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I -بطاقة تعریف اللیسانس



5 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

:مكان التكوینتحدید-1

العلوم االقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة:كلیة أو معھد 

العلوم االقتصادیة:قسم 

)یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل(2012اكتوبر 01مؤرخ في 268:اللیسانستأھیلرقم قرار

/:المشاركون اآلخرون-2

/: المؤسسات الشریكة األخرى-

/:المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون-

:الشركاء الدولیون األجانب -
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:إطار وأھداف التكوین-3

)حقل إجباري(مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین–أ 

سواء من نفس فرقة (من قبل المؤسسة في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا
:األخرى وفق الشكل التاليبالشعبیرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة ) التكوین أو فرق تكوین أخرى

العلوم ::قاعدة التعلیم المشترك للمیدان
االقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة

العلوم االقتصادیة:الفرع

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنیة 

:بالمطابقة 

ال یوجد-
-

-

-

:التخصص المعني بالمطابقة 

ادارة المشاریع
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)حقل إجباري(أھداف التكوین-ب

:محورین ظریة والتطبیقیة وذلك من خالل النلطالب على المعارف الى تحصیل ان یھدف  ھذا التكوی

:یصب في الحصول على الكفاءات العلمیة والتقنیة التي تمكنھ منفالمحور األولاما 
،و ادارتھاالمؤسساتوتسییرمجال االقتصادالتحكم في -
التحكم في المیادین المتعلقة باتخاذ القرارات اإلستراتیجیة المالئمة،-
مراقبة تسییر المؤسسات،القدرة على التحكم في-
.القدرة على حل النزاعات بإدارة الموارد البشریة-

:صب في اتجاه تطویر القدرات الفردیة للطالب من حیثفیالتطبیقيالمحوراما
تطویر القدرة على اإلشراف على المشاریع وتسییرھا،-
في فرق بحث تسییر المؤسسات وإدارة المشاریع،القدرة على اإلندماج-
القدرة على اإلشراف وتأطیر فرق العمل التنفیذیة،-
الخطیة لبعض المسائل البرامجإدخال الطالب في منھجیة بحوث العملیات وصیاغة -

.االقتصادیة كأمثلة واقعیة

المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج

المالئمة للبیئة المحیطة بالجامعة تسییر المؤسسات تتضمن العدید من العناصر اقتصاد وإن تخصص 
الشھادة تمكن الطالب ف.واء بالمؤسسات أو القطاعات مع دراسة كل التغیرات االقتصادیة العالمیة س

وعلوم االقتصادیةواالستكشافیة والمنھجیة واألفقیة المتعلقة بالعلوماالساسیةالحصول على المعارف 
الدراسة في الماستر والدكتوراه أو ممارسة المھن التسییر خصوصا مما یسمح للطالب مواصلة

:المتعلقة بھذه المیادین على مستوى المعارف والمتغیرات الحاصلة في الساحة االقتصادیة ومن أھما 

 القدرة على وضع استراتیجیات مالئمة وبرامج عمل ألصحاب الشركات المختلفة
االستشارات الوطنیة والدولیة في مجاالت التسییر واإلدارةالقدرة على

القدرة على التحكم في التقنیات الحدیثة للنماذج االقتصادیة على مختلف االستراتیجیات والوضعیات المالئمة

)حقل إجباري(لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د

تسییر المؤسسات اقتصاد وفي تخصصLMDإن الطالب المتحصل على شھادة 
:یمكنھ التشغیل في كامل القطاعات االقتصادیة منھا 

المؤسسات االقتصادیة،-
كل القطاعات االنتاجیة صناعیة أوخدماتیة-
كل الھیئات اإلداریة-
.  كل المؤسسات بأنواعھا الصغیرة والمتوسطة-
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)بنوك، خزینة، الضرائب(القطاع المالي والمصرفي -

)حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

محاسبة و جبایة  كادارة االعمال  ،في تخصصاتلھ  معابراللیسانس اقتصاد و تسییر المؤسسات ان تخصص
مالیة المؤسسة ، و مالیة ، فھو یعتبر في األصل امتدادا و جسرا في آن الوقت لكل التخصصات الجزئیة في 

.االقتصادیة و علوم التسییرتخصصات العلوم 

)حقل إجباري( لمتابعة التكوینالنجاعة مؤشرات- و
....)الكفاءات المكتسبةإمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الدیمومة، نسبة النجاح،معاییر( 

مدة وذلك یمكن ان یدوم اطولعكس تخصص ادارة المشاریع فان  تخصص اقتصاد  وتسییر المؤسسات على 
حیث نسبة النجاح فیھ عالیة بحكم المقاییس التي تدرس فیھ وكذا المؤطرین حیث في جلب الطلبةلمیزتھ 

.معظمھم ذوي االختصاص 
متحصل على الف. فھي مواتیة لمتطلبات سوق العمل في الجزائر . كما ان امكانیة التشغیل واردة و ممكنة جدا 

شھادة اللیسانس في ھذا التخصص لھ المجال الواسع في التشغیل حیث یمكنھ التشغیل في كل المیادین و نذكر 
: على سبیل المثال ال الحصر

)بنوك، خزینة، الضرائب(كل الھیئات اإلداریة القطاع المالي والمصرفي -
المؤسسات االقتصادیة،-
تیة،كل القطاعات االنتاجیة صناعیة أوخدما-
.كل المؤسسات بأنواعھا الصغیرة والمتوسطة-

یمكن ان یتابع دراستھ في الماستراقتصاد و تسییر المؤسسات یسانس لالطالب المتحصل على كما ان 
و الدكتوراه التابعة لفرع العلوم االقتصادیة و علوم التسییر الموجودة في كل  الجامعات  و بالتالي یمكنھ ان

. یكتسب الكفاءة الالزمة للدخول الى سوق العمل بحظوظ اكبر على ھذا المستوى
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)3سنة (الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین

المجموع العدد الخارجي الداخليالعدد الرتبة
00 00 00 أستاذ التعلیم العالي
04 00 04 أستاذ محاضر أ
02 00 02 أستاذ محاضر ب
07 00 07 أستاذ مساعد أ
1 X 1 أستاذ مساعد ب
X X X *أخرى 

011 00 14 المجموع

:مستخدمو الدعم والتقنیین: أخرى* 

العدد الرتیة
01 رؤساء مصالح
08 متصرف اداري
06 عون ادارة رئیسي
06 تقني سامي
02 عون ادارة

:في التخصص اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین-5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات-أ
)بطاقة لكل مخبر.( التطبیقیة للتكوین المقترح

إتمام:المخبر عنوان 

طالب80:قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعدداتعنوان التجھیزالرقم
09جھاز كمبیوتر01
02Imprimante02
03DATACHOW02
04Photocopieuse01

:میادین التربص و التكوین في المؤسسات -ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص
أسابیع2004سعیدة-المعدنیة مؤسسة المیاه 

