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السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :مدخل لالقتصاد
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
تمكين الطالب ﻣن استيعاب ﻣدخل لعلم االقتصاد و التدرب على ﻣواضيعه و ﻣصطلحات المسائل االقتصادية
كما تھدف ﻣادة ﻣدخل لالقتصاد ,إعطاء الطالب فكرة عاﻣة ﻣبسطة حول المفاھيم األساسيةلھذا العلم  ,حتي يتمكن الطالب ﻣن
استيعاب ﻣدخل لعلم االقتصاد و التدرب على ﻣواضيع وﻣصطلحات 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 العالقات االجتماعية 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 ،إعادة التوزيع( -نشاطاالستھالك)اإلنفاق( -نشاط االدخار -نشاط االستثمار.
 -3المدخل النظاﻣي :
ﻣفھوم النظام االقتصادي ،فلسفة وﻣذھبية النظام االقتصادي ،أھداف النظام االقتصادي ،آليات النظام االقتصادي.طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1دويدار ﻣحمد ،ﻣبادئ االقتصاد السياسي ،ﻣصر  :ﻣنشأة المعارف.1982 ،
 -2ﻣحمد يسري ابراھيم دعبس" ،الموارد االقتصادية ،ﻣاھيتھا ،أنواعھا ،اقتصاداتھا اإلسكندرية ،ﻣصر  :دار
المعارف.1996 ،
 -3ﻣحمد ﻣوسى الشروف وناظم ﻣحمد نوري الشمري ،ﻣدخل في علم االقتصاد .دار زھران للنشر والتوزيع عمان،
األردن.2009 ،
 -4ﻣعين أﻣين السيد ،ﻣدخل االقتصاد ،دار المسيرة  ،عمان.1999 ،
 -5ظاھر فاضل البياتي ،ﻣدخل االقتصاد ،دار وائل للنشر ،عمان.2009 ،
السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :اقتصاد جزئي 1
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
اكتساب ﻣبادئ و تقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع اإلنتاج .وتحديدا التحكم في دالة الغرانج وقيودھا
واستخداﻣھا .
المعارف المسبقة المطلوبة
ﻣراجعة في الرياضيات )االشتقاق و التفاضل تحديدا( ،النظرية االقتصادية.
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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 االحالل والدخل(...جـ-دالة الطلب )ﻣفھوم دالة الطلب ،التمثيل الرياضي بدالة الطلب ،دالة الطلب الفردي ،المرونات(...
 -2نظرية سلوك المنتج
أ -تعريف وأنواع دوال االنتاج
ب -دالة االنتاج في الفترة القصيرة.
طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -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 ،
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:
 اإلطارالتصوري المحاسبي للمحاسبة المالية. دراسة كيفية سير الحسابات)دراسة الصنف  1األﻣوال الخاصة ،دراسة حسابات األصول الثابتة الصنف  ،2دراسة حساباتالمخزونات والحسابات 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 رقم األعمال(طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1عبد الرحمن عطية ،المحاسبة العاﻣة وفق النظام المحاسبي المالي)المخطط المحاسبي الجديد )دار جيطلي للنشر و التوزيع،
الجزائر.2011 ،
 -2عبد الرحمن عطية ،تمارين في المحاسبة العاﻣة وفق النظام المحاسبي المالي ﻣع الحلول ،دار جيطلي للنشر و التوزيع،
الجزائر.2011 ،
 -3أﻣينة بن بوثلجة ـ ﻣحاسبة الشركات ـ  Eurl Pages Bleues Internationalesـ الجزائر ،فيفري .2011
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 -4المرسوم التنفيذي رقم  08ـ  156المؤرخ في 26ﻣاي  2008المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  07ـ  11المؤرخ في
.2007/11/25
 -5ﻣحمد بوتين ،المحاسبة العاﻣة للمؤسسة ،ط .2005 ، OPU ، 5
 -6بن ربيع حنيفة ،الواضح في المحاسبة العاﻣة ،دار ھوﻣة.2005 ،
السداسي :األول
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :تاريخ الوقائع االقتصادية
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
إدراك و استيعاب الوقائع االقتصادية في سياقھا التاريخي ﻣند العصور القديمة إلى الوقت الراھن .
المعارف المسبقة المطلوبة
بعض المبادئ العاﻣة في ﻣجال االقتصاد .
محتوى المادة:
 ﻣفھوم الوقائع االقتصادية و أھميتھا -1الوقائع االقتصادية في العصور القديمة
عند اليونانعند الروﻣان -2الوقائع االقتصادية في العالم اإلسالﻣي
 -3الوقائع االقتصادية في العالم الغربي
النظام اإلقطاعيالنظام الحرفيالنظام الرأسمالي)الرأسمالية التجارية ،الرأسمالية الصناعية ،الرأسمالية المالية(الوقائع االقتصاديةﻣا بين الحربين) ﻣعاھدات السالم والمشكلة األلمانية ،األزﻣة االقتصادية العالمية  ،1929ظھورالنظام االقتصادي االشتراكي(
الوقائع االقتصادية المعاصرة)نظام  BWوالنظام االقتصادي الجديد ،بروز االقتصاديات األسيوية ،انھيار المعسكراالشتراكي ،العولمة االقتصادية ،األزﻣة المالية .(2008
طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1دويدار ﻣحمد ،ﻣبادئ اإلقتصاد السياسي ،ﻣصر  :ﻣنشأة المعارف1982 ،
 -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 ،
السداسي :األول
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :اإلحصاء 1
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
ھو إعطاء الطالب األدوات األساسية ن التي تسمح له بجمع البيانات اإلحصائية حول الظواھر االقتصادية و االجتماعيhة ،
و ﻣعالجتھا الوصفية ن ﻣن حيث التقديم والتخليص  ،وإعطاء  .....العاﻣة ،كمرحلة أولى ن ثم إعطاءه أھم ﻣبhادئ االحتمhاالت آلنھhا
فكرة تمھيدية عن اإلحصاء  2المبرﻣج السداسي الموالي
المعارف المسبقة المطلوبة
الرياضيات
محتوى المادة:
 -1ﻣفاھيم عاﻣة
 ﻣفھوم االحصاء المجتمع والعينة والفرد ﻣصادر وطبيعة البيانات االحصائيةالمؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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-2
-3
-4
-5

