التوازن العام عند الكالسيك
 التحليل الكلي الكينزي -4
أھم افكار كينز، نظرية الطلب الفعال واالستخدام الكامل، دالة االستھالك ودالة االدخار، دالة (تحديد الدخل الوطني مع وجود قطاعين  - 

 ) .ة الحدية لرأس المال، التحليل الكينزي بسعر الفائدة ، المضاعف وأنواعه ، ظاھرة المعجلاالستثمار، الكفاي
تحديد الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي، أثر االستثمار و االنفاق الحكومي على الدخل، مضاعف الضرائب ومضاعف التحويالت،  - 

 .اسة المضاعفمضاعف الميزانية المتوازنة، الضرائب المرتبطة بالدخل ودر
المعامالت االقتصادية الدولية وتحديد معامالت الدخل الوطني، دالة الصادرات ودالة الواردات، ( الدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجية  - 

  ).الصادرات والواردات وتحديد الدخل الوطني في التوازن، مضاعف التجارة الخارجية
  )الترجيح نوع التقييم و: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

 % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 .2010كاظم جاسم العيساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسيرة، عمان،  -1
 2013 –عمان  –دار صفاء  للنشر   - –" أساسيات االقتصاد الكلي " أياد عبد الفتاح النسور  -2
 .2000لمطبوعات، الجزائر، سعيد بريبش، االقتصاد الكلي، ديوان ا -1
 2010الجزائر  - دار العلوم للنشر  - "  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارين محلولة " بريبش السعيد  -2
 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -3

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009 
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  الثالث: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  محاسبة تحليلية: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 - المساعدة على اتخاذ القرارات  -لتحليلية من خالل تعريفھ طريقة حساب التكاليف و التي لھا األخذ بيد الطالب و الدخول بھ في مجال المحاسبة ا
الرقابة البعدية من خالل االنحرافات بين ما  - : استخدامات متعددة. إلخ.. تبرير سعر البيع و ھو تبرير مطلوب في التقديرات ، و الصفقات العمومية 

  .يم بعض السلع المنتجة و المستعملة من طرف نفس المؤسسةتقي - .تم تقديره و ما تم تحقيقھ

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  مكتسبات في المحاسبة العامة و تسيير المؤسسات 

  : محتوى المادة

 )ريف المحاسبة التحليلية ، المقارنة بين نظام المحاسبة المالية و نظام المحاسبة التحليليةتع( مدخل للمحاسبة التحليلية  -1

  مدخل إلى مفھوم التكاليف و األعباء -2

  محاسبة المخزونات -3

  . طريقة التكلفة الكلية و محاسبة األنشطة -4

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، (: المراجع

  

  2005، ديوان المطبوعات الجامعية، "المحاسبة التحليلية " بويعقوب عبد الكريم،  -1

  .دروس في المحاسبة التحليلية ، مطبوعة موجھة لطلبة السنة الثانية لكل التخصصات: سماش كمال .د -2

3- LAUZEL P. et BOUQUIN H., « Comptabilité analytique et gestion » Edition Sirey.  

4- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007  

5-  SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004 
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  الثالث: السداسي

  المنھجية: وحدة التعليم 

   3احصاء :  المادة

  3: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  .اإللمام بمبادئ اإلحصاء التطبيقي بدءا بالمعاينة، التقدير بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات اإلحصائية

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( معارف المسبقة المطلوبة ال

  

   2و  1االحصاء 

  

  : محتوى المادة

  

 ) .مفاھيم، توزيعات المعاينة، تقييم المقدر النقطي(توزيع المعاينة  - 1

ال الثقة للتباين، عينة غير طبيعية، مجال الثقة المتوسط ، مجال الثقة بين المتوسطين، مجال الثقة عينة طبيعية، مجال الثقة، مج(مجال الثقة  - 2
 ) .للنسبة بين تباينين

  .تحليل االنحدار وتقديم المعالم ...مقدمة واختبار غوص، اختبار ستودنت(االختبارات اإلحصائية  - 3

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

 % 50امتحان  - 

  

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  2010حسن ياسين طعمة، أساليب اإلحصاء التطبيقي، دار صفاء،  -1
 .2010، دار وائل، عمان، SPSS، أساليب اإلحصاء للعلوم االقتصادية وإدارة األعمال مع استخدام برنامج  عبد الحميد عبد المجيد البلداوي -2
 2011، دار أسامة للنشر، عمان، "اإلحصاء وتصميم االختبارات " ي شاكر مصلح، المحـمد -3

4- ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion, Editions De Boeck, 
2010 

5- GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions Menouba, Tunis 
2011 
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  الثالث: السداسي