أسابیع2004سیدي بلعباسENIEمؤسسة 
ENADأسابیع1504سعیدة
SCISأسابیع1504سعیدة
BEAأسابیع1004سعیدة
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:بعرض التكوین المقترح في المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر -ج
تتوفر مكتبة الكلیة على مجموعة مھمة من المراجع حدیثة في مجال التخصص المقترح، ناھیك عن مركز 

جھاز حاسوب ومختلف اإلمكانات المادیة السامحة بإجراء البحوث، 60البحث الذي یتوفر على أكثر من 
. باإلضافة إلى مركز اإلعالم األلي و مخبرین لتكثیف اللغات

الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیةاألعمال مقرات -د
.جھاز حاسوب ومختلف اإلمكانات المادیة السامحة بإجراء البحوث60تتوفر الكلیة  على أكثر من 
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II-التخصصيبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
)6و5السداسیین (

)للمیدان والفرعقاعدة التعلیم المشترك الوزاریة الخاصة بمالحق القرارات دمج ت(
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:السداسي الخامس-

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

وحدات التعلیم األساسیة
37XXسا 7سا 1.30سا 3.00سا172.30نظریة المنظمات

37XXسا 7سا 1.30سا 3.00سا172.30استراتیجیة المؤسسة
24XXسا 3.30سا 1.30سا1.30سا97.30نظریة اتخا ذ القرار

وحدات التعلیم المنھجیة
24XXسا3سا1.30سا1.30سا90ادارة المشاریع
23XXسا1.30سا1.30سا1.30سا67.30مراقبة  التسییر
وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

23XXسا1.30سا1.30سا1.30ساSPSS67.30)(1اعالم الي
11Xسا 1.30سا22.30قانون العمل

وحدة التعلیم األفقیة
11Xسا1.30سا22.30لغة اجنبیة

30سا23.30سا1.30سا9سا13.30سا5712.30مجموع السداسي 

:السداسي السادس-

نوع التقییماألرصدةالمعاملالساعي األسبوعيالحجم الحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

وحدات التعلیم األساسیة
26XXسا6سا1.30سا1.30سا135نماذج التنبؤ

26XXسا6سا1.30سا1.30سا135تقییم المشاریع
26XXسا6سا1.30سا1.30سا135مالیة المؤسسة

وحدات التعلیم المنھجیة
24XXسا3سا1.30سا1.30سا90ادارة الموارد البشریة

14XXسا6سا90تربصتقریر  
وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

23XXسا.301سا1.30ساSPSS(67.301.30(2اعالم الي 
وحدة التعلیم األفقیة

11Xسا1.30سا22.30لغة أجنبیة
30سا28.30سا1.30سا 7.30سا7.30سا6675مجموع السداسي



ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة،  لكل ینبغي(حوصلة إجمالیة للتكوین-
)السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة و تح س 

1050 - 202.30 292.30 555 محاضرة
990 135 157.30 270 427.30 أعمال موجھة
45 - 45 - - أعمال تطبیقیة
- - - - - عمل شخصي

1414 - 137.30 342.30 934 )حدد(عمل آخر
3499 135 542.30 905 1916.30 المجموع
180 6 18 50 106 األرصدة

100% 4% 10% 27% 59% األرصدة لكل وحدة تعلیم% 
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2015-2014: السنة الجامعیة

III -1 - ثانيوالولالمفصل لكل مادة في السداسیین األالبرنامج

لمیدان علوم اقتصادیة ، تسییر و علوم تجاریةالمشترك قاعدة التعلیم 
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2015-2014: السنة الجامعیة

األول: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

مدخل لالقتصاد:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
تمكین الطالب من استیعاب مدخل لعلم االقتصاد و التدرب على مواضیعھ و مصطلحات المسائل االقتصادیة 

المعارف المسبقة المطلوبة 
الرشیدالعقالنيالتفكیر و االستنباط

: محتوى المادة
:المدخل المعرفي-1
علم الثروة، علم الرفاھیة، علم االختیارات الفعالة، علم العالقات (التعریف : موضوع علم االقتصاد-

المشكلة االقتصادیة، مفھوم الحاجة والسلعة، استخدام وتطبیق علم االقتصاد) االجتماعیة في إطاراإلنتاج
: المدخل النظري-2
)أداة، موضوع وحیز التبادل( نشاط التبادل–) ر اإلنتاجمفھوم اإلنتاج، حساب اإلنتاج، عناص(نشاط اإلنتاج -
التوزیع قبل اإلنتاج كالملكیة والعمل، التوزیع بعد اإلنتاج كاألجر، الربح، الفائدة، إعادة (نشاط التوزیع -

.نشاط االستثمار-نشاط االدخار-)اإلنفاق(نشاط االستھالك-)التوزیع
:المدخل النظامي-3
فلسفة ومذھبیة النظام االقتصادي، أھداف النظام االقتصادي، آلیات النظام ،القتصاديمفھوم النظام ا-

.االقتصادي
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
دار :االقتصادیة،ماھیتھا،أنواعھا،اقتصادیاتھا  اإلسكندریة،مصرالموارد"یسري ابراھیم دعبس،محمد1-

.1996المعارف،
.1999معین أمین السید، مدخل االقتصاد، دار المسیرة ، عمان، - 2
. 2009ظاھر فاضل البیاتي، مدخل االقتصاد، دار وائل للنشر، عمان، -3
عمان، دار زھران للنشر والتوزیع.مدخل في علم اإلقتصاد،ناظم محمد نوري الشمريومحمد موسى الشروف-4
.2009ألردن، ا
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2015-2014: السنة الجامعیة

األول: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

1اقتصاد جزئي :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
وتحدیدا التحكم في دالة . اكتساب مبادئ و تقنیات التحلیل النیوكالسیكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج

.الغرانج وقیودھا واستخدامھا 
المعارف المسبقة المطلوبة

.، النظریة االقتصادیة)االشتقاق و التفاضل تحدیدا(مراجعة في الریاضیات 
: محتوى المادة

مفھوم االقتصاد والمشكلة االقتصادیة-
نظریة سلوك المستھلك-1

)العددیة(نظریة المنفعة القیاسیة -أ
الفرضیات التي تقوم علیھا النظریة-
)الكلیة والحدیة(المنفعة أنواع -
)التحلیل بمنحنیات السواء(نظریة المنفعة الترتیبیة -ب
التحلیل بمنحنیات السواء، المعدل الحدي لالحالل، قید المیزانیة، توازن المستھلك، أثر االحالل -

)...والدخل
)...الفردي، المروناتمفھوم دالة الطلب، التمثیل الریاضي بدالة الطلب، دالة الطلب(دالة الطلب -جـ

نظریة سلوك المنتج-2
تعریف وأنواع دوال االنتاج-أ

.دالة االنتاج في الفترة القصیرة-ب
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
.1996الجزائر، رشید بن دیب، نادیة شطاب، االقتصاد الجزئي، دیوان النشر الجامعي،-1
2008فریدریك تلون، ترجمة وردیة واشد، مدخل لالقتصاد الجزئي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،-2
.2012، دار المسیرة، االردن، 3الطبعة . محمود حسین الوادي، االقتصاد الجزئي--3
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األول: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