-6

عرض 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 والتدبب(.

طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1أحمد السيد عاﻣر ،اإلحصاء الوصفي و التحليلي ،دار الفجر للنشر والتوزيع .ﻣصر.2007،
 -2السيفو ولد اسماعيل ،أساسيات األساليب اإلحصائية ،زﻣزم ناشرون و ﻣوزعون ،عمان2010 ،
 -3ﻣورايسبيغل )ترجمة عبد القادر حمود( ،االحصاء واالحتمال .أكاديميا انترناشيونال ،لبنان.2001 ،
 -4جالطو الجياللي ،االحصاء ،دار العلوم2005 ،
 -5دوﻣينيك سالفاتور" :نظريات و ﻣسائل في االحصاء و االقتصاد القياسي" ديوان المطبوعات الجاﻣعية.1982.
 -6لزعر علي ,تمارين ﻣصححة و ﻣسائل في االحصاء ,ﻣنشورات جاﻣعة باجي ﻣختار ,عنابة .2006
 -7ﻣحمد راتول ،االحصاء الوصفي ديوان المطبوعات الجاﻣعية .الجزائر العاصمة .2004
 -8عبد الحسين زيني "األرقام القياسية" دار الحاﻣد للنشر و التوزيع ,األردن ,عمان .2012
 -9عبد الرحمان ﻣحمد أبوعكة ,ﻣقدﻣة في المعاينة اإلحصائية  ,دار المريخ المملكة العربية السعودية.1995 ,
10- 1-Hocine hamdani statistique descriptive, opu Alger.2005
11- 2-JEAN-JAQUES DROSBEKE, éléments statistique, Edition, Ellipes, Bruxells,1997.
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 واللوغاريتمية
 -6الدوال االصلية وحساب التكاﻣل
 -7الدوال ذات عدة ﻣتغيرات
طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1سعود ﻣحمود ،التحليل الرياضي ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية.2009 ،
 -2بابا حاﻣد ،ﻣحاضرات في التحليل  ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية.1988 ،
المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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 -3بن عيسى لخضر  ،التحليل الرياضي  ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية.2009 ،
 -4حسن رجب ﻣحمد ،أساسيات الرياضيات الجبر والھندسة التحليلية واإلحصاء ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،ﻣصر.2000 ،
5- 1-Mohamed MEHBALI, Mathématiques,opu, Alger,9éme ed, 2007.
السداسي :األول
وحدة التعليم :المنھجية
المادة  :منھجية 1
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب المناھج المتبعة في البحث العلمي بعد تعريفhه بمجhال البحhث العلمhي ثhم طhرق البحhث
وكيفية إعداد المذكرات والبحوث ﻣن الناحية الشكلية والموضوعية.
المعارف المسبقة المطلوبة
ﻣعرفة فن التفكير المنطقي  ،االستقراء و االستنباط و التحليل السليم .
محتوى المادة:
 ﻣدخل لعلم المنھجية تعريف المنھجية المدارس المنھجية المناھجطريقة التقييم:
 اﻣتحان %100المراجع:
 -1كمال الدين ﻣصطفى الدھراوي ،ﻣنھجية البحث العلمي ،المكتب الجاﻣعي الحديث ،ﻣصر.2010،
 -2ناصر ﻣحمود جرادات و أخرون ،أساليب البحث العلمي و اإلحصاء  :كيف تكتب بحثا علميا؟ ،اثراء للنشر و التوزيع،
عمان.2012،
 -3انجرس ترجمة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون  :ﻣنھجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية – تدريبات
عملية  ،دار القصبة للنشر  ،الجزائر . 2004
 -4أوﻣا سيكاران ،طرق البحث في اإلدارة  :ﻣدخل لبناء المھارات البحثية ،دار المريخ للنشر ،الرياض.2009 ،
 -5ﻣوريس انجرس ،ﻣنھجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،دار القصبة.2004 ،
 -6ربحي ﻣصطفى عليان وآخرون ،ﻣناھج وأساليب البحث العلمي ،دار الصفاء ،عمان2000 ،
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 .
المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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طريقة التقييم:
 اﻣتحان %100المراجع:
 -1عباس الصراف ،المدخل إلى علم القانون  :نظرية القانون-نظرية الحق ،دار النشر للثقافة و التوزيع ،عمان.2011،
 -2فوزي ﻣحمد ساﻣي ،الشركات التجارية األحكام العاﻣة والخاصة ،دار النشر للثقافة و التوزيع ،عمان.2012،
 -3بعلي ﻣحمد الصغير المدخل إلى العلوم القانونية  ،درا العلوم للنشر و التوزيع .2006
 -4القانون التجاري الجزائري.
 -5إسحق إبراھيم ﻣنصور :نظرية القانون و الحق  -د.م.ج .1990 -
- -6نعيم ﻣحمد :نظرية القانون  -وھران .1981 -
- -7عبد الحي حجازي :المدخل للعلوم القانونية  -القاھرة .1972
 -8سليمان ﻣرقس :المدخل للعلوم القانونية  -القاھرة .1957
 -9السداسي :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:
 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،
 -4صالح الدين شروخ ،ﻣدخل لعلم االجتماع ،دار العلوم.2005 ،
السداسي :األول
وحدة التعليم  :األفقيـة
المادة  :لغة حية 1
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
اثراء الرصيد اللغوي للطالب ليتمكن ﻣن االستفادة ﻣن القراءات المتنوعة لمختلف المراجع..
المعارف المسبقة المطلوبة
المبادئ االساسية في اللغة اإلنجليزية و قواعدھا
المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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محتوى المادة:
برناﻣج ﻣقترح ﻣن الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى ﻣع التخصص
طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 ﻣراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية .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 ﻣختلفالمدارس الفكرية ،و تمكينه ﻣن
التمييز بين ﻣختلف وظائف اإلدارة و أھمية كل واحدة ﻣنھا.
المعارف المسبقة المطلوبة
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:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%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. McGraw 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 وخصائصه ،المعدل الحدي لإلحالل التقني ،خط التكلفة
المتساوية ،توازن المنتج ،ﻣسار التوسع(.
المرونة )ﻣرونة عواﻣل اإلنتاج ،ﻣرونة االحالل(
دالة العرض
نظرية التكاليف واإليرادات
توازن السوق)ﻣفھوم التوازن ،تفاعل العرض والطلب ،فائض المستھلك وفائض المنتج(
المنافسة التاﻣة
االحتكار التام

طريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1رشيد بن ديب ،االقتصاد الجزئي ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية.1996 ،
 -2أحمد فريد ﻣصطفى ،التحليل االقتصادي الجزئي  :أساسيات-تطبيقات رياضية-حلول تمارين ،ﻣؤسسة شباب الجاﻣعة ،ﻣصر،
.2009
 -3سليمان وارد المساعيد،أساسيات االقتصاد الجزئي :ﻣدخل ﻣبسط ألساسيات االقتصاد الجزئي،دار زھران للنشر و
التوزيع،األردن.2013،
 -4عبد اله ﻣحمد شاﻣية،ﻣبادئ االقتصاد الجزئي،دار الفكر للنشر و التوزيع ،األردن.2011،
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:
 -1المعالجة المحاسبية لعمليات تاسيس الشركات
 -2المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء و البيع و التخفيضات التجارية و الرسم على القيمة المضافة.
 -3المعالجة المحاسبية لعمليات لألوراق التجارية
 -4ﻣحاسبة األغلفة
 -5أعمال نھاية الدورة المحاسبية
المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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طريقة التقييم:
 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 Internationalesـ الجزائر.2011 ،
 4ـ ﻣحمد بوتين ـ المحاسبة المالية ــ  Pages Bleues Internationalesـ الجزائر ،ﻣارس .2010
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(-2المتغير العشوائي
 المتغير العشوائي المنفصل والمتصل التوزيع االحتمالي ودالة التوزيع االحتمالي األﻣل الرياضي واالنحراف المعياري-3التوزيعات االحتمالية
 التوزيعات االحتمالية للمتغير العشوائي المنفصل التوزيعات االحتمالية للمتغير المتصلطريقة التقييم:
 ﻣستمر 50% اﻣتحان 50%المراجع:
 -1السعدي رجال ،نظرية االحتماالت  :ﻣبادئ الحساب االحتمالي )دروس وتمارين( الجزء األول  ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية،
الجزائر.2008،
 -2جالطو جياللي ،اإلحصاء ﻣع تمارين وﻣسائل ﻣحلولة ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية .2002
 -3دوﻣينيك سالفاتور ،االقتصاد القياسي واإلحصاء التطبيقي ،سلسلة شوم ،دار ﻣاك غراو ھيل.1985 ،
 -4نصيب رجم ،اإلحصاء التطبيقي ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر.2004 ،
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السداسي :الثاني
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:
 -1بنية الفضاء الشعاعي
 -2التطبيقات الخطية
 -3ﻣفاھيم عاﻣة حول المصفوفات
العمليات االساسية على المصفوفات رتبة المصفوفات وحساب المقلوب -4حل جملة ﻣعادالت خطية
 -5القيم الذاتية واالشعة الذاتية
طريقة التقييم:
 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
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
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طريقة التقييم:
 ﻣستمر%100المراجع:
 -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
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:
 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 ،
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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:
 -1علم اجتماع المنظمات
 -2المنظمة ونظرياتھا
 -3الظاھرة التنظيمية
 -4تقنيات التنظيم االجتماعي
 -5نظريات التنظيم  :تايلور  ،ﻣدرسة العالقات اإلنسانية  ،المدرسة السوسيوتقنية  ،الحاجات والحوافز  ،تجربة نظم العمل .
 -6نظرية التنظيم
 -7سيولوجيا المؤسسة  :التسيير واستراتيجية التنظيم  ،الجھاز التنظيمي الستراتيجيات التنظيم .
 -8السلوك 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 ،
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:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -بعض المراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية .
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 -2 -2البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الثالث والرابع
ميدان علوم اقتصادية  ،تسيير و علوم تجارية
السنة الثانية فرع " العلوم االقتصادية "
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السداسي :الثالث
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :تسيير المؤسسات
الرصيد6 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
االلمام بمبادئ إنشاء المؤسسة و أھم وظائفھا ﻣع اكتساب بعض المعارف فيما يتعلق بنظرية اتخاذ القرار .
المعارف المسبقة المطلوبة
ﻣدخل لالقتصاد ،ﻣدخل إلدارة األعمال.
محتوى المادة:
 -1ﻣقدﻣة حول تسيير المؤسسة .
 -2أنواع المؤسسات )الشكل القانوني  ،قطاع األعمال  ،الحجم  ،االنتشار الجغرافي ....،إلخ(.
 -3تكوين وتطور المؤسسة .
 -4وظائف المؤسسة  :الوظيفة المالية  ،الموارد البشرية  ،التموين  ،اإلنتاج  ،التسويق  ،البحث و التطوير(.
 -5نظرية اتخاذ القرار) العمليات والنماذج(
طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1جمال الدين العويسات  ،اإلدارة و عمليات إتخاذ القرار  ،دار ھوﻣا  ،الجزائر . 2002 ،
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.
3- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008
السداسي :الثالث
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :اقتصاد كلي 1
الرصيد6 :
المعامل3 :
أھداف التعليم
التحليل الكلي للظواھر االقتصادية و التحكم في المجاﻣيع الكلية
المعارف المسبقة المطلوبة
ﻣدخل لالقتصاد ،اقتصاد جزئي.
محتوى المادة:
 -1ﻣفھوم النظرية االقتصادية :
بناء النماذج ،دراسة المتغيرات الداخلة والخارجة ،التحليل الديناﻣيكي والساكن الخصائص األساسية لالقتصاد الكلي المعادالت
السلوكية والتعريفية ،شروط التوازن.
 -2بعض المفاھيم والمجاﻣيع الخاصة باالقتصاد الكلي :
حساب الناتج الوطني والدخل الوطني الناتج المحلي اإلجمالي،الناتج الوطني اإلجمالي،الدخل الوطني ،الدخل الشخصي ،الدخل
التصرفي.
 -3النظرية الكالسيكية في التوازن الكلي:
فرضيات المدرسة ،التوازن العام عند الكالسيك ،تقييم التوازن العام عند الكالسيك.
 -4التحليل الكلي الكينزي
 تحديد الدخل الوطني ﻣع وجود قطاعين)أھم افكار كينز ،نظرية الطلب الفعال واالستخدام الكاﻣل ،دالة االستھالك ودالةاالدخار ،دالة االستثمار ،الكفاية الحدية لرأس المال ،التحليل الكينزيبسعر الفائدة ،المضاعف وأنواعه ،ظاھرة المعجل( .
 تحديد الدخل الوطني ﻣع وجود قطاع حكوﻣي ،أثر االستثمار واالنفاق الحكوﻣي على الدخل ،ﻣضاعف الضرائب وﻣضاعفالتحويالت ،ﻣضاعف الميزانية المتوازنة ،الضرائب المرتبطة بالدخل ودراسة المضاعف.
 الدخل الوطني ﻣع وجود التجارة الخارجية) المعاﻣالت االقتصادية الدولية وتحديد ﻣعاﻣالت الدخل الوطني ،دالة الصادراتودالة الواردات ،الصادرات والواردات وتحديد الدخل الوطني في التوازن ،ﻣضاعف التجارة الخارجية(.
طريقة التقييم) :نوع التقييم والترجيح(
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 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
-1
-2
-3
-4
-5

كاظم جاسم العيساوي ،اإلقتصاد الكلى ،دار المسيرة ،عمان.2010 ،
أياد عبد الفتاح النسور " أساسيات االقتصاد الكلي " – -دار صفاء للنشر – عمان – 2013
سعيد بريبش ،االقتصاد الكلي ،ديوان المطبوعات ،الجزائر.2000 ،
بريبش السعيد " االقتصاد الكلي ،نماذج وتمارين ﻣحلولة "  -دار العلوم للنشر -الجزائر 2010
صخري عمر " االقتصاد الكلي" ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية ،الجزائر2008 ،
6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009

السداسي :الثالث
وحدة التعليم :األساسية
المادة :اقتصاد جزائري
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
المام الطالب بمراحل ﻣيزت االقتصاد الجزائري و تحديدا ﻣرحلة االقتصاد الموجه وﻣرحلة اإلصالحات و التحول.
المعارف المسبقة المطلوبة
ثقافة عاﻣة فيما يتعلق باالقتصاد الجزائري و أھم التطورات التي ﻣر بھا .
محتوى المادة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المرحلة األولى في العھد االستعماري
ﻣرحلة تخطيط التنمية االقتصادية 1979 -1962
ﻣرحلة التحول اإلراديلإلصالحات 1986 -1980
ﻣرحلة اإلصالحات االقتصادية 1993 -1986
ﻣرحلة تطبيق سياسات التعديل الھيكلي 1998 -1994
ﻣرحلة براﻣج النمو االقتصادي  1999إلى يوﻣنا

طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
1-Rachid BOUDJEMA, : Économie du développement de l’Algérie 1962-2010, maison El
Khaldounia
2-Hamid Tamar: structure et model de développement de l'Algérie, Edition SNED 1974
السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال
الرصيد3 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
فھم النقود و وظائفھا ،األنظمة النقدية و التمييز بين ﻣختلف أقسام السوق المالي.
المعارف المسبقة المطلوبة
ﻣدخل لالقتصاد
محتوى المادة:
-Iاالقتصاد النقدي:
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 -2النقود :المفھوم ،األشكال ،الوظائف و التطورات
 -3المحمالت) (Agrégatsو اإلحصاءات النقدية
 -4األنظمة النقدية )القاعدة الذھبية ،الصرف بالذھب ،نظام سعر الصرف المعوم(
 -5النظريات )الكالسيكية و الحديثة( و السياسات النقدية
 -6الوساطة المالية
 -7الجھاز المصرفي الجزائري
 -IIسوق رؤوس األﻣوال
 -1السوق النقدي :التعريف ،التصنيف ،األدوات ،الھيئات و الدور
 -2السوق المالي :التعريف ،التصنيف ،الخيارات و المبادالت
 -3األسواق اآلجلة )المستقبليات ،الخيارات و المبادالت(
 -4سوق رؤوس األﻣوال الدولي )سوق األورو -عملة(
 -5الساحات المالية الدولية )نيويورك ،لندن ،طوكيو ،بيروت(...
طريقة التقييم) :نوع التقييم والترجيح(
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1ﻣفتاح صالح ،النقود و السياسة النقدية  ،دار الفجر ،عمان.2005 ،
 -2ﻣصطفى رشدي شيخة " االقتصاد النقدي والمصرفي" الدار الجاﻣعية 1981
 -3سھير ﻣحمـد ﻣعتوق " االتجاھات الجديدة في التحليل النقدي" الدار المصرية اللبنانية  ،القاھرة ﻣصر ,ط.1988 .1
1- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007
2- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009
السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :احصاء 3
الرصيد3 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
اإللمام بمبادئ اإلحصاء التطبيقي بدءا بالمعاينة ،التقدير بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات اإلحصائية.
المعارف المسبقة المطلوبة
اإلحصاء  1و 2
محتوى المادة:
 -1توزيع المعاينة )ﻣفاھيم ،توزيعات المعاينة ،تقييم المقدر النقطي( .
 -2ﻣجال الثقة )عينة طبيعية ،ﻣجال الثقة ،ﻣجال الثقة للتباين ،عينة غير طبيعية ،ﻣجال الثقة المتوسط ،ﻣجال الثقة بين المتوسطين،
ﻣجال الثقة للنسبة بين تباينين( .
 -3االختبارات اإلحصائية)ﻣقدﻣة واختبار غوص ،اختبار ستودنت...تحليل االنحدار وتقديم المعالم .
طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1د.ثروت ﻣحمد عبد المنعم ":ﻣدخل حديث لإلحصاء و االحتماالت".ط ,2دار العبيكان ,المملكة العربية السعودية.
 -2د.شفيق العتوم" :طرق االحصاء تطبيقات اقتصادية و ادارية باستخدام ." spssدار المناھج 2005,عمان ,األردن.
 -3د.ﻣحمد صبحي أبو صالح" :الطرق االحصائية" .دار اليازوري ,الطبعة العربية  ,2009عمان االردن.
 -4د.ﻣحفوظ جودة :التحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام  .spssدار وائل , 2008عمان األردن.
 - -5عبد القادر ﻣحمد عبد القادر عطية ،االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،الدار الجاﻣعية ،اإلسكندرية. 2005 ،
 -6عبد العزيـز شرابـي ،طرق إحصـائية للتوقع االقتصـادي ،ديوان المطبوعـات الجاﻣعية ،الجزائر.2000 ،
 -7حسن ياسين طعمة ،أساليب اإلحصاء التطبيقي ،دار صفاء2010 ،
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 -8عبد الحميد عبد المجيد البلداوي ،أساليب اإلحصاء للعلوم االقتصادية وإدارة األعمال ﻣع استخدام برناﻣج  ،SPSSدار وائل،
عمان.2010 ،
 -9المحـمدي شاكر ﻣصلح " ،اإلحصاء وتصميم االختبارات " ،دار أساﻣة للنشر ،عمان2011 ،
10ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion,
Editions De Boeck, 2010
11GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions
Menouba, Tunis 2011
السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :منھجية 2
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
اكتساب الطالب لمؤھل التفكير السليم بخصوص ﻣعالجة ﻣسألة اقتصادية
المعارف المسبقة المطلوبة
ﻣنھجية 1
محتوى المادة:
ﻣنھجية اعداد ﻣشاريع التخرج
 ﻣقدﻣة البحث وخطة البحث تحرير ﻣضمون البحث التھميش ،المراجع ﻣالحق البحث فھرس البحث إعداد االستبياناتطريقة التقييم) :نوع التقييم والرترجيح(
 اﻣتحان %100المراجع:
 -1المشھداني خالد  :ﻣناھج البحث العلمي  ،دار أيام للنشر  ،عمان 2013 -
 -2قنديلجي ع .إ : .البحث العلمي واستخدام ﻣصادر المعلوﻣات التقليدية وااللكترونية  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع2012 ،
السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :رياضيات المؤسسة
الرصيد4 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
التحكم في حل ﻣشاكل اقتصادية بأدوات البرﻣجة الخطية و الغير خطية.
المعارف المسبقة المطلوبة
الرياضيات  1و. 2
محتوى المادة:
 -1البرﻣجة الخطية
 صياغة المسألة الحل البيانيعرض الحل بطريقة السمبلكس المسألة الثنائية وتحليل الحساسية -2ﻣشاكل النقل
 صياغة المسألة تمثيل ﻣشكلة النقل بنظرية الشبكةعرض الحل بطريقة الشبكة -3ﻣدخل للبرﻣجة غير الخطية بقيود أو بدون قيود .
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طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1عزام صبري " الرياضيات في اإلدارة واالقتصاد " ،إربد ،عالم الكتب الحديث2006 ،
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.
السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :اعالم آلي 2
الرصيد1 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
تعزيز ﻣعارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب
المعارف المسبقة المطلوبة
إعالم آلي .1
محتوى المادة:
 -1استخدام الحاسوب في حل ﻣسألة
 -2ھيكل البرﻣجة
 -3الخوارزﻣيات
 -4الحلقات
طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1أيمن جميل النسور ،الحاسوب و البرﻣجيات الجاھزة  :ﻣھارات الحاسوب ،دار وائل ،عمان.2012 ،
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
السداسي :الثالث
وحدة التعليم  :األفقية
المادة  :لغة أجية 3
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
بلوغ ﻣستويات عالية ﻣن الثراء اللغوي في ﻣجال االقتصاد و تسيير المؤسسة .
المعارف المسبقة المطلوبة
التحكم في قواعد الكتابة باللغة الفرنسية .
محتوى المادة:
برناﻣج ﻣقترح ﻣن الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى ﻣع التخصص
طريقة التقييم:
 اﻣتحان %100المراجع:
 -ﻣراجع يتفق بشأنھا ﻣن طرف فريق التكوين .
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السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :اقتصاد كلي 2
الرصيد6 :
المعامل3 :
أھداف التعليم
تعزيز ﻣكتسبات االقتصاد الكلي 1بتابع االستھالك ،الطلب على النقد ،التوازن العام ،نماذج النمو.
المعارف المسبقة المطلوبة
اقتصاد كلي . 1
محتوى المادة:
 -1دوال االستھالك الحديثة)نظرية  Kuznetsفي االستھالك ،نظرية الدخل الدائم ،نظرية الدخل النسبي ،نظرية دورة الحياة،
تأثير األصول على االستھالك(
 -2دوال الطلب على النقد )أسس الطلب على النقد ،تطور الطلب على النقد(
 -3تحليل ھيكس وھانس لسعر الفائدة )ﻣنحنى التوازن االقتصادي العام(
 دراسة ﻣنحنى  ISﻣن طرف ھانسن ،دراسة ﻣنحنى  LMﻣن طرف ھيكس توازن التوازنين أو توازن االقتصادي العام ،التغير في التوازن العام ،ﻣرونة األجور واألسعار واثر سعر الفائدة على التوازنالعام ،أثر  Pigouعلى األسعار
 -4نماذج النمو االقتصادي
 نموذج ھارد ،نموذج دوﻣار ،نموذج كالدور ،نموذج جون روبنسون ،نموذج سولو -5الدورات االقتصادية
 تعريف الدورة االقتصادية وﻣراحلھا ،أنواع الدورات االقتصادية ﻣراحلھاطريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1كاظم جاسم العيساوي ،اإلقتصاد الكلى ،دار المسيرة ،عمان.2010 ،
 -2أياد عبد الفتاح النسور " أساسيات االقتصاد الكلي " – -دار صفاء للنشر – عمان – 2013
 -3سعيد بريبش ،االقتصاد الكلي ،ديوان المطبوعات ،الجزائر.2000 ،
 -4سعيد بريبش " االقتصاد الكلي ،نماذج وتمارين ﻣحلولة "  -دار العلوم للنشر -الجزائر 2010
 -5صخري عمر " االقتصاد الكلي" ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية ،الجزائر2008 ،
السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :تاريخ الفكر االقتصادي
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
اإللمام بمختلف المدارس الفكرية ﻣن حيث نظرياتھم و توجھاتھم بشأن أھم المسائل االقتصادية
المعارف المسبقة المطلوبة
تاريخ الوقائع االقتصادية
محتوى المادة:
 الفكر االقتصادي في الحضارات الشرقية القديمة الفكر االقتصادي في المجتمعات الغربية القديمة و العصر الوسيط في أروبا الفكر المركنتيلي الفكر الطبيعيالمؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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 الفكر الكالسيكي الفكر الرأسمالي و ﻣراحله الفكر االشتراكي الفرنسي ،الفكر الماركسي فكر المدرسة التاريخية في ألمانيا الفكر النيوكالسيكي الفكر الكينزي النظريات ﻣا بعد الكينزيةطريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1عبد علي كاظم المعموري :تاريخ األفكار اإلقتصادية ،دار حاﻣد ،عمان.2012 ،
 -2ﻣدحت القريشي :تطور الفكر االقتصادي ،دار وائل ،عمان.2008 ،
 -3حسين عمر ،تاريخ الفكر االقتصادي ،ج ،1
 -4حسين عمر  ،تاريخ الفكر االقتصادي ،ج ،2
 -5حشيش عادل احمد ،تاريخ الفكر االقتصادي ،لبنان :دار النھضة العربية للنشر.
 -6دويدار ﻣحمد ،ﻣبادئ اإلقتصاد السياسي ،ﻣصر  :ﻣنشأة المعارف.1982 ،
السداسي :الرابع
وحدة التعليم :األساسية
المادة  :المالية العامة
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
تفھم الطالب لموازنة الدولة العاﻣة بشقيھا اإليرادات و النفقات العاﻣة
المعارف المسبقة المطلوبة:
ﻣدخل لالقتصاد ،تسيير المؤسسات
محتوى المادة:
 -1نشأة وتطور المالية العاﻣة وعالقتھا بالعلوم األخرى
 -2النفقات العاﻣة)ﻣفھوم النفقات العاﻣة والخاصة ،أنواع النفقات العاﻣة ،تقسيم النفقات العاﻣة ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية
للنفقات العاﻣة(
 -3اإليرادات العاﻣة)ﻣفھوم اإليرادات العاﻣة ،أنواع اإليرادات العاﻣة ،ﻣصادر اإليرادات(
 -4الميزانية العاﻣة وأصولھا العلمية)ﻣبادئ الميزانية العاﻣة ،إعداد وتنفيذ الميزانية العاﻣة والتوازن االقتصادي واالجتماعي(.
طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1لعمارة جمال ،ﻣنھجية الميزانية العاﻣة للدولة في الجزائر ،دار الفجر ،ﻣصر.2004 ،
 -2عبد الغفور ابراھيم أحمد ،ﻣبادئ االقتصاد والمالية العاﻣة ،دار زھران ،عمان2012 ،
 -3زغدود علي .المالية العاﻣة ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية ،الجزائر2005.،
 -4عادل فليح العلي .المالية العاﻣة ،دار الحاﻣد ،األردن2007.،
السداسي :الرابع
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :رياضيات مالية
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
االلمام بمفھوم القيمة الزﻣنية للنقود ،ﻣعدل الفائدة ،اھتالك القروض
المعارف المسبقة المطلوبة
رياضيات المؤسسة
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محتوى المادة:
 -1الفائدة البسيطة و الخصم
 -2الفائدة المركبة و الدفعات
 -3تكافؤ المعدالت و رؤوس األﻣوال
 -4ﻣعايير اختيار االستثمارات
 -5القروض و اھتالكھا
 -6التقنيات البورصية :تقييم السندات و األسھم
طريقة التقييم:
 ﻣستمر % 50 اﻣتحان % 50المراجع:
 -1عدنان كريم نجم الدين ،الرياضيات المالية ،دار األكاديميون.2009 ،
 -2ناصر دادي عدون ،الرياضيات المالية ،الجزء االول ،دار المحمدية.1998 ,
 -3ناصر دادي عدون ،الرياضيات المالية ،الجزء الثاني ،دار المحمدية.1998 ,
4- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012
5- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques financières. Les éditions Foucher.
Paris
6- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris,
2013.
السداسي :الرابع
وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :اقتصاد المؤسسة
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم
يدرك الطالب أھمية اإلدارة االقتصادية للمؤسسة بما يسمح لھا بالبقاء و النمو.
المعارف المسبقة المطلوبة
تسيير المؤسسات،
محتوى المادة:
-1ﻣفھوم المؤسسة
 -2المؤسسة والمحيط
 -3تنظيم المؤسسة
 -4وظائف المؤسسة
 -5أدوات التحليل االقتصادي للمؤسسة
 -6انماط نمو المؤسسة
طريقة التقييم:
تقويم ﻣستمر و اﻣتحان جزئي ﻣناصفة
المراجع:
 -1ناصر دادي عدون ) : (1998اقتصاد المؤسسة  .طبعة  ، 2دار المحمدية العاﻣة  ،الجزائر
 -2عبد الرزاق بن حبيب ) : (2002اقتصاد و تسيير المؤسسة  ،ديوان المطبوعات الجاﻣعية  .الجزائر
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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السداسي :الرابع
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :إعالم آلي 3
الرصيد3 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
اكتساب الطالب ﻣن ﻣھارات في اإلعالم اآللي تساعده في ﻣشروع تخرجه.
المعارف المسبقة المطلوبة
االعالم اآللي  1و2
محتوى المادة:
 -1براﻣج التطبيقات المكتبية ﻣعالجة النصوص Ms Word
 -2براﻣج التطبيقات المكتبية الجداول االلكترونية Ms Excel
 -3براﻣج التطبيقات المكتبية العرض Ms Power Point
 -4براﻣج التطبيقات المكتبية قواعد البيانات Ms Access
 -5براﻣج التطبيقات المكتبية ﻣعالج ﻣصمم قواعد النت Ms Front Page
طريقة التقييم- :اﻣتجان%100
المراجع:
 -1أيمن جميل النسور ،الحاسوب و البرﻣجيات الجاھزة  :ﻣھارات الحاسوب ،دار وائل ،عمان.2012 ،
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
السداسي :الرابع
وحدة التعليم  :األفقية
المادة  :الفساد و أخالقيات العمل
الرصيد1 :
المعامل1 :
أھداف التعليم
توعية الطالب وتحسيسه ﻣن خطر الفساد،ودفعه للمساھمة في ﻣحاربته.
المعارف المسبقة المطلوبة
ثقافة عاﻣة و اقتصادية .
محتوى المادة:
 -1جوھر الفساد
 -2أنواع الفساد
 -3ﻣظاھر الفساد اإلداري والمالي
 -4أسباب الفساد اإلداري والمالي
 -5آثار الفساد اإلداري والمالي
 -6ﻣحاربة الفساد ﻣن طرف الھيئات والمنظمات الدولية والمحلية
 -7طرق العالج وسبل ﻣحاربة ظاھرة الفساد
 -8نماذج لتجارب بعض الدول في ﻣكافحة الفساد
طريقة التقييم:
 اﻣتحان %100المراجع:
 -1ﻣوسى  ,صافي إﻣام ) :(1985استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات )ط . (1الرياض  ،دار
العلوم للطباعة والنشر .
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
 -2بحر  ,يوسف  :الفساد اإلداري وﻣعالجته ﻣن ﻣنظور إسالﻣي
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
 -3حمودي  ,ھمام  :ﻣصطلح الفساد في القرآن الكريم .
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.undp-pogar.org
الفقي  ,ﻣصطفى :الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات
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 -3 -2البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخامس والسادس

المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس

اقتصاد دولي 32

ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺄﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻊ ﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  :ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺩﻭﺩ)ﺸﺭﻭﻁ( ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺍﻝﺼﻘﺎﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.1997 ، ﺭﻋﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺼﺭﻥ  :ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .2000
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:

تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بأھم أدوات التحليل المالي على المستوى الدولي واھم التقنيات ووسائل
التسوية للتجارة الدولية في إطار الحركات الدولية لرؤوس األموال في المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻱ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  :ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺤﺎﺘﻡ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ  ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.1995 ، -ﺤﺸﻴﺵ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ  ،ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻭﻝﻰ ،ﻤﺠﺩﻯ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸﺭ.1998 ، ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ  ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ.1999 ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ.2000 ،المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة
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ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  :ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 -اﻣتحان %66.67

ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ

ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ،ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ.2000 ، -ﺤﺸﻴﺵ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ  ،ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻭﻝﻰ ،ﻤﺠﺩﻯ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸﺭ.1998 ، ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ  ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ.1999 ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ.2000 ،ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ5:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﺎﺘﺞ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  :ﺤﻘل ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  :ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ  :ﺠﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ  :ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
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ﻗﺎﺩﺓ ﺃﻗﺎﺴﻡ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ،ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ) ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ(.2002 ،opu ،
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ4:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بالمؤسسات الدولية  OMC, BIRD, FMIابتداء من أسباب نشأتھا والظروف المحيطة

وكذا أھدافھا االقتصادية وعالقتھا بالجزائر.

ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺒﺒﻼﻭﻱ  :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﻤﺎﻱ .2000
 ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ  :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺤﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.1999 ،ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ2:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻠﺘﻭﻁﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﻁﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  :ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:
• ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
• ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
• ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ
• ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ
• ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ،ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺕ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻝﺤﺭﻑ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  :ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺍﻝﺼﻘﺎﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.1997 ،ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ1:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل1:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺍﻻﻝﻤﺎﻡ ﺒﺄﻫﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ .
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
ﻤﻨﻰ ﺠﺭﻴﺞ ،ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.2005 ،
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺱ.
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ.
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:

تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب وتمكينه من أدوات التمويل المستعملة عبر الحدود اإلقليمية للبلد لتتعدى األسواق
المحلية إلى األسواق الدولية وكذا عمليات التوغل في األسواق العالمية.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺘﻭﺍﺼل +ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺒﺒﻼﻭﻱ  :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﻤﺎﻱ .2000
 ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺤﺴﻥ" ,ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ" ,ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ,ﻤﺼﺭ -ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ:ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2000،
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ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻭﻗﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺁﻝﻴﺎﺕ
ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ،ﻭﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ .
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ :ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .2002 ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ:ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2000،- Philippe Guarsuault ,Stephane Priami: les opérations bancaires l’international ,Banque - éditeur ,
Paris ,1999.
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ6:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺍﻷﺴﻴﻭﻱ،
ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ( ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  :ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻪ .
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻪ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ،ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻝﻲ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.2002 ، -ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻁ ،2ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ.1981 ،
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ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺭﺒﺹ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ4:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻜﻲ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ: ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ:ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.2000، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ.2000 ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺒﺒﻼﻭﻱ  :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﻤﺎﻱ .2000
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ5:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل2:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻓﻬﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﺌﻲ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  :ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل.
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ  :ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
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ﺤﺴﺎﻡ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ.
 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ.2000 ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ :ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 2002- Guyon Xavier , Statistique et économétrie, Paris, Ellipses, Edition Marketing, 2001
- Hayashi Fumio, Econometrics, New Jersey, Princeton University Press,2000.
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ2:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل1:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﻤﺩﺨل ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ.
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
 2-2ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل 2 .ـ 3ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﻜﻴل .
 - 1-2ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻘﺩ .
 -1ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
 - 3ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ .
-4ﺍﻝﺭﻗﻌﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻴﺔ )(Territoire
 - 5ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
 3-6ﺸـﺭﻁ ﻀـﻤﺎﻥ
 2-6ﺍﻝﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ :
 - 6ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻜﻴل  1-6ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ
ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ  4-6. Ducroireﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘﺩ .
 5-6ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ .
 6-6ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ.
 7-6ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ .
 7ـ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤــﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜــل .
 1-7ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .
 2-7ﺍﻷﻭﻝــﻭﻴــﺔ .Exclusivité
 3-7ﺍﻝﻌﻤﻭﻝـــﺔ .
 4-7ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33 اﻣتحان %66.67ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
e
Frédéric Teulon: La nouvelle Economie Mondiale, 3 édition, Press Universitaire de France.
ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ :ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ.
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ1:
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل1:
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ :
ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺄﻫﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ:
ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ:
 ﻣستمر %33.33المؤسسة جاﻣعة ﻣحمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس

اقتصاد دولي 39

-

اﻣتحان %66.67

ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ:
ﻤﻨﻰ ﺠﺭﻴﺞ ،ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.2005 ،
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺱ.
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