  يةمنھجال: وحدة التعليم 

  رياضيات المؤسسة: المادة 

  3: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  .ت البرمجة الخطية و الغير خطيةالتحكم في حل مشاكل اقتصادية بأدوا

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  . 2و 1الرياضيات 

  : محتوى المادة

 

 البرمجة الخطية -1
 صياغة المسألة - 
 الحل البياني - 
 عرض الحل بطريقة السمبلكس -
 لمسألة الثنائية وتحليل الحساسيةا  - 

 مشاكل النقل -2
 صياغة المسألة  - 
 تمثيل مشكلة النقل بنظرية الشبكة  - 
 عرض الحل بطريقة الشبكة -

 .مدخل للبرمجة غير الخطية بقيود أو بدون قيود  -3
  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

 % 50امتحان  - 

  

  ) إلخ عات ، مواقع انترنت،كتب ومطبو( : المراجع

 

 2006، إربد، عالم الكتب الحديث، "الرياضيات في اإلدارة واالقتصاد " عزام صبري  -1
2- MELIANI H., :les applications mathématiques à la discipline économie , OPU, 2012 
3- Pierre Borne, Khaled Mellouli, Programmation linéaire et applications, Technip, Paris, 2004. 
4- Pierre Borne, Khaled Mellouli : Programmation linéaire et applications, Technip, Paris, 2004. 

  

  

  



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

  الثالث: السداسي

  المنھجية: وحدة التعليم 

   2 البحث منھجية: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من (  أھداف التعليم

  اكتساب الطالب لمؤھل التفكير السليم بخصوص معالجة مسألة اقتصادية

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  1منھجية

  

  : دةمحتوى الما

  

 منھجية اعداد مشاريع التخرج - 

 مقدمة البحث وخطة البحث - 

 تحرير مضمون البحث - 

 التھميش، المراجع - 

 مالحق البحث - 

 فھرس البحث - 

  إعداد االستبيانات - 

  

  )نوع التقييم و الرترجيح: (طريقة التقييم

  %100امتحان  - 

  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

   2013 - مناھج البحث العلمي ، دار أيام للنشر ، عمان : ي خالد المشھدان -1
 2012البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية ، دار  المسيرة للنشر والتوزيع، . : إ. قنديلجي ع  -2
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  الثالث: السداسي

  االستكشافية: وحدة التعليم 

   2اعالم آلي : المادة 

  2: الرصيد

 2: عاملالم

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  تعزيز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب

  

  )  مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  .1إعالم آلي 

  

  : محتوى المادة

  

 استخدام الحاسوب في حل مسألة -1
 ھيكل البرمجة -2
 الخوارزميات -3
  الحلقات -4

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

 % 50امتحان  - 

  

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 .2012مھارات الحاسوب، دار وائل، عمان، : ل النسور، الحاسوب و البرمجيات الجاھزة أيمن جمي -1
2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et techniques) édition 

ELLIPSES 2014. 
3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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  الثالث: السداسي

  األفقية: وحدة التعليم 

  اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال : المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  .فھم النقود و وظائفھا، األنظمة النقدية و التمييز بين مختلف أقسام السوق المالي

  مدخل لالقتصاد :المعارف المسبقة المطلوبة 

  : محتوى المادة

I - اإلقتصاد النقدي: 

 مدخل لالقتصاد الحقيقي و لإلقتصاد النقدي: مقدمة  -  1

 المفھوم، األشكال، الوظائف و التطورات: النقود -   2

 و اإلحصاءات النقدية) Agrégats( المحمالت -3

 )القاعدة الذھبية، الصرف بالذھب ، نظام سعر الصرف المعوم(األنظمة النقدية  -4

 و السياسات النقدية) الكالسيكية و الحديثة(النظريات  -5

 الوساطة المالية -6

 الجھاز المصرفي الجزائري -7

II -  سوق رؤوس األموال 

 التعريف ، التصنيف، األدوات ، الھيئات و الدور :السوق النقدي -1

 التعريف، التصنيف، الخيارات و المبادالت: السوق المالي -2

 )المستقبليات، الخيارات و المبادالت(األسواق اآلجلة  -3

 )عملة -سوق األورو(سوق رؤوس األموال الدولي  -4

  ...)تنيويورك، لندن، طوكيو، بيرو(الساحات المالية الدولية  -5

  )الترجيحنوع التقييم و: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 .2005مفتاح صالح، النقود و السياسة النقدية ، دار الفجر، عمان،  -1
 1981الدار الجامعية " االقتصاد النقدي والمصرفي" مصطفى رشدي شيخة  -2
 .1988. 1ط, الدار المصرية اللبنانية ، القاھرة مصر" االتجاھات الجديدة في التحليل النقدي" عتوق سھير محمـد م -3

1- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007 
2- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009 

  الثالث: السداسي
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  األفقية: وحدة التعليم 

   3 ةاجنبيلغة : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  .بلوغ مستويات عالية من الثراء اللغوي في مجال االقتصاد و  تسيير المؤسسة 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( ارف المسبقة المطلوبة المع

  

  .التحكم في قواعد الكتابة باللغة الفرنسية 

  

  : محتوى المادة

  

  برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص

  

  )يم و الترجيحنوع التقي: (طريقة التقييم

  

  %100امتحان  - 

  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

 .مراجع يتفق بشأنھا من طرف فريق التكوين  - 
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   البرنامج المفصل لكل مادة في

   عالسداسي الراب
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  الرابع: السداسي

  يةألساسا: وحدة التعليم 

  اقتصاد المؤسسة : المادة 

  6: الرصيد

  2: معاملال

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  . يدرك الطالب أھمية اإلدارة االقتصادية للمؤسسة بما يسمح لھا بالبقاء و النمو

  

  )  ي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والت( المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  تسيير المؤسسات،

  

  : محتوى المادة

 - المؤسسة مفھوم -  1
 - المؤسسات تصنيف -  2
 - والمحيط المؤسسة -  3
 - السوق وھياكل المؤسسة -  4
 - المؤسسة موارد -  5
 - المؤسسة نمو أنماط -  6
 .ريةالجزائ العمومية المؤسسات تطور -7

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  تقويم مستمر و امتحان جزئي  مناصفة 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  ر، دار المحمدية العامة ، الجزائ 2طبعة . اقتصاد المؤسسة :  )1998( ناصر دادي عدون  -1

  الجزائر. المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية اقتصاد و تسيير ) : 2002(عبد الرزاق بن حبيب  -2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris 

4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris 

5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise. 
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  الرابع: السداسي

  يةساساأل: ليم وحدة التع

  رياضيات مالية : المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  االلمام بمفھوم القيمة الزمنية للنقود، معدل الفائدة، اھتالك القروض

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( لمعارف المسبقة المطلوبة ا

  

  رياضيات المؤسسة

  

  : محتوى المادة

  

 الفائدة البسيطة و الخصم -1

 الفائدة المركبة و الدفعات -2

 تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال -3

 ستثماراتمعايير اختيار اال -4

 القروض و اھتالكھا -5

  تقييم السندات و األسھم: التقنيات البورصية -6

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 .2009عدنان كريم نجم الدين، الرياضيات المالية، دار األكاديميون،  -1
2- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012 
3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les éditions Foucher. Paris 
4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris, 2013. 
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  الرابع: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

   2اقتصاد كلي : المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  .بتابع االستھالك، الطلب على النقد، التوازن العام، نمادج النمو 1قتصاد الكليتعزيز مكتسبات اال

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  . 1اقتصاد كلي 

  : محتوى المادة

في االستھالك، نظرية الدخل الدائم، نظرية الدخل النسبي، نظرية دورة الحياة، تأثير األصول  Kuznetsنظرية (دوال االستھالك الحديثة   -1
 )على االستھالك

 )أسس الطلب على النقد، تطور الطلب على النقد(دوال الطلب على النقد  -2
 )منحنى التوازن االقتصادي العام(تحليل ھيكس وھانس لسعر الفائدة   -3
 من طرف ھيكس LMرف ھانسن، دراسة منحنى من ط ISدراسة منحنى  -  

أثر توازن التوازنين أو توازن االقتصادي العام، التغير في التوازن العام، مرونة األجور واألسعار واثر سعر الفائدة على التوازن العام،  -  
Pigou على األسعار 

 نماذج النمو االقتصادي  -4

 ، نموذج جون روبنسون، نموذج سولونموذج ھارد، نموذج دومار، نموذج كالدور  -  

 الدورات االقتصادية  -5

  تعريف الدورة االقتصادية ومراحلھا، أنواع الدورات االقتصادية مراحلھا -  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

 % 50امتحان  - 

  

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 .2010وي، اإلقتصاد الكلى، دار المسيرة، عمان، كاظم جاسم العيسا -1
 2013 –عمان  –دار صفاء  للنشر   - –" أساسيات االقتصاد الكلي " أياد عبد الفتاح النسور  -2
 .2000سعيد بريبش، االقتصاد الكلي، ديوان المطبوعات، الجزائر،  -3
 2010الجزائر  - للنشر دار العلوم  - "  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارين محلولة "  سعيد بريبش -4
 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -5
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  الرابع: السداسي

  يةمنھجال:وحدة التعليم 

  عامة مالية : المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة(  أھداف التعليم

  

  تفھم الطالب لموازنة الدولة العامة بشقيھا اإليرادات و النفقات العامة

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  مدخل لالقتصاد، تسيير المؤسسات

  

  : ةمحتوى الماد

  

 نشأة وتطور المالية العامة وعالقتھا بالعلوم األخرى -1

 )مفھوم النفقات العامة والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسيم النفقات العامة، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنفقات العامة(النفقات العامة  -2

 )ت العامة، مصادر اإليراداتمفھوم اإليرادات العامة، أنواع اإليرادا(اإليرادات العامة  -3

  ).مبادئ الميزانية العامة، إعداد وتنفيذ الميزانية العامة والتوازن االقتصادي واالجتماعي(الميزانية العامة وأصولھا العلمية  -4

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ ،كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت( : المراجع

  . 2004لعمارة جمال، منھجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر، مصر،  -1
  2012عبد الغفور ابراھيم أحمد، مبادئ االقتصاد والمالية العامة، دار زھران، عمان،  -2
 .2005 المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .زغدود علي -3
  .2007 ية العامة، دار الحامد، األردن،المال .عادل فليح العلي -4
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  الرابع: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  تسويق : المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

 

  :ھداف التعليمأ

  .تمكين الطلبة من التعرف على مباديء التسويق ، البيئة التسويقية ، تجزئة السوق و عناصر المزيج التسويقي 

  ةالمعارف المسبقة المطلوب

  بعض المكتسبات في مجال إدارة األعمال و تسيير المؤسسات  

  محتوى المادة

 طبيعة و أھمية التسويق -1

 معرفة البيئة و السوق  -2

 تجزئة السوق -3

 سلوك المستھلك  -4

 المزيج التسويقي -5

 أنواع التسويق  -6

  

  طريقة التقييم

  مستمر  - 

 امتحان - 

  :المراجع

 . 1992، الطبعة الثانية ، األردن ، -يمدخل سلوك - محمد إبراھيم عبيدات ، مبادئ التسويق -1

2‐ Marie Camille Debourg, Joel Clavelin& Olivier Perrier, (2004) : Pratique du Marketing , Berti édition, 
2ème édition, Alger. 

3‐ Philip Kotler et Bernard Dubois, (2010) : Marketing Management, édition Publi-Union, 10ème édition, 
paris, France . 

  

  

  

  



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

  الرابع: السداسي

  االستكشافية: وحدة التعليم 

    3إعالم آلي : المادة 

  3: الرصيد

 2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(  أھداف التعليم

  

  . م اآللي تساعده في مشروع تخرجهاكتساب الطالب من مھارات في اإلعال

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  

   2و 1االعالم اآللي 

  

  : محتوى المادة

  

 Ms Wordبرامج التطبيقات المكتبية معالجة النصوص  -1
 Ms Excelبية الجداول االلكترونية برامج التطبيقات المكت  -2
 Ms Power Pointبرامج التطبيقات المكتبية العرض   -3
 Ms Accessبرامج التطبيقات المكتبية قواعد البيانات   -4
  Ms Front Pageبرامج التطبيقات المكتبية معالج مصمم قواعد النت  -5

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  مستمر  - 

 امتحان - 

  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 .2012مھارات الحاسوب، دار وائل، عمان، : أيمن جميل النسور، الحاسوب و البرمجيات الجاھزة  -1
2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et techniques) édition 

ELLIPSES 2014. 
3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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  الرابع: السداسي

  األفقية: وحدة التعليم 

  فساد و أخالقيات العمل : المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) كثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األ(  أھداف التعليم

  .توعية الطالب وتحسيسه من خطر الفساد، ودفعه للمساھمة في محاربته

 )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  .ثقافة عامة و اقتصادية 

  : محتوى المادة

 العمل أخالقيات :األول المحور
 العمل وأخالقيات لآلداب دخلم -
 العمل ألخالقيات العامة المبادئ -
 المصالح، تضارب(العمل ألخالقيات خارقة وضعيات -

 األسرار إفشاء العلمية، السرقات الغش، المحسوبية،
 )المھنية

 والخاص العام القطاعين في السلوك مدونات -
 ومكافحته الفساد :الثاني المحور

 هوأنواع الفساد مفھوم -
 االقتصادية النظرية في الفساد -
 األسواق عمل على الفساد أثر -
 التنمية على الفساد أثر -
 الفساد مكافحة استراتيجيات -
 المنظمات في الفساد مكافحة منھجية -
 والحوكمة الفساد مؤشرات -
 )واالتفاقيات المنظمات(الفساد لمكافحة الدولية الجھود -
 دالفسا لمكافحة دولية تجارب -
 الفساد مكافحة في الجزائر تجربة ‐

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %100امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

اعة الرياض ، دار العلوم للطب) . 1ط(استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات  :)1985(صافي إمام , موسى  -1
  .والنشر 
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