1محاسبة عامة :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
اإللمام بمبادئ المحاسبة العامة من تحكم في حسابات األصول و الخصوم و مسك الحسابات و القوائم المالیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
.بعض المبادئ األولیة في الریاضیات ، اإلحصاء و التسییر 

: محتوى المادة
.للمحاسبة المالیةالتصوري المحاسبي اإلطار-
2الثابتة الصنف األصول، دراسة حسابات الخاصةاألموال1دراسة الصنف (دراسة كیفیة سیر الحسابات-

، دراسة 4، دراسة حسابات الغیر الصنف 3الحسابات الجاریة الصنف ، دراسة حسابات المخزونات و
)5الحسابات المالیة الصنف 

)النواتج7األعباء، والصنف 6صنف دراسة ال( دراسة حسابات التسییر -
، جدول تغیرات رقم ، جدول تدفقات الخزینة، حساب النتائجالمیزانیة(دراسة عرض وتقدیم القوائم المالیة-

)األعمال
: طریقة التقییم

%50مستمر -

%50امتحان -
: المراجع

دار جیطلي (المخطط المحاسبي الجدید(المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمن عطیة، -1
.2011للنشر و التوزیع، الجزائر، 

، دار جیطلي للنشر تمارین في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي مع الحلولعبد الرحمن عطیة، -2
.2011و التوزیع، الجزائر، 

Eurlأمینة بن بوثلجة ـ محاسبة الشركات ـ-3 Pages Bleues Internationales 2011ـ الجزائر، فیفري .
11ـ 07المتضمن تطبیق أحكام القانون رقم 2008ماي 26المؤرخ في 156ـ 08المرسوم التنفیذي رقم -4

.25/11/2007المؤرخ في 
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األول: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

تاریخ الوقائع االقتصادیة :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.إدراك و استیعاب الوقائع االقتصادیة في سیاقھا التاریخي مند العصور القدیمة إلى الوقت الراھن 

المعارف المسبقة 
.بعض المباديء العامة في مجال االقتصاد 

: محتوى المادة
مفھوم الوقائع االقتصادیة و أھمیتھا-
في العصور القدیمةالوقائع االقتصادیة -1

عند الیونان -
مانوعند الر-

الوقائع االقتصادیة في العالم اإلسالمي-2
الوقائع االقتصادیة في العالم الغربي-3

النظام اإلقطاعي-
النظام الحرفي-
)، الرأسمالیة المالیة، الرأسمالیة الصناعیةالرأسمالیة التجاریة(النظام الرأسمالي-
االقتصادیة العالمیة األزمة، األلمانیةمعاھدات السالم والمشكلة ( مابین الحربینالقتصادیةالوقائع ا-

)، ظھور النظام االقتصادي االشتراكي1929
، ، بروز االقتصادیات األسیویةوالنظام االقتصادي الجدیدBWنظام(الوقائع االقتصادیة المعاصرة-

).2008، األزمة المالیة العولمة االقتصادیة، انھیار المعسكر االشتراكي
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، التنمیة المستدامة-االقتصادیةالعولمة ؛االقتصادیةالوقائع : خبابة عبد هللا 

2009.
.2009دار المریخ، السعودیة، . ، التنمیة االقتصادیة)ترجمة حامد محمود(میشیل تودارو-1
.2010المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، . رضا عبد السالم، العالقات االقتصادیة الدولیة-2
.2008دار وائل للنشر والتوزیع، االردن، . مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي-4
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األول: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

1اإلحصاء :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
اإللمام بمبادئ و أدوات اإلحصاء الوصفي تحدیدا

المعارف المسبقة المطلوبة 
الریاضیات

: محتوى المادة
مفاھیم عامة-1

مفھوم االحصاء -
المجتمع والعینة والفرد-
االحصائیةمصادر وطبیعة البیانات -

حصائیةعرض البیانات اإل-2
).، التكرار المتجمع، مركز الفئة، التكراراتایجاد الفئة(بناء الجداول وأنواعھا-

التمثیل البیاني حسب نوع المتغیر-3
).، المنوال، الوسیطالوسط الحسابي(مقاییس النزعة المركزیة الموضعیة-4
مقاییس التشتت-5

)نصف المدى الربیعي(، التوزیع المفتوح)المعیارياالنحراف(قالتوزیع المغل-
المؤشرین-

).بدالتدب، التفلطح و، االلتواءالشكل المتماثل(شكالاأل-6
: طریقة التقییم

%50مستمر -

%50امتحان -
) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

. 2007مصر،.، دار الفجر للنشر والتوزیع اإلحصاء الوصفي و التحلیليأحمد السید عامر، -1
2010، زمزم ناشرون و موزعون، عمان، أساسیات األسالیب اإلحصائیةالسیفو ولد اسماعیل، -2
.2001أكادیمیا انترناشیونال، لبنان، . ، االحصاء واالحتمال)ترجمة عبد القادر حمود(موراي سبیغل -3
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األول: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

1ریاضیات :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.اكتساب مھارة التحلیل الریاضي التطبیقي

المعارف المسبقة المطلوبة 
مبادئ الحساب و الجبر

: محتوى المادة
مبادئ نظریة المجموعات-1
مفاھیم عامة حول المتتالیات والسالسل-2
التطبیقات المستمرة-3
المشتقات-4
اللوغاریتمیة الدوال اآلسیة و-5
الدوال االصلیة وحساب التكامل-6
تغیراالدوال ذات عدة مت-7

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2009المطبوعات الجامعیة، نالریاضي، دیوالسعود محمود، التحلی-1
.1988المطبوعات الجامعیة، نبابا حامد ،محاضرات في التحلیل ، دیوا-2
.2009المطبوعات الجامعیة، نالریاضي ، دیوالبن عیسى لخضر ، التحلی-3
.2000، دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر، أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاءحسن رجب محمد، -4
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األول: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

1منھجیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.اكتساب مؤھل التحلیل المنھجي السلیم للمشكالت االقتصادیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
.معرفة فن التفكیر المنطقي ، االستقراء و االستنباط  و التحلیل السلیم 

: محتوى المادة
مدخل لعلم المنھجیة-
تعریف المنھجیة-
المنھجیةالمدارس -
المناھج-

: طریقة التقییم
%100امتحان  -

: المراجع
.2010كمال الدین مصطفى الدھراوي، منھجیة البحث العلمي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،-1
، اثراء للنشر كیف تكتب بحثا علمیا؟: أسالیب البحث العلمي و اإلحصاءناصر محمود جرادات و أخرون، -2

.2012و التوزیع، عمان،
منھجیة البحث العلمي في العلوم : انجرس ترجمة بوزید صحراوي و كمال بوشرف و سعید سعیون -3

.2004تدریبات عملیة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر –اإلنسانیة 
، دار المریخ للنشر، الریاض، مدخل لبناء المھارات البحثیة: طرق البحث في اإلدارةأوما سیكاران، -4

2009.
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األول: السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

مدخل للقانون :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.اكتساب مھارة التحكم في المصطلحات القانونیة التي لھا عالقة باالقتصاد و خصوصا األوراق التجاریة

المعارف المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

مدخل للقانون-1
القانون التجاري-2
:مـــــتقدی-أ
تعریف القانون التجاري-
أساس ومجال تطبیق القانون التجاري-
العالقات بین القانون والقانون المدني-
مصادر القانون التجاري-

:الشركات–ب 
)شركة التضامن، شركة التوصیة البسیطة، شركة باسم مشترك(شركة األشخاص-
شركة ذات مسؤولیة محدودة، شركة مختلطة، شركة األسھم:رؤوس األموالشركات -

.األوراق التجاریة-3
: طریقة التقییم

%100امتحان  -
: المراجع

، دار النشر للثقافة و التوزیع، نظریة الحق-نظریة القانون: المدخل إلى علم القانون عباس الصراف، -1
.2011عمان،

.2012دار النشر للثقافة و التوزیع، عمان،، التجاریة األحكام العامة والخاصةالشركات فوزي محمد سامي، -2
.2006بعلي محمد الصغیر المدخل إلى العلوم القانونیة ، درا العلوم للنشر و التوزیع -3
.القانون التجاري الجزائري-4
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األول: السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

مدخل لعلم االجتماع :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.اإللمام بنشأة و تطور علم االجتماع ، رواد علم االجتماع  و مساھماتھم 

المعارف المسبقة المطلوبة 

: محتوى المادة
طورتوالةنشأالعلم االجتماع -1
نظریات علم االجتماع-2
موضوعات علم االجتماع وفروعھ-3
)ابن خلدون(رواد علم االجتماع -4
االجتماعیة وتحلیلھاالظاھرة-5

:طریقة التقییم
%100امتحان  -

: المراجع
.2012، ، االردنسمیر ابراھیم حسن، تمھید في علم االجتماع، دار المسیرة للنشر والتوزیع-1
.1999تطور الفكر االجتماعي ،دار المعرفة الجامعیة ،بیروت ،: عبد هللا محمد عبد الرحمن ،-2
.2005النظریة في علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعیة ،: العاطي السید ،السید عبد -3
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2015-2014: السنة الجامعیة

األول: السداسي
األفقیـة:وحدة التعلیم 

1لغة حیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
..اثراء الرصید الغوي للطالب لیتمكن من االستفادة من القراءات المتنوعة لمختلف المراجع

المعارف المسبقة المطلوبة 
یة في اللغة اإلنجلیزیة و قواعدھاسالمباديء االسا
: محتوى المادة

برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.باللغة اإلنجلیزیة مراجع في االقتصاد و إدارة األعمال-
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

مدخل إلدارة األعمال:المادة 
6:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
المدارس إسھامات مختلفالتعرف على أبرزاألعمال و خصائصھا ، و إدارةمفھوم  إدراك تمكین الطالب من 

.أھمیة كل واحدة منھا الفكریة ، و تمكینھ من التمییز بین مختلف وظائف اإلدارة و
المعارف المسبقة المطلوبة 

.بعض المعارف في االقتصاد و تاریخ الوقائع االقتصادیة 
: محتوى المادة

مقدمة-1
مفھوم ومداخل إدارة األعمال األھمیة واألھداف-2
مراحل تطور الفكر اإلداري-3
).، التوجیھ والرقابة، التنظیمالتخطیط( وظائف التسییر-4
: التقییمطریقة
%50مستمر -

%50امتحان -
: المراجع

1- Aktouf  Omar : Le management entre tradition et renouvellement. 3ème edition . Edition
Gaetan Morin , Montreal  1994
2- Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise , traduction francaise de Strategy
and Structure , Les éditions d’Organisation 2 édition Paris 1989.
3- Koontz.H & O’donnell.C : Management – Principes et méthodes de gestion. Mc Graw
Hill editions .Montréal 1980.
4- KALIKA.M , « Structures d’entreprises » , Les petites affiches , n° 122 , Octobre 1985.
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

2االقتصاد الجزئي :المادة 
6:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
وتحدیدا التحكم في دالة . اكتساب مبادئ و تقنیات التحلیل النیوكالسیكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج

.الغرونج وقیودھا
، النظریة )االشتقاق و التفاضل تحدیدا(بعض المكتسبات في الریاضیات المعارف المسبقة المطلوبة 

.1االقتصادیة، اقتصاد جزئي 
: محتوى المادة

دالة االنتاج في الفترة الطویلة-1
حالل الحدي لإل، المعدلخصائصھمنحنیات الناتج التساوي و(االنتاج عند توفر عاملین متغیرین-2

.)، مسار التوسع، توازن المنتج، خط التكلفة المتساویةالتقني
)نتاج، مرونة االحاللمرونة عوامل اإل(المرونة -3
دالة العرض-4
یراداتاإلنظریة التكالیف و-5
)، فائض المستھلك وفائض المنتج، تفاعل العرض والطلبمفھوم التوازن(توازن السوق-6
المنافسة التامة-7
التاماالحتكار-8

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.1996رشید بن دیب، االقتصاد الجزئي، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
، مؤسسة شباب حلول تمارین-تطبیقات ریاضیة-أساسیات: التحلیل اإلقتصادي الجزئيأحمد فرید مصطفى، -2

.2009الجامعة، مصر، 
دار زھران مدخل مبسط ألساسیات اإلقتصاد الجزئي،: ،أساسیات اإلقتصاد الجزئيسلیمان وارد المساعید-3

.2013للنشر و التوزیع،األردن،
.2011، األردن،دار الفكر للنشر و التوزیعمبادئ اإلقتصاد الجزئي،عبد الھ محمد شامیة،-4
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

2محاسبة عامة :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.، االستثمارات، أعمال نھایة السنة و التسویةاكتساب الطالب ألساسیات عملیات الخزینة

المعارف المسبقة المطلوبة 
1محاسبة عامة 
: محتوى المادة

المعالجة المحاسبیة لعملیات تاسیس الشركات -1
.البیع و التخفیضات التجاریة و الرسم على القیمة المضافةالمعالجة المحاسبیة لعملیات الشراء و -2
المعالجة المحاسبیة لعملیات لألوراق التجاریة -3
محاسبة األغلفة-4
أعمال نھایة الدورة المحاسبیة -5

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
دار النشر جیطلي، برج بوعرریج، -)الماليوفق النظام المحاسبي (المحاسبة العامة -عبد الرحمن عطیة ـ 1

.2009الجزائر 
دار النشر جیطلي، برج بوعرریج، -)وفق النظام المحاسبي المالي(معمقةالمحاسبة ال-عبد الرحمن عطیة ـ 2

.2011الجزائر 
Pages Bleues-)سیر الحسابات وتطبیقتھا(لخضر عالوي ـ نظام المحاسبة المالیة -3 Internationales ـ

.2011الجزائر، جانفي 
.2010ـ الجزائر، مارس Pages Bleues Internationalesـ ـ محمد بوتین ـ المحاسبة المالیة ـ4
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

2احصاء:المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
)االحتماالت، المتغیر العشوائي و التوزیعات االحتمالیة(التحكم في أدوات اإلحصاء الریاضي 

المعارف المسبقة المطلوبة 
.1، ریاضیات 1احصاء 

: محتوى المادة
مدخل لالحتماالت-1

التجربة العشوائیة- 
)، االستقاللیة، الشرطیة، التنافيالتالؤم(االحتمال، االحداث- 

المتغیرالعشوائي-2
المتغیرالعشوائي المنفصل والمتصل- 
التوزیع االحتمالي ودالة التوزیع االحتمالي- 
مل الریاضي واالنحراف المعیارياأل- 

التوزیعات االحتمالیة-3
التوزیعات االحتمالیة للمتغیر العشوائي المنفصل- 
المتصلالتوزیعات االحتمالیة للمتغیر - 

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
، دیوان الجزء األول) دروس وتمارین(مبادئ الحساب اإلحتمالي : نظریة اإلحتماالتالسعدي رجال، -1

.2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
.2002جالطو جیاللي، اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة-1
.1985راو ھیل، غدومینیك سالفاتور، االقتصاد القیاسي واإلحصاء التطبیقي، سلسلة شوم، دار ماك -2
.2004نصیب رجم، اإلحصاء التطبیقي، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، -3
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

2ریاضیات :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.بأدوات الجبر الخطي و حساب المصفوفات1تعزیز مكتسبات الریاضیات 
المعارف المسبقة المطلوبة 

1الریاضیات 
: محتوى المادة

بنیة الفضاء الشعاعي-1
التطبیقات الخطیة-2
مفاھیم عامة حول المصفوفات-3

العملیات االساسیة على المصفوفات-
المصفوفات وحساب المقلوبرتبة -

حل جملة معادالت خطیة-4
االشعة الذاتیةالقیم الذاتیة و-5

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2009، المطبوعات الجامعیةنالریاضي، دیوالسعود محمود، التحلی-1
.1988، المطبوعات الجامعیةنبابا حامد ،محاضرات في التحلیل ، دیوا-2
.2009، المطبوعات الجامعیةنالریاضي ، دیوالبن عیسى لخضر ، التحلی-3
، دار الفجر للنشر و التوزیع، أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاءحسن رجب محمد، -4

.2000مصر، 
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

اعالم ألي :المادة 
3:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.إمداد الطالب بمدخل في اإلعالم اآللي و التحكم في الحاسوب

المعارف المسبقة المطلوبة 

: محتوى المادة
تعریف الحاسوب-1
)العتاد(القسم المادي للحاسوب-2
القسم البرمجي-3
أنظمة التشغیل-4
برامج التطبیقات المساعدة-5
نترنت وتطبیقاتھااإل-6

: طریقة التقییم
%100مستمر-

: المراجع
2011، اثراء للنشر و التوزیع، عمان، أساسیات الحاسوب و االنترنتزیاد محمد عبود، -1
.2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور، -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014
4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

قانون تجاري :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
القانون التجاريتدعیم مدخل للقانون بأساسیات 

المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل للقانون
: محتوى المادة

العقود التجاریة-1
مفھوم العقد التجاري- 
أھمیة العقد التجاري- 
التمییز بین العقد المدني والعقد التجاري- 

عقد البیع-أ
عقد النقل-ب
عقد نقل البضائع-ج
عقد نقل األشخاص-د

والتسویة القضائیةاإلفالس-5
: طریقة التقییم

%100امتحان -
: المراجع

، دیوان المطبوعات المحل التجاري-التاجر -األعمال التجاریة : القانون التجاري الجزائري نادیة فضیل، -1
.2011الجامعیة، الجزائر، 

، دار التشریعات التجاریة و اإللكترونیة) : المجلد الثاني(الموسوعة التجاریة و المصرفیةمحمود الكیالني، -2
.2008الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

علم اجتماع المنظمات :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.اإللمام بالتنظیم و المنظمة والنظریات المفسرة لھا

وبة المعارف المسبقة المطل
مدخل لعلم االجتماع، مدخل لالقتصاد

: محتوى المادة
منظماتعلم اجتماع ال-1
المنظمة ونظریاتھا-2
الظاھرة التنظیمیة-3
تقنیات التنظیم االجتماعي-4
، الحاجات والحوافز، یوتقنیةوسس، المدرسة الالعالقات اإلنسانیة، مدرسة یلورات: نظریات التنظیم-5

.تجربة نظم العمل
التنظیمنظریة-6
.الجھاز التنظیمي الستراتیجیات التنظیم، التسییر وإستراتیجیة التنظیم: سیولوجیا المؤسسة-7
.القیادة اإلداریة في تنظیمات العمل-السلوك اإلنساني في التنظیم-8

: طریقة التقییم
%100امتحان -

: المراجع
، دار الحامد للنشر و وظائف المنظمة-إلداریةالعملیات ا-النظریات: مبادئ اإلدارة الحدیثة حسین رحیم، -1

.2006التوزیع، عمان، 
.2009دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، ، السلوك التنظیميحسین رحیم ، -2
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثاني: السداسي
األفقیة:وحدة التعلیم 

2لغة حیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
في میدان التكوین باللغة اإلنجلیزیة مختلف المراجعةمن االستفادة من قراءھنیتمكللطالب للغوي لاثراء الرصید ا

.
المعارف المسبقة المطلوبة

.معارف في اإلنجلیزیة و في تحلیل النصوص المتعلقة باالقتصاد و إدارة األعمال 
: محتوى المادة

للمقیاس یتماشى مع التخصصبرنامج مقترح من الفریق البیداغوجي
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

:المراجع
.بعض المراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة -
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2015-2014: السنة الجامعیة

III -2-رابعوالثالثالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین ال
میدان علوم اقتصادیة ، تسییر و علوم تجاریة
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

تسییر المؤسسات :المادة 
6:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
.بمبادئ إنشاء المؤسسة و أھم وظائفھا مع اكتساب بعض المعارف فیما یتعلق بنظریة اتخاذ القرار االلمام

المعارف المسبقة المطلوبة 
.مدخل لالقتصاد، مدخل إلدارة األعمال

: محتوى المادة
.مقدمة حول تسییر المؤسسة -1
).إلخ....ار الجغرافي ،الشكل القانوني ، قطاع األعمال ، الحجم ، االنتش(أنواع المؤسسات-2
.تكوین وتطور المؤسسة-3
الوظیفة المالیة ، الموارد البشریة ، التموین ، اإلنتاج ، التسویق ، البحث و : وظائف المؤسسة -4

).التطویر
)العملیات والنماذج( نظریة اتخاذ القرار-5

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2002العویسات ، اإلدارة و عملیات إتخاذ القرار ، دار ھوما ، الجزائر ، جمال الدین -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.

3-DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008
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الثالث: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

1اقتصاد كلي :المادة 
6:الرصید
3:المعامل

أھداف التعلیم 
التحلیل الكلي للظواھر االقتصادیة و التحكم في المجامیع الكلیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
.مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي

: محتوى المادة
:مفھوم النظریة االقتصادیة-1
بناء النماذج، دراسة المتغیرات الداخلة والخارجة، التحلیل الدینامیكي والساكن،الخصائص األساسیة-2

.، شروط التوازنلالقتصاد الكلي،المعادالت السلوكیة والتعریفیة
.مفاھیم والمجامیع الخاصة باالقتصاد الكليبعض ال-3
،الدخل الوطني،الناتج الوطني اإلجمالي،حساب الناتج الوطني والدخل الوطني،الناتج المحلي اإلجمالي-4

.الدخل الشخصي، الدخل التصرفي
، تقییم التوازن فرضیات المدرسة، التوازن العام عند الكالسیك:النظریة الكالسیكیة في التوازن الكلي-5

.العام عند الكالسیك
التحلیل الكلي الكینزي-6
أھم افكار كینز، نظریة الطلب الفعال واالستخدام الكامل، دالة (تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاعین-7

، سعر الفائدةباالستھالك ودالة االدخار، دالة االستثمار، الكفایة الحدیة لرأس المال، التحلیل الكینزي 
) .، ظاھرة المعجلاعف وأنواعھالمض

االنفاق الحكومي على الدخل، مضاعف تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي، أثر االستثمار و-8
الضرائب ومضاعف التحویالت، مضاعف المیزانیة المتوازنة، الضرائب المرتبطة بالدخل ودراسة 

.المضاعف
عامالت االقتصادیة الدولیة وتحدید معامالت الدخل الم( الدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجیة-9

الوطني، دالة الصادرات ودالة الواردات، الصادرات والواردات وتحدید الدخل الوطني في التوازن، 
).مضاعف التجارة الخارجیة

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2010الكلى، دار المسیرة، عمان، كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد-1
2013–عمان –دار صفاء  للنشر - –" أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور -2

.2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر، -3
2010جزائر ال-دار العلوم للنشر-"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة " بریبش السعید -4
2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر -5

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions
Dalloz. 2009
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

اقتصاد جزائري :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
إلمام الطالب بمراحل میزت االقتصاد الجزائري و تحدیدا مرحلة االقتصاد الموجھ ومرحلة اإلصالحات و 

.التحول
المعارف المسبقة المطلوبة 

.ثقافة عامة فیما یتعلق باالقتصاد الجزائري و أھم التطورات التي مر بھا 
: محتوى المادة

في العھد االستعمارياألولىالمرحلة -1
1979- 1962مرحلة تخطیط التنمیة االقتصادیة -2
1986-1980لإلصالحاتاإلراديمرحلة التحول -3
1993-1986االقتصادیة اإلصالحاتمرحلة -4
1998-1994مرحلة تطبیق سیاسات التعدیل الھیكلي -5
إلى یومنا1999االقتصاديمرحلة برامج النمو -6

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
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
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال :المادة
3:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
.فھم النقود و وظائفھا، األنظمة النقدیة و التمییز بین مختلف أقسام السوق المالي

مدخل لالقتصادالمعارف المسبقة المطلوبة 
: محتوى المادة

I -اإلقتصاد النقدي:
و لإلقتصاد النقديمدخل لالقتصاد الحقیقي: مقدمة-
المفھوم، األشكال، الوظائف و التطورات: النقود-2
و اإلحصاءات النقدیة) Agrégats(المحمالت -3
)، نظام سعر الصرف المعومالقاعدة الذھبیة، الصرف بالذھب(األنظمة النقدیة -4
و السیاسات النقدیة) الكالسیكیة و الحدیثة(النظریات -5
المالیةالوساطة -6
الجھاز المصرفي الجزائري-7
II-سوق رؤوس األموال
، الھیئات و الدور، التصنیف، األدواتالتعریف: السوق النقدي-1
التعریف، التصنیف، الخیارات و المبادالت: السوق المالي-2
)المستقبلیات، الخیارات و المبادالت(األسواق اآلجلة -3
)عملة-سوق األورو(سوق رؤوس األموال الدولي -4
...)نیویورك، لندن، طوكیو، بیروت(الساحات المالیة الدولیة -5

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2005مفتاح صالح، النقود و السیاسة النقدیة ، دار الفجر، عمان، -1
1981الدار الجامعیة " االقتصاد النقدي والمصرفي" مصطفى رشدي شیخة -2
. 1ط, المصریة اللبنانیة ، القاھرة مصرراالد" االتجاھات الجدیدة في التحلیل النقدي" سھیر محمـد معتوق -3

1988.
1-MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007
2-SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles,

2009
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

3احصاء :المادة 
3:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
اإللمام بمبادئ اإلحصاء التطبیقي بدءا بالمعاینة، التقدیر بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات 

.اإلحصائیة
المعارف المسبقة المطلوبة 

2و 1االحصاء 
: دةمحتوى الما

.)مفاھیم، توزیعات المعاینة، تقییم المقدر النقطي(توزیع المعاینة - 1
، مجال عینة طبیعیة، مجال الثقة، مجال الثقة للتباین، عینة غیر طبیعیة، مجال الثقة المتوسط(مجال الثقة - 2

.)الثقة بین المتوسطین، مجال الثقة للنسبة بین تباینین
.تحلیل االنحدار وتقدیم المعالم...مقدمة واختبار غوص، اختبار ستودنت(االختبارات اإلحصائیة- 3

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
2010حسن یاسین طعمة، أسالیب اإلحصاء التطبیقي، دار صفاء، -1
، أسالیب اإلحصاء للعلوم االقتصادیة وإدارة األعمال مع استخدام برنامج عبد الحمید عبد المجید البلداوي-2

SPSS ،2010، دار وائل، عمان.
2011، دار أسامة للنشر، عمان، "اإلحصاء وتصمیم االختبارات " المحـمدي شاكر مصلح، -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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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

2منھجیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم 
السلیم بخصوص معالجة مسألة اقتصادیةاكتساب الطالب لمؤھل التفكیر 

المعارف المسبقة المطلوبة 
1منھجیة

: محتوى المادة
التخرجمشاریعمنھجیة اعداد -
مقدمة البحث وخطة البحث-
تحریر مضمون البحث-
التھمیش، المراجع-
مالحق البحث-
فھرس البحث-
عداد االستبیاناتإ-

: طریقة التقییم
%100امتحان -

: المراجع
2013-مناھج البحث العلمي ، دار أیام للنشر ، عمان : المشھداني خالد -1
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة ، دار  المسیرة للنشر . : إ. قندیلجي ع-2

2012والتوزیع، 
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

ؤسسةریاضیات الم:المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
.التحكم في حل مشاكل اقتصادیة بأدوات البرمجة الخطیة و الغیر خطیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
.2و1الریاضیات 

: محتوى المادة
البرمجة الخطیة-1

صیاغة المسألة-
الحل البیاني-
عرض الحل بطریقة السمبلكس-
وتحلیل الحساسیةالمسألة الثنائیة-

مشاكل النقل-2
صیاغة المسألة-
تمثیل مشكلة النقل بنظریة الشبكة-
عرض الحل بطریقة الشبكة-

.مدخل للبرمجة غیر الخطیة بقیود أو بدون قیود-3
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
2006عالم الكتب الحدیث، ، إربد،"الریاضیات 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.
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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

2اعالم آلي :المادة 
1:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
تعزیز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب

المعارف المسبقة المطلوبة 
.1عالم آلي إ

: محتوى المادة
استخدام الحاسوب في حل مسألة-1
ھیكل البرمجة-2
الخوارزمیات-3
الحلقات-4

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور، -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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2015-2014: السنة الجامعیة

الثالث: السداسي
األفقیة:وحدة التعلیم 

3لغة جیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

تعلیم أھداف ال
.بلوغ مستویات عالیة من الثراء اللغوي في مجال االقتصاد و  تسییر المؤسسة 

المعارف المسبقة المطلوبة 
.التحكم في قواعد الكتابة باللغة الفرنسیة 

: محتوى المادة
برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص

: طریقة التقییم
%100امتحان -

: المراجع
.مراجع یتفق بشأنھا من طرف فریق التكوین -
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2015-2014: السنة الجامعیة

الرابع: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

2اقتصاد كلي :المادة 
6:الرصید
3:المعامل

أھداف التعلیم 
.بتابع االستھالك، الطلب على النقد، التوازن العام، نمادج النمو1تعزیز مكتسبات االقتصاد الكلي

المعارف المسبقة المطلوبة 
.1اقتصاد كلي 

: محتوى المادة
في االستھالك، نظریة الدخل الدائم، نظریة الدخل النسبي، Kuznetsنظریة (دوال االستھالك الحدیثة-1

)نظریة دورة الحیاة، تأثیر األصول على االستھالك
)نقدأسس الطلب على النقد، تطور الطلب على ال(دوال الطلب على النقد -2
)منحنى التوازن االقتصادي العام(تحلیل ھیكس وھانس لسعر الفائدة -3
من طرف ھیكسLMمن طرف ھانسن، دراسة منحنى ISدراسة منحنى -
توازن التوازنین أو توازن االقتصادي العام، التغیر في التوازن العام، مرونة األجور واألسعار واثر سعر -

على األسعارPigouأثر الفائدة على التوازن العام،
نماذج النمو االقتصادي-4

نموذج ھارد، نموذج دومار، نموذج كالدور، نموذج جون روبنسون، نموذج سولو-
الدورات االقتصادیة-5

تعریف الدورة االقتصادیة ومراحلھا، أنواع الدورات االقتصادیة مراحلھا-
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان-

: المراجع
.2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان، -1
2013–عمان –دار صفاء  للنشر - –" أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور -2
.2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر، -3
2010الجزائر -دار العلوم للنشر-"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة " سعید بریبش-4
2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر -5
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2015-2014: السنة الجامعیة

الرابع: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

تاریخ الفكر االقتصادي :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

ف التعلیم أھدا
اإللمام بمختلف المدارس الفكریة من حیث نظریاتھم و توجھاتھم بشأن أھم المسائل االقتصادیة 

المعارف المسبقة المطلوبة 
تاریخ الوقائع االقتصادیة

: محتوى المادة
الفكر االقتصادي في الحضارات الشرقیة القدیمة-
المجتمعات الغربیة القدیمة و العصر الوسیط في أروباالفكر االقتصادي في -
الفكر المركنتیلي-
الفكر الطبیعي-
الفكر الكالسیكي-
الفكر الرأسمالي و مراحلھ-
الفكر االشتراكي الفرنسي، الفكر الماركسي-
فكر المدرسة التاریخیة في ألمانیا-
الفكر النیوكالسیكي-
الفكر الكینزي-
ا بعد الكینزیةالنظریات م-

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2012، دار حامد، عمان، تاریخ األفكار اإلقتصادیة: عبد علي كاظم المعموري-1
.2008، دار وائل، عمان، تطور الفكر االقتصادي: مدحت القریشي-2
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الرابع: السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

المالیة العامة :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
تفھم الطالب لموازنة الدولة العامة بشقیھا اإلیرادات و النفقات العامة

المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل لالقتصاد، تسییر المؤسسات

: محتوى المادة
نشأة وتطور المالیة العامة وعالقتھا بالعلوم األخرى-1
مفھوم النفقات العامة والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسیم النفقات العامة، اآلثار (النفقات العامة-2

)االقتصادیة واالجتماعیة للنفقات العامة
)مفھوم اإلیرادات العامة، أنواع اإلیرادات العامة، مصادر اإلیرادات(اإلیرادات العامة-3
مبادئ المیزانیة العامة، إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة والتوازن (یةالمیزانیة العامة وأصولھا العلم-4

).االقتصادي واالجتماعي
: طریقة التقییم

%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
. 2004، دار الفجر، مصر، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال، -1
2012، دار زھران، عمان، قتصاد والمالیة العامةمبادئ االعبد الغفور ابراھیم أحمد، -2
.2005المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،.زغدود علي-3
.2007المالیة العامة، دار الحامد، األردن،.عادل فلیح العلي-4
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الرابع: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

ریاضیات مالیة :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
االلمام بمفھوم القیمة الزمنیة للنقود، معدل الفائدة، اھتالك القروض

المعارف المسبقة المطلوبة 
ریاضیات المؤسسة

: محتوى المادة
الفائدة البسیطة و الخصم-1
الفائدة المركبة و الدفعات-2
تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال-3
اختیار االستثماراتمعاییر-4
القروض و اھتالكھا-5
تقییم السندات و األسھم: التقنیات البورصیة-6

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
.2009عدنان كریم نجم الدین، الریاضیات المالیة، دار األكادیمیون، -1
2-Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012
3-F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les

éditions Foucher. Paris
4-Mathématiques financières, édition,Olivia LenormandOlivier Le Dantec et

Nathan, paris, 2013.
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الرابع: السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

اقتصاد المؤسسة :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم 
. یدرك الطالب أھمیة اإلدارة االقتصادیة للمؤسسة بما یسمح لھا بالبقاء و النمو

المعارف المسبقة المطلوبة 
تسییر المؤسسات،

: محتوى المادة
مفھوم المؤسسة -1
المؤسسة والمحیط-2
تنظیم المؤسسة-3
وظائف المؤسسة-4
أدوات التحلیل االقتصادي للمؤسسة-5
انماط نمو المؤسسة-6

: طریقة التقییم
%50مستمر -
%50امتحان -

: المراجع
ر، دار المحمدیة العامة ، الجزائ2بعة ط. اقتصاد المؤسسة : )1998(ناصر دادي عدون-1
الجزائر. اقتصاد و تسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ) : 2002(عبد الرزاق بن حبیب -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
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

3إعالم آلي :المادة 
3:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم 
. اكتساب الطالب من مھارات في اإلعالم اآللي تساعده في مشروع تخرجھ

المعارف المسبقة المطلوبة 
2و1االعالم اآللي 
: محتوى المادة

Ms Wordبرامج التطبیقات المكتبیة معالجة النصوص -1
Ms Excelبرامج التطبیقات المكتبیة الجداول االلكترونیة -2
Ms Power Pointبرامج التطبیقات المكتبیة العرض -3
Ms Accessبرامج التطبیقات المكتبیة قواعد البیانات -4
Ms Front Pageبرامج التطبیقات المكتبیة معالج مصمم قواعد النت -5

: طریقة التقییم
%100امتحان-

: المراجع
.2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور، -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
األفقیة:وحدة التعلیم 

الفساد و أخالقیات العمل :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم 
.ودفعھ للمساھمة في محاربتھتوعیة الطالب وتحسیسھ من خطر الفساد،

المعارف المسبقة المطلوبة 
.ثقافة عامة و اقتصادیة 

: محتوى المادة
جوھر الفساد-1
الفسادأنواع -2
مظاھر الفساد اإلداري والمالي-3
أسباب الفساد اإلداري والمالي  -4
الفساد اإلداري والماليآثار-5
محاربة الفساد من طرف الھیئات والمنظمات الدولیة والمحلیة-6
طرق العالج وسبل محاربة ظاھرة الفساد-7
نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد-8

: طریقة التقییم
%100امتحان -

: المراجع
لتنظیم في نطاق الفكر والنظریات استراتیجیة اإلصالح اإلداري وإعادة ا:)1985(صافي إمام , موسى -1

.الریاض ، دار العلوم للطباعة والنشر ) . 1ط(
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0

نظور إسالميالفساد اإلداري ومعالجتھ من م: یوسف , بحر -2
online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc

.مصطلح الفساد في القرآن الكریم : ھمام , حمودي -3
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm

الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات: مصطفى, الفقي -4
pogar.org-http://www.undp
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III -في السداسیین الخامس والسادسالبرنامج المفصل لكل مادة
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

)كل الحقول تمأل إجباریا(
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الخامس:السداسي
االساسیة:وحدة التعلیم 

المنظماتنظریة:1المادة
7:الرصید

3:المعامل

أھداف التعلیم

و للمنظمةاالقتصادیةالنظریاتالمنظمات ونظریاتو المنظمةالمنظماتوتحولتكوینیتعرف الطالب على
.المنظمةلنظریةشاملالالتصوروأفاقاإلستراتیجیةالنظریةوالبیئة 

المعارف المسبقة المطلوبة 

التنضیم في المؤسسة‘ باقتصاد المؤسسة یجب على الطالب ان تكون لھ درایة 

:محتوى المادة

المنظماتوتحولتكوین-1-
المعاصرةالمنظمةتكونمراحل1-1-
المنظمةوطبیعةمفھوم2-1-
والمحیطالمنظمة3-1-

المنظماتنظریات2-
للمنظمةالعقالنیةالنظریات1-
للمنظمةواإلنسانیةاالجتماعیةالمقاربات2-
األنظمةنظریاتمقاربات3-
المنظماتلنظریةالشاملالتصور4-
للمنظمةاالقتصادیةالنظریات3-

الكالسیكیةاالقتصادیةالنظریةفيالمنظمة1-2-
التعاقدیةالنظریات-1
التطوریةالمنظمة-2
الیابانیةالمنظمةنظریة-3
التسویةنظریةمساھمة-4

المنظمةلنظریةشاملالتصوروأفاقاإلستراتیجیةالنظریة4-
الصناعياالقتصادالنظریة1-
والكفاءاتالمواردمقاربة2-
المشاركةاألطرافنظریة3-
للمنظمةاإلستراتیجیةللنظریةمتكاملةمقاربةنحو4-

تقییم مستمر+ امتحان:طریقة التقییم
: المراجع

)1988,مطبعة شفیق:بغداد(مداخل و عملیات:نظریة المنظمة,مؤید سعید السالم.1
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.محمد قاسم القریوتي،نظریة المنظمة والتنظیم .2
مؤید سعید سالم, نظریة المنظمة الھیكل والتصمیم .3

االساسیة:وحدة التعلیم 

المؤسسةإستراتیجیة:2المادة
7:الرصید

3:المعامل

أھداف التعلیم

الرؤیةو اإلستراتیجیةاإلدارةتطوروبالمحیطعالقتھاوالمؤسسةحول  معارفیكتسب الطالب 
.المؤسسةفياإلستراتیجیةالخیاراتو المؤسسةنشاطومجالاإلستراتیجیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
البرمجة الخطیة-یجب على الطالب ان تكون لھ درایة باقتصاد المؤسسة 

: محتوى المادة
بالمحیطعالقتھاوالمؤسسة:األولالفصل
اإلستراتیجیةاإلدارةتطور:الثانيالفصل
المؤسسةنشاطومجالاإلستراتیجیةالرؤیة:الثالثالفصل
للمؤسسةالخارجيالتشخیص:الرابعالفصل
للمؤسسةالداخليالتشخیص:الخامسالفصل
المؤسسةفياإلستراتیجیةالخیارات:السادسالفصل
اإلستراتیجیةالخیاراتومراقبةتنفیذوخطواتإجراءات:السابعالفصل

تقییم مستمر+ امتحان: طریقة التقییم

: المراجع
.2000عبد الرزاق بن حبیب، إقتصاد و تسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،-
محمد رفیق الطیب ، مدخل للتسییر أساسیات وظائف تقنیات ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات -

.1995الجامعیة ، الجزائر ، 

االساسیة:وحدة التعلیم 
القرارإتخادنظریة:3المادة

4:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم
و التأكدعدمحالةفيو كذا التامالتأكدحالةفيیكتسب الطالب في اطار ھذه المادة كیف یمكنھ اتخاد القرار 

القراراتشجرةایضا یتعرف على المخاطرةحالةفي

المعارف المسبقة المطلوبة 
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البرمجة الخطیة –ریاضیات اقتصادیة 

: محتوى المادة
النظریةالمداخل.1
التامالتأكدحالةفيالقراراتخاذ.2
التأكدعدمحالةفيالقراراتخاذ.3
المخاطرةحالةفيالقراراتخاذ.4
القراراتشجرة.5
بایزنظریة.6
المتوقعةالمنفعةنظریة.7

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع

2009اتخاذ القرارات االداریة بین النظریة و  التطبیق تألیف نواف كنعان ،-

- Charles A. Gallpher, Hugh J. Watson, Quantitative Methods for Business Decision,
McGraw – Hill inc. Standard Ed. Y. W. – 1980

المنھجیة:وحدة التعلیم 

ادارة المشاریع:1المادة

4:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم
مفھومھ و خصائصھ ومراحلھ  و كل ما یخص تقدیر تