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ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ

ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ /ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ
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ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ

ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ

ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ

ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ

ﺍﻝﻔﺭﻉ

ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ

ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ

ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ

ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
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 -ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ:

ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺩﻭﻝﻲ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻤﺩﺨل ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺇﻋﻼﻡ ﺁﻝﻲ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ
ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ 5

ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﻲ
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ

ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ

 16-14ﺃﺴﺒﻭﻉ

ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ

405
135
135
135
225
120
105
45
45
22.5
22.5
742.5

 4:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
 3ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ

 10:30ﺴﺎ

ﺃﻋﻤﺎل
ﻤﻭﺠﻬﺔ
 4:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
 3ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ

ﺃﻋﻤﺎل
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺃﻋﻤﺎل
ﺃﺨﺭﻯ
 18ﺴﺎ
 6ﺴﺎ
 6ﺴﺎ
 6ﺴﺎ
 9ﺴﺎ
 5ﺴﺎ
 4ﺴﺎ

1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
 09ﺴﺎ
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 1:30ﺴﺎ

 30:30ﺴﺎ

ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل

ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ
ﻤﺘﻭﺍﺼل

6
2
2
2
4
2
2
2
2
1
1
13
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18
6
6
6
9
5
4
2
2
1
1
30

ﺇﻤﺘﺤﺎﻥ

x
X
x

X
x
X

X
X

X
X

X
X

X
X

-ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ:

ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻝﻲ
ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺠﻤﺭﻜﻲ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﺹ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ
ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ 6

ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﻲ
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ

ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ

 16-14ﺃﺴﺒﻭﻉ

ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ

405
135
135
135
225
75
60
90
45
22:30
22:30
22:30
22:30
697.5

 4:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
 3ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ

ﺃﻋﻤﺎل
ﻤﻭﺠﻬﺔ
 4:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
 3ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ

ﺃﻋﻤﺎل
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺃﻋﻤﺎل
ﺃﺨﺭﻯ
 18ﺴﺎ
 6ﺴﺎ
 6ﺴﺎ
 6ﺴﺎ
 9ﺴﺎ
 2ﺴﺎ
 1ﺴﺎ
 6ﺴﺎ

 3ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ

 10.30ﺴﺎ

1:30ﺴﺎ
1:30ﺴﺎ
 09ﺴﺎ
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 27ﺴﺎ

ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل

ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ
ﻤﺘﻭﺍﺼل

6
2
2
2
5
2
2
1
2
1
1
1
1
14
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18
6
6
6
9
3
2
4
2
1
1
1
1
30

ﺇﻤﺘﺤﺎﻥ

x
X
x

X
x
X

X
X

X
X

X
X
X

X

 -1 -2البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين األول والثاني
ميدان العلوم االقتصادية ،التسيير وعلوم تجارية
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :مدخل لالقتصاد
الرصيد5 :
المعامل2 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
تمكين الطالب من استيعاب مدخل لعلم االقتصاد و التدرب على مواضيعه و مصطلحات المسائل االقتصادية

المعارف المسبقة المطلوبة :.
التفكير و االستنباط العقالني الرشيد
محتوى المادة:
 -1المدخل المعرفي :
 موضوع علم االقتصاد :التعريف )علم الثروة ،علم الرفاھية ،علم االختيارات الفعالة ،علم العالقاتاالجتماعية في إطاراإلنتاج( المشكلة االقتصادية ،مفھوم الحاجة والسلعة ،استخدام وتطبيق علم االقتصاد
 -2المدخل النظري :
نشاط اإلنتاج )مفھوم اإلنتاج ،حساب اإلنتاج ،عناصر اإلنتاج( – نشاط التبادل) أداة ،موضوع وحيز التبادل(نشاط التوزيع )التوزيع قبل اإلنتاج كالملكية والعمل ،التوزيع بعد اإلنتاج كاألجر ،الربح ،الفائدة ،إعادةالتوزيع( -نشاط االستھالك )اإلنفاق( -نشاط االدخار -نشاط االستثمار.
 -3المدخل النظامي :
 مفھوم النظام االقتصادي ،فلسفة ومذھبية النظام االقتصادي ،أھداف النظام االقتصادي ،آليات النظاماالقتصادي.
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
 -1محمد يسري ابراھيم دعبس" ،الموارد االقتصادية،ماھيتھا،أنواعھا،اقتصادياتھا اإلسكندرية،مصر  :دار
المعارف.1996 ،
 -2معين أمين السيد ،مدخل االقتصاد ،دار المسيرة  ،عمان.1999 ،
 -3ظاھر فاضل البياتي ،مدخل االقتصاد ،دار وائل للنشر ،عمان.2009 ،
 -4محمد موسى الشروف وناظم محمد نوري الشمري ،مدخل في علم اإلقتصاد .دار زھران للنشر والتوزيع
عمان ،األردن.2009 ،

المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :اقتصاد جزئي 1
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
اكتساب مبادئ و تقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج .وتحديدا التحكم في دالة
الغرانج وقيودھا واستخدامھا .

المعارف المسبقة المطلوبة :.
مراجعة في الرياضيات )االشتقاق و التفاضل تحديدا( ،النظرية االقتصادية.
محتوى المادة:
 مفھوم االقتصاد والمشكلة االقتصادية - 1نظرية سلوك المستھلك
أ -نظرية المنفعة القياسية )العددية(
 الفرضيات التي تقوم عليھا النظرية أنواع المنفعة )الكلية والحدية(ب -نظرية المنفعة الترتيبية )التحليل بمنحنيات السواء(
 التحليل بمنحنيات السواء ،المعدل الحدي لالحالل ،قيد الميزانية ،توازن المستھلك ،أثر االحاللوالدخل(...
جـ -دالة الطلب )مفھوم دالة الطلب ،التمثيل الرياضي بدالة الطلب ،دالة الطلب الفردي ،المرونات(...
نظرية سلوك المنتج
أ -تعريف وأنواع دوال االنتاج
ب -دالة االنتاج في الفترة القصيرة.
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
 -1رشيد بن ديب ،نادية شطاب ،االقتصاد الجزئي ،ديوان النشر الجامعي ،الجزائر.1996 ،
 -2فريدريك تلون ،ترجمة وردية واشد ،مدخل لالقتصاد الجزئي ،المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر2008،
 --3محمود حسين الوادي ،االقتصاد الجزئي .الطبعة  ،3دار المسيرة ،االردن.2012 ،

المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :محاسبة عامة 1
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
اإللمام بمبادئ المحاسبة العامة من تحكم في حسابات األصول و الخصوم و مسك الحسابات و القوائم المالية
المعارف المسبقة المطلوبة :.
بعض المبادئ األولية في الرياضيات  ،اإلحصاء و التسيير .
محتوى المادة:
 اإلطار التصوري المحاسبي للمحاسبة المالية. دراسة كيفية سير الحسابات )دراسة الصنف  1األموال الخاصة  ،دراسة حسابات األصول الثابتة الصنف 2 ،دراسة حسابات المخزونات و الحسابات الجارية الصنف  ،3دراسة حسابات الغير الصنف  ،4دراسة
الحسابات المالية الصنف (5
 دراسة حسابات التسيير ) دراسة الصنف  6األعباء ،والصنف  7النواتج( دراسة عرض وتقديم القوائم المالية )الميزانية  ،حساب النتائج  ،جدول تدفقات الخزينة  ،جدول تغيرات رقماألعمال(
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
-1
-2
-3
-4

عبد الرحمن عطية ،المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي )المخطط المحاسبي الجديد )دار جيطلي
للنشر و التوزيع ،الجزائر.2011 ،
عبد الرحمن عطية ،تمارين في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي مع الحلول ،دار جيطلي للنشر
و التوزيع ،الجزائر.2011 ،
أمينة بن بوثلجة ـ محاسبة الشركات ـ  Eurl Pages Bleues Internationalesـ الجزائر ،فيفري .2011
المرسوم التنفيذي رقم  08ـ  156المؤرخ في  26ماي  2008المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  07ـ 11
المؤرخ في .2007/11/25

السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :تاريخ الوقائع االقتصادية
الرصيد4 :
المعامل2 :
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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أھداف التعليم
إدراك و استيعاب الوقائع االقتصادية في سياقھا التاريخي مند العصور القديمة إلى الوقت الراھن .
المعارف المسبقة المطلوبة
بعض المباديء العامة في مجال االقتصاد .
محتوى المادة:
 مفھوم الوقائع االقتصادية و أھميتھا -1الوقائع االقتصادية في العصور القديمة
 عند اليونان عند الرومان -2الوقائع االقتصادية في العالم اإلسالمي
 -3الوقائع االقتصادية في العالم الغربي
 النظام اإلقطاعي النظام الحرفي النظام الرأسمالي )الرأسمالية التجارية  ،الرأسمالية الصناعية  ،الرأسمالية المالية( الوقائع االقتصادية مابين الحربين ) معاھدات السالم والمشكلة األلمانية  ،األزمة االقتصادية العالمية ، 1929ظھور النظام االقتصادي االشتراكي(
 الوقائع االقتصادية المعاصرة )نظام  BWوالنظام االقتصادي الجديد  ،بروز االقتصاديات األسيوية ،انھيار المعسكر االشتراكي  ،العولمة االقتصادية  ،األزمة المالية .(2008
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
 -1خبابة عبد ﷲ  :الوقائع االقتصادية ؛ العولمة االقتصادية  -التنمية المستدامة ،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر،
.2009
 -2ميشيل تودارو )ترجمة حامد محمود( ،التنمية االقتصادية .دار المريخ ،السعودية.2009 ،
 -3رضا عبد السالم ،العالقات االقتصادية الدولية .المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،مصر.2010 ،
 -4مدحت القريشي ،تطور الفكر االقتصادي .دار وائل للنشر والتوزيع ،االردن.2008 ،
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :اإلحصاء 1
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
اإللمام بمبادئ و أدوات اإلحصاء الوصفي تحديدا
المعارف المسبقة المطلوبة :.
الرياضيات
محتوى المادة:
-1

-2
-3
-4
-5

-6

مفاھيم عامة
 مفھوم االحصاء المجتمع والعينة والفرد مصادر وطبيعة البيانات االحصائيةعرض البيانات اإلحصائية
 بناء الجداول وأنواعھا )ايجاد الفئة  ،التكرارات  ،مركز الفئة  ،التكرار المتجمع(.التمثيل البياني حسب نوع المتغير
مقاييس النزعة المركزية الموضعية )الوسط الحسابي  ،الوسيط  ،المنوال(.
مقاييس التشتت
 التوزيع المغلق )االنحراف المعياري( ،التوزيع المفتوح )نصف المدى الربيعي( المؤشريناألشكال )الشكل المتماثل  ،االلتواء  ،التفلطح و التدبدب(.

طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
 -1أحمد السيد عامر ،اإلحصاء الوصفي و التحليلي ،دار الفجر للنشر والتوزيع .مصر.2007،
 -2السيفو ولد اسماعيل ،أساسيات األساليب اإلحصائية ،زمزم ناشرون و موزعون ،عمان2010 ،
 -3موراي سبيغل )ترجمة عبد القادر حمود( ،االحصاء واالحتمال .أكاديميا انترناشيونال ،لبنان.2001 ،
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :رياضيات 1
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
اكتساب مھارة التحليل الرياضي التطبيقي.
المعارف المسبقة المطلوبة :.
مبادئ الحساب و الجبر
محتوى المادة:
 -1مبادئ نظرية المجموعات
 -2مفاھيم عامة حول المتتاليات والسالسل
 -3التطبيقات المستمرة
 -4المشتقات
 -5الدوال اآلسية و اللوغاريتمية
 -6الدوال االصلية وحساب التكامل
 -7الدوال ذات عدة متغيرات
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
 -4سعود محمود ،التحليل الرياضي ،ديوان المطبوعات الجامعية.2009 ،
 -5بابا حامد ،محاضرات في التحليل  ،ديوان المطبوعات الجامعية.1988 ،
 -6بن عيسى لخضر  ،التحليل الرياضي  ،ديوان المطبوعات الجامعية.2009 ،
 -7حسن رجب محمد ،أساسيات الرياضيات الجبر والھندسة التحليلية واإلحصاء ،دار الفجر للنشر و التوزيع،
مصر.2000 ،
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السداسي :األول
وحدة التعليم :المنھجية
المادة  :منھجية 1
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم ::.
اكتساب مؤھل التحليل المنھجي السليم للمشكالت االقتصادية.
المعارف المسبقة المطلوبة :.
معرفة فن التفكير المنطقي  ،االستقراء و االستنباط و التحليل السليم .
محتوى المادة:
 مدخل لعلم المنھجية تعريف المنھجية المدارس المنھجية المناھجطريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 امتحان %100المراجع. :
-1
-2
-3
-4

كمال الدين مصطفى الدھراوي ،منھجية البحث العلمي ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر.2010،
ناصر محمود جرادات و أخرون ،أساليب البحث العلمي و اإلحصاء  :كيف تكتب بحثا علميا؟ ،اثراء للنشر
و التوزيع ،عمان.2012،
انجرس ترجمة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون  :منھجية البحث العلمي في العلوم
اإلنسانية – تدريبات عملية  ،دار القصبة للنشر  ،الجزائر . 2004
أوما سيكاران ،طرق البحث في اإلدارة  :مدخل لبناء المھارات البحثية ،دار المريخ للنشر ،الرياض،
.2009
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :مدخل للقانون
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
اكتساب مھارة التحكم في المصطلحات القانونية التي لھا عالقة باالقتصاد و خصوصا األوراق التجارية.
المعارف المسبقة المطلوبة
محتوى المادة:
 -1مدخل للقانون
 -2القانون التجاري
أ -تقديـــــم :
 تعريف القانون التجاري أساس ومجال تطبيق القانون التجاري العالقات بين القانون والقانون المدني مصادر القانون التجاريب – الشركات :
 شركة األشخاص )شركة باسم مشترك  ،شركة التوصية البسيطة  ،شركة التضامن( شركات رؤوس األموال  :شركة األسھم  ،شركة مختلطة  ،شركة ذات مسؤولية محدودة -3األوراق التجارية .
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 امتحان %100المراجع. :
-1
-2
-3
-4

عباس الصراف ،المدخل إلى علم القانون  :نظرية القانون-نظرية الحق ،دار النشر للثقافة و التوزيع،
عمان.2011،
فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة ،دار النشر للثقافة و التوزيع ،عمان.2012،
بعلي محمد الصغير المدخل إلى العلوم القانونية  ،درا العلوم للنشر و التوزيع .2006
القانون التجاري الجزائري.
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :مدخل لعلم االجتماع
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
اإللمام بنشأة و تطور علم االجتماع  ،رواد علم االجتماع و مساھماتھم .
المعارف المسبقة المطلوبة
محتوى المادة:
-1
-2
-3
-4
-5

علم االجتماع النشأة والتطور
نظريات علم االجتماع
موضوعات علم االجتماع وفروعه
رواد علم االجتماع )ابن خلدون(
الظاھرة االجتماعية وتحليلھا

طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 امتحان %100المراجع. :
 -1سمير ابراھيم حسن ،تمھيد في علم االجتماع ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،االردن .2012 ،
 -2عبد ﷲ محمد عبد الرحمن  :،تطور الفكر االجتماعي ،دار المعرفة الجامعية ،بيروت . 1999،
 -3السيد عبد العاطي السيد  :،النظرية في علم االجتماع  ،دار المعرفة الجامعية .2005،
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السداسي :األول
وحدة التعليم  :األفقيـة
المادة  :لغة حية 1
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم:
اثراء الرصيد الغوي للطالب ليتمكن من االستفادة من القراءات المتنوعة لمختلف المراجع..
المعارف المسبقة المطلوبة :.
المباديء االساسية في اللغة اإلنجليزية و قواعدھا
محتوى المادة:
برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 -امتحان % 50

المراجع. :
 -مراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية .
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السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :مدخل إلدارة األعمال
الرصيد6 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
تمكين الطالب من إدراك مفھوم إدارة األعمال و خصائصھا  ،و التعرف على أبرز إسھامات مختلف المدارس
الفكرية  ،و تمكينه من التمييز بين مختلف وظائف اإلدارة و أھمية كل واحدة منھا .

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
بعض المعارف في االقتصاد و تاريخ الوقائع االقتصادية .
محتوى المادة:
-1
-2
-3
-4

مقدمة
مفھوم ومداخل إدارة األعمال األھمية واألھداف
مراحل تطور الفكر اإلداري
وظائف التسيير) التخطيط  ،التنظيم  ،التوجيه والرقابة(.

طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
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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السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :االقتصاد الجزئي 2
الرصيد6 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
اكتساب مبادئ و تقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج .وتحديدا التحكم في دالة
الغرونج وقيودھا.
المعارف المسبقة المطلوبة :.
بعض المكتسبات في الرياضيات )االشتقاق و التفاضل تحديدا( ،النظرية االقتصادية ،اقتصاد جزئي .1
محتوى المادة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

دالة االنتاج في الفترة الطويلة
االنتاج عند توفر عاملين متغيرين )منحنيات الناتج التساوي و خصائصه  ،المعدل الحدي لإلحالل
التقني  ،خط التكلفة المتساوية  ،توازن المنتج  ،مسار التوسع(.
المرونة )مرونة عوامل اإلنتاج ،مرونة االحالل(
دالة العرض
نظرية التكاليف و اإليرادات
توازن السوق )مفھوم التوازن  ،تفاعل العرض والطلب  ،فائض المستھلك وفائض المنتج(
المنافسة التامة
االحتكار التام

طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
-1
-2
-3
-4

رشيد بن ديب ،االقتصاد الجزئي ،ديوان المطبوعات الجامعية.1996 ،
أحمد فريد مصطفى ،التحليل اإلقتصادي الجزئي  :أساسيات-تطبيقات رياضية-حلول تمارين ،مؤسسة شباب
الجامعة ،مصر.2009 ،
سليمان وارد المساعيد،أساسيات اإلقتصاد الجزئي :مدخل مبسط ألساسيات اإلقتصاد الجزئي ،دار زھران
للنشر و التوزيع،األردن.2013،
عبد اله محمد شامية ،مبادئ اإلقتصاد الجزئي ،دار الفكر للنشر و التوزيع  ،األردن.2011،
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السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :محاسبة عامة 2
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
اكتساب الطالب ألساسيات عمليات الخزينة  ،االستثمارات ،أعمال نھاية السنة و التسوية.
المعارف المسبقة المطلوبة
محاسبة عامة 1
محتوى المادة:
-1
-2
-3
-4
-5

المعالجة المحاسبية لعمليات تاسيس الشركات
المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء و البيع و التخفيضات التجارية و الرسم على القيمة المضافة.
المعالجة المحاسبية لعمليات لألوراق التجارية
محاسبة األغلفة
أعمال نھاية الدورة المحاسبية

طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 -امتحان % 50

المراجع. :
 1ـ عبد الرحمن عطية  -المحاسبة العامة )وفق النظام المحاسبي المالي(  -دار النشر جيطلي ،برج بوعرريج،
الجزائر . 2009
2ـ عبد الرحمن عطية  -المحاسبة المعمقة )وفق النظام المحاسبي المالي(  -دار النشر جيطلي ،برج بوعرريج،
الجزائر . 2011
 -3لخضر عالوي ـ نظام المحاسبة المالية )سير الحسابات وتطبيقتھا(  Pages Bleues Internationales -ـ
الجزائر ،جانفي .2011
 4ـ محمد بوتين ـ المحاسبة المالية ــ  Pages Bleues Internationalesـ الجزائر ،مارس .2010
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السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :احصاء2
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
التحكم في أدوات اإلحصاء الرياضي )االحتماالت ،المتغير العشوائي و التوزيعات االحتمالية(
المعارف المسبقة المطلوبة :.
احصاء  ، 1رياضيات .1
محتوى المادة:
 -1مدخل لالحتماالت
 التجربة العشوائية االحتمال ،االحداث)التالؤم  ،التنافي  ،االستقاللية ،الشرطية( -2المتغيرالعشوائي
 المتغيرالعشوائي المنفصل والمتصل التوزيع االحتمالي ودالة التوزيع االحتمالي األمل الرياضي واالنحراف المعياري -3التوزيعات االحتمالية
 التوزيعات االحتمالية للمتغير العشوائي المنفصل التوزيعات االحتمالية للمتغير المتصلطريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
-1

-2
-3
-4

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

السداسي :الثاني
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وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :رياضيات 2
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم ::.
تعزيز مكتسبات الرياضيات  1بأدوات الجبر الخطي و حساب المصفوفات.
المعارف المسبقة المطلوبة
الرياضيات 1
محتوى المادة:
-1
-2
-3

-4
-5

بنية الفضاء الشعاعي
التطبيقات الخطية
مفاھيم عامة حول المصفوفات
 العمليات االساسية على المصفوفات رتبة المصفوفات وحساب المقلوبحل جملة معادالت خطية
القيم الذاتية و االشعة الذاتية

طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 -امتحان % 50

المراجع. :
-1
-2
-3
-4

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

السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :المنھجية
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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المادة  :اعالم ألي
الرصيد3 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
إمداد الطالب بمدخل في اإلعالم اآللي و التحكم في الحاسوب.
المعارف المسبقة المطلوبة :.
محتوى المادة:
 -1تعريف الحاسوب
 -2القسم المادي للحاسوب )العتاد(
 -3القسم البرمجي
 -4أنظمة التشغيل
 -5برامج التطبيقات المساعدة
 -6اإلنترنت وتطبيقاتھا
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 -مستمر % 100

المراجع. :
 -1زياد محمد عبود ،أساسيات الحاسوب و االنترنت ،اثراء للنشر و التوزيع ،عمان2011 ،
 -2أيمن جميل النسور ،الحاسوب و البرمجيات الجاھزة  :مھارات الحاسوب ،دار وائل ،عمان.2012 ،
3- Myriam Gris : Initiation à Internet. édition Ini .2014
4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013
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السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :قانون تجاري
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم ::.
تدعيم مدخل للقانون بأساسيات القانون التجاري
المعارف المسبقة المطلوبة :.
مدخل للقانون
محتوى المادة:
 -1العقود التجارية
 مفھوم العقد التجاري أھمية العقد التجاري التمييز بين العقد المدني والعقد التجاريأ -عقد البيع
ب -عقد النقل
ج -عقد نقل البضائع
د -عقد نقل األشخاص
 -5اإلفالس والتسوية القضائية
طريقة التقييم) :نوع التقييم و
 امتحان % 100المراجع. :
 -1نادية فضيل ،القانون التجاري الجزائري  :األعمال التجارية  -التاجر  -المحل التجاري ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.2011 ،
 -2محمود الكيالني ،الموسوعة التجارية و المصرفية )المجلد الثاني(  :التشريعات التجارية و اإللكترونية ،دار
الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان.2008 ،

المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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السداسي :الثاني
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة  :علم اجتماع المنظمات
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم ::.
اإللمام بالتنظيم و المنظمة والنظريات المفسرة لھا.
المعارف المسبقة المطلوبة :.
مدخل لعلم االجتماع ،مدخل لالقتصاد
محتوى المادة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

علم اجتماع المنظمات
المنظمة ونظرياتھا
الظاھرة التنظيمية
تقنيات التنظيم االجتماعي
نظريات التنظيم  :تايلور  ،مدرسة العالقات اإلنسانية  ،المدرسة السوسيوتقنية  ،الحاجات والحوافز ،
تجربة نظم العمل .
نظرية التنظيم
سيولوجيا المؤسسة  :التسيير وإستراتيجية التنظيم  ،الجھاز التنظيمي الستراتيجيات التنظيم .
السلوك اإلنساني في التنظيم-القيادة اإلدارية في تنظيمات العمل.

طريقة التقييم:
 امتحان % 100المراجع. :
 -1حسين رحيم ،مبادئ اإلدارة الحديثة  :النظريات-العمليات اإلدارية -وظائف المنظمة ،دار الحامد للنشر و
التوزيع ،عمان.2006 ،
 -2حسين رحيم  ،السلوك التنظيمي  ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان.2009 ،

المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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السداسي :الثاني
وحدة التعليم  :األفقية
المادة  :لغة حية 2
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم ::.
اثراء الرصيد اللغوي للطالب لتمكينه من االستفادة من قراءة مختلف المراجع في ميدان التكوين باللغة اإلنجليزية
المعارف المسبقة المطلوبة :.
معارف في اإلنجليزية و في تحليل النصوص المتعلقة باالقتصاد و إدارة األعمال .
محتوى المادة:
برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص
طريقة التقييم) :نوع التقييم و الترجيح(
 مستمر % 50 امتحان % 50المراجع. :
 -بعض المراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية .

المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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 -2 -2البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الثالث والرابع
فرع العلوم التجارية

المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :محاسبة تحليلية
الرصيد6 :
المعامل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  ،ﻁﺭﻕ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ
محتوى المادة  :محاسبة تحليلية
•
•
•
•

مدخل للمحاسبة التحليلية) تعريف نظام المحاسبة التحليلية ،المقارنة بين النظام المحاسبة المالية ونظام
المحاسبة التحليلية(
مدخل إلى مفھوم التكاليف واألعباء
محاسبة المخزونات
طريقة التكلفة الكلية والمحاسبة األنشطة

ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
• بويعقوب عبد الكريم المحاسبة تحليلية
المحاسبة تحليلية
• ناصردادي عدون
سعر التكلفة و المحاسبة التحليلية
• رحال على

السداسي :الثالث
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :تسيير المؤسسة
الرصيد6 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
يمكن لھذا الطالب من خالل دراسته ھذا المقياس اكتساب معارف خاصة في مجال تسيير المؤسسة االقتصادية.
المعرف السابقة:
مدخل إلدارة األعمال.
محتوى المادة:
 .1تكوين وتطور المؤسسة
 .2أنواع المؤسسات
 .3وظائف المؤسسة
 .4نظرية اتخاذ القرار )العمليات والنماذج(

السداسي :الثالث
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :اقتصاد كلي 01
الرصيد5 :
المعامل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
محتوى المادة  :اقتصاد كلي 01
الفصل األول :مفھوم النظرية االقتصادية
•بناء النماذج ،دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية ،التحليل الديناميكي والساكن ،الخصائص األساسية
لالقتصاد الكلي ،المعادالت السلوكية والتعريفية ،شروط التوازن.
الفصل الثاني :بعض المفاھيم والمجاميع الخاصة باالقتصاد الكلي
•حساب الناتج الوطني والدخل الوطني ،الناتج المحلي اإلجمالي ،الناتج الوطني اإلجمالي ،الناتج الوطني
الصافي ،الدخل الوطني ،الدخل الشخصي ،الدخل التصرفي
الفصل الثالث :النظرية الكالسيكية في التوازن الكلي
•فرضيات المدرسة الكالسيكية ،التوازن العام عند الكالسيك)توازن سوق العمل،توازن سوق السلع والخدمات،
توازن السوق النقدي ،تقييم نظرية التوازن العام عند الكالسيك(
الفصل الرابع :التحليل الكلي الكينزي
•تحديد الدخل الوطني مع وجود قطاعين)أھم أفكار كينز،نظرية الطلب الفعال واالستخدام الكامل ،دالة
االستھالك ،دالة االدخار ،دالة االستثمار ،الكفاية الحدية لرأس المال ،التحليل الكينزي لسعر الفائدة،
المضاعف وأنواعه ،ظاھرة المعجل(
•تحديد الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي) اإلنفاق الحكومي والضرائب والتحويالت والدخل الوطني
التوازني( ،أثر االستثمار واإلنفاق الحكومي على الدخل ،مضاعف الضرائب ومضاعف التحويالت،
مضاعف الميزانية المتوازنة ،الضرائب المرتبطة بالدخل ودراسة المضاعف(
•الدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجية)المعامالت االقتصادية الدولية وتحديد معامالت الدخل الوطني ،دالة
الصادرات ودالة الواردات ،الصادرات والواردات وتحديد الدخل الوطني في التوازن ،مضاعف التجارة
الخارجية(
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
• بريبش السعيد
• سعيد اوكيل
• حسن ابو الزيت

االقتصاد الكلي  :نظريات  ،نماذج و تمارين
مبادئ االقتصاد الكلي
أسس و مبادئ االقتصاد الكلي
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السداسي :الثالث
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ التعليم :المنھجية
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﺤﺼﺎﺀ 03
الرصيد3 :
المعامل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
محتوى المادة :ﺇﺤﺼﺎﺀ 03
توزيع المعاينة)مفاھيم ،توزيعات المعاينة ،تقييم المقدر النقطي( مجال الثقة)عينة طبيعية :مجال الثقة ،مجال الثقة للتباين-عينة غير طبيعية:مجال الثقة المتوسط ،مجال الثقةبين متوسطين ،مجال الثقة للنسبة بين تباينين(
االختبارات اإلحصائية)مقدمة واختبار غوص،اختبار ستيودنت...تحليل االنحدار وتقديم المعالم(ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺸﻭﻡ ،ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ
ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘﻭل ،ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ
ﻤﻭﺴﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﻭﺭ ،ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ 1
السداسي :الثالث
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ التعليم :المنھجية
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
الرصيد3 :
المعامل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
محتوى المادة :ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
•
•
•
•
•
•

الفصل األول :البرمجة الخطية
صياغة المسألة)المشكلة(
الحل البياني
عرض الحل بطريقة السمبلكس
المسألة الثنائية
تحليل الحساسية
الفصل الثاني :مشاكل النقل
صياغة المسألة)المشكلة(
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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• تمثيل مشكلة النقل بنظرية الشبكة
الفصل الثالث :مدخل للبرمجة غير الخطية بقيود أو بدون قيود
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:

.1
.2
.3

بوقرة رابح ،بحوث العمليات مؤسسة شباب الجامعة 2009
جالل إبراھيم العبد,استخدام األساليب الكمية في اإلدارة  :في اتخاذ القرارات اإلدارية،
الدار الجامعية 2004
محمد صالح الحناوي  ،محمد توفيق ماضي  " :بحوث العمليات في تخطيط و مراقبة
اإلنتاج "  ،الدار الجامعية  ،مصر 2006 ،

السداسي :الثالث
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ التعليم :المنھجية
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 02
الرصيد3 :
المعامل1 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
محتوى المادة :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 02

إعداد إشكالية البحث حاالت عملية ،إعداد االستبيانات ،حاالت عملية
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 علي لزعر ،منھجية لطلبة االقتصاد والتجارة والتسيير، كمال الدين مصطفى الدھراوي ،منھجية البحث العلمي في االدارة والمحاسبةالسداسي :الثالث
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة  :إعالم آلي 2
الرصيد2 :
المعامل1 :
أھداف التعليم:
يمكن لھذا الطالب من خالل دراسته ھذا المقياس استكمال المعارف الخاصة بالبرمجة في مجال االقتصاد.
محتوى المادة:

استخدام الحاسوب في حل مسألة.ھيكل البرمجة.الخوارزميات.الحلقات.ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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السداسي :الثالث
وحدة التعليم :االفقية
المادة  :اقتصاد نقدي
الرصيد2 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
يمكن لھذا الطالب من خالل دراسته ھذا المقياس اكتساب معارف في مجال االقتصاد النقدي.
محتوى المادة:
 -1مدخل إلى االقتصاد النقدي
 -2مبادئ وأسس االسواق النقدية
 -3النقود وتطورھا
 -4مدخل إلى أسواق رأس المال
 -5السوق المالي قصير األجل
 -6السوق المالي طويل األجل
 -7أسواق الصرف
السداسي :الثالث
وحدة التعليم :االفقية
المادة  :لغة أجنبية 3
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم:
يتم استكمال المصطلحات الخاصة باللغة أجنبية.
محتوى المادة:
السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :اقتصاد المؤسسة
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
اكتساب مبادئ وآليات االقتصاد في المؤسسة االقتصادية
المعارف السابقة:
ال شيء
محتوى المادة:
• مفھوم المؤسسة
• المؤسسة والمحيط
• تنظيم المؤسسة
• وظائف المؤسسة
• أدوات التحليل االقتصادي للمؤسسة
• أنماط نمو المؤسسة
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ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 لعربي دخموش ،محاضرات في إقتصاد المؤسسة لطلبة السنة األولى لعلوم التســيير ،كلية العلوماإلقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر2001،
 خليفي عيسى ،محاضرات في إقتصاد المؤسسة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة،الجزائر2003 ،
 ناصر دادي عدون ،إقتصاد المؤسسة للطلبة الجامعيين ،الطبعة الثانية ،دار المحمدية العامة ،الجزائر،1998
السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :اقتصاد كلي 2
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
استكمال النظريات الخاصة باالقتصاد الكلي ابتداء من كينز
المعارف السابقة:
دراسة مبادئ االقتصاد الكلي
محتوى المادة:
الفصل األول :دوال االستھالك الحديثة)نظرية  KUZNETSفي االستھالك ،نظرية الدخل الدائم ،نظرية الدخل
النسبي ،نظرية دورة الحياة ،تأثير األصول على االستھالك(
الفصل الثاني :دوال الطلب على النقد)أسس الطلب على النقد ،تطور نظرية الطلب على النقد(
الفصل الثالث :تحليل ھيكس وھانسن لسعر الفائدة)منحنى التوازن االقتصادي العام(
• دراسة منحنى  ISمن طرف  ،HANSENدراسة منحنى  LMمن طرف HICKS
• توازن التوازنين أو التوازن االقتصادي العام ،التغير في التوازن العام ،مرونة األجور و األسعار وأثر سعر
الفائدة على التوازن العام ،أثر  PIGOUعلى االستثمار
الفصل الرابع :نماذج النمو االقتصادي
 نموذج ھارد  ،نموذج دومار ،نموذج كالدور ،نموذج جون روبنسون ،نموذج سولوالفصل الخامس :الدورات االقتصادية ومراحلھا ،أنواع الدورات االقتصادية ومراحلھا
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
• بريبش السعيد
• سعيد اوكيل
• حسن ابو الزيت

االقتصاد الكلي  :نظريات  ،نماذج و تمارين
مبادئ االقتصاد الكلي
أسس و مبادئ االقتصاد الكلي

السداسي :الرابع
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وحدة التعليم :األساسية
المادة  :رياضيات مالية
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
ربط الرياضيات بمجال المالية.
المعارف السابقة:
دراسة التحليل.
محتوى المادة:
• الفائدة البسيطة والخصم
• الفائدة المركبة والدفعات
• تكافؤ المعدالت ورؤوس األموال
• معايير اختيار االستثمارات
• القروض واھتالكھا
• التقنيات البورصية :تقييم السندات و األسھم
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
• ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ
• غازي فالح المومني الرياضيات المالية المعاصرة
السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :التسويق
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
اكتساب مبادئ التسويق
المعارف السابقة:
على الطالب أن يكون قد درس ادارة األعمال
محتوى المادة:
 .1نشأة ومفھوم التسويق
 .2أھمية وخصائص التسويق
 .3السوق ودراسته
 .4سلوك المستھلك
 .5البيئة التسويقية
 .6المزيج التسويقي
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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 يحه عيسى وآخرون :مبادئ التسويق ،دار الخلدونية ،القبة ،الجزائر2007 ، يحه عيسى وآخرون :تحليل السـوق ،دار الخلدونية ،القبة ،الجزائر2008 ، يحه عيسى وآخرون :التسويق اإلستراتيجي ،دار الخلدونية ،القبة ،الجزائر2011 ، بلحيمر إبراھيم :أسس التسويق ،دار الخلدونية ،القبة ،الجزائر2010 ، فرحات غول :التسويق الدولي )مفاھيم وأسس النجاح في األسواق العالمية( ،دار الخلدونية ،القبة ،الجزائر،2008
 فارس فضيل :التسويق الدولي ،مطبعة اإلخوة ألموساك ،القبة ،الجزائر2010 ، عنابي بن عيسي :سلوك المستھلك )عوامل التأثير البيئية( ،ج ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،الجزائر2003 ،
 عنابي بن عيسى :سلوك المستھلك )عوامل التأثير النفسية( ،ج ،2ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،الجزائر2003 ،
 نادية أوشان :سوابق وأسس التسويق ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،القبة ،الجزائر2009 ، نصيب رجم :دراسة السوق ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر2004 ، نوري منير :التسويق )مدخل اإلستراتيجيات والمعلومات( ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر،2007
 إبراھيم بختي :التجارة اإللكترونية )مفاھيم وإستراتيجيات التطبيق في المؤسسة( ،ديوان المطبوعاتالجامعية ،بن عكنون ،الجزائر2005 ،
السداسي :الرابع
وحدة التعليم :المنھجية
المادة  :المالية العامة
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
اكتساب مبادئ مالية الدولة ومعرفة إيرادات ونفقات الدولة ودور األمر بالصرف.
المعارف السابقة:
ال شيء.
محتوى المادة:
الفصل األول :نشأة وتطور المالية العامة وعالقاتھا بالعلوم األخرى
الفصل الثاني :النفقات العامة)مفھوم النفقات العامة والخاصة ،أنواع النفقات العامة ،اآلثار االقتصادية
واالجتماعية للنفقات العامة(
الفصل الثالث :اإليرادات العامة )مفھوم اإليرادات العامة ،أنواع اإليرادات العامة ،مصادر اإليرادات(
الفصل الرابع :الميزانية العامة وأصولھا العلمية)مبادئ الميزانية العامة للدولة ،إعداد ،تنفيذ ،الميزانية العامة
والتوازن االقتصادي واالجتماعي(
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
• عادل احمد حشيش اساسيات المالية العامة  -مدخل لدراسة اصول الفن المالي لالقتصاد العام
اساسيات في االقتصاد المالية العامة  ،مؤسسة شباب الجامعة
• خبابة عبد J
المالية العامة
• طارق الحاج
السداسي :الرابع
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وحدة التعليم :االستكشافية
المادة  :إعالم آلي 3
الرصيد2 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
إتمام المعارف المتعلقة بالبرمجيات ولغة البرمجة.
المعارف السابقة:
دراسة اإلعالم اآللي في السداسيين األول والثاني.
محتوى المادة:
•
•
•
•
•

برنامج التطبيقات المكتبية معالج النصوص MS WORD
برنامج التطبيقات المكتبية الجداول اللكترونية MS EXCEL
برنامج التطبيقات المكتبية العرض MS POWER POINT
برنامج التطبيقات المكتبية قواعد البيانات MS ACCESS
برنامج التطبيقات المكتبية معالج مصمم قواعد النت MS FRONT PAGE

ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
المراجع:
G-Solle gestion et Informatique
JEROME Aubert Informatique de gestion : bases de données

السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األفقية
المادة  :الفساد وأخالقيات العمل
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم:
اكتساب أطر ونظريات الفساد وأخالقيات العمل في المؤسسة.
المعارف السابقة:
دراسة مدخل إلى القانون.
محتوى المادة:
أوال:جوھر الفساد :
ثانيا-أنواع الفساد:
1ثالثا -مظاھر الفساد اإلداري والمالي
رابعا -أسباب الفساد اإلداري والمالي
خامسا -آثار الفساد اإلداري والمالي
سادسا _محاربة الفساد من طرف الھيئات والمنظمات الدولية والمحلية
سابعا-طرق العالج وسبل محاربة ظاھرة الفساد
ثامنا -نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة
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المراجع:
ﻤﻭﺴﻰ  ,ﺼﺎﻓﻲ ﺇﻤﺎﻡ  1405 ) .ﻫـ  1985 /ﻡ (  .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ
ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ) ﻁ . ( 1ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ .
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
ﺒﺤﺭ  ,ﻴﻭﺴﻑ  .ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
ﺤﻤﻭﺩﻱ  ,ﻫﻤﺎﻡ  .ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ .
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
ﺍﻝﻔﻘﻲ  ,ﻤﺼﻁﻔﻰ .ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
ﻤﺤﻤﻭﺩ  ,ﻤﻬﻴﻭﺏ ﺨﻀﺭ  .ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
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 -3 -2البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخامس والسادس
فرع العلوم التجارية
تخصص تجارة دولية
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ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 -1ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
 -2ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 -3ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 محمود جاسم ،ادارة االعمال الدولية ـ دارالمناھج للنشر و التوزيع ،عمان.2000 ، زكريا مطلك الدوري ،ادارة االعمال الدولية ،دار اليازوري العلميةـ عمان2010 ، اسامة المجذوب ،العولمة اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةـ  ،دار العرية اللبنانيةـ بيروت،.2005
 محمد ابراھيم موسى ،انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدوليةـ دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،.2011
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
المؤسسة جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس تجارة دولية42

ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 ﻤﺩﺨل ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻁﺭﻗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 محمود جاسم ،ادارة االعمال الدولية ـ دار المناھج للنشر و التوزيع ،عمان.2000 ، زكريا مطلك الدوري ،ادارة االعمال الدولية ،دار اليازوري العلميةـ عمان2010 ، اسامة المجذوب ،العولمة اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةـ  ،دار العرية اللبنانيةـ بيروت،.2005
 محمد ابراھيم موسى ،انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدوليةـ دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،.2011
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﻁﺭ. ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ. ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ. ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ. ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ. ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺔ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ. ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺭﻱ ،ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ،ﺍﻝﺠﻭﻱ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
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ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺠﻌﻔﺭ ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ.2014 ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ.2010 ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻬﺎﻨﺴﻲ ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،.2010
- MARC-REYNIER ; ASSURANCE QUALITE EN CONCEPTION, Dalloz
Edition ; paris ; 2013
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ4 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 -1ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ
 -2ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 -3ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 -4ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 -5ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
 -6ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 -7ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ.
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 محمود جاسم ،ادارة االعمال الدولية ـ دار المناھج للنشر و التوزيع ،عمان.2000 ، زكريا مطلك الدوري ،ادارة االعمال الدولية ،دار اليازوري العلميةـ عمان2010 ، اسامة المجذوب ،العولمة اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةـ  ،دار العرية اللبنانيةـ بيروت،.2005
 محمد ابراھيم موسى ،انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدوليةـ دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،.2011
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
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ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻤﺩﺨل ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ4 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 -1ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ.
 -2ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ.
 -3ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ.
 -4ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﺨﺎﻝﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.2011 ، ﻋﺩﺓ ﻤﺅﻝﻔﻭﻥ ،ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2008 ،
 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﺭﺍﺏ ،ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.2010 ،ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺇﻋﻼﻡ ﺁﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ2 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ،ﺍﻝﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ  +ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
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ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
- J,BOULENGER, INFORMATIQUE DE GESTION,
- JEROME AUBERT, INFORMATIQUE DE GESTION : BASES DE DONEES,
)- SORNET ; INFORMATIQUE DE GESTION : (P+
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻻﻓﻘﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ1 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل1 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 -1ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
 -2ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
 -3ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
 -4ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
 -5ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
 -6ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
 -7ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
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 -8ﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
 -9ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻑ
-10
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ
-11
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﻨﺎﺩﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻴﺨﺔ ،ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ،ﻋﻤﺎﻥ.2005 ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﻴﺭﻓﻲ ،ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.2008 ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ،.2009
 ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻕ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﺭﻭﻱ ،ﻋﻤﺎﻥ.2010 ،ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ،ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺼﺭﻑ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 ﻤﺩﺨل ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ. ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ. ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ.ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.2013 ، ﻓﺭﻴﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2012 ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2006 ، -ﻤﺎﻫﺭ ﺸﻜﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.2013 ،
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ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺸﻭﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ.ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ4 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﺭﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.

ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ ،ﺃﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻴﺘﺭﺍﻙ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.2009 ، ﻁﺎﻫﺭ ﺤﺭﺩﺍﻥ ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2010 ، ﻋﻤﺭ ﻫﺎﺸﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺩﻗﺔ ،ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2013 ،
 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ،ﺩﻤﺸﻕ.2009 ،ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ1 :
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل1 :
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ،ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 -1ﻤﺩﺨل ﻝﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 -2ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 -3ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 -4ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 -5ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
 -6ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
 -7ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
 -8ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
 -9ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ
 -10ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
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ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻕ ،ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.2014 ، ﻋﻼ ﺍﻝﻐﺭﺒﺎﻭﻱ ،ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2010 ، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻭﻓﺎ ﺍﻝﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2012 ، -ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﺌﻲ ،ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.2010،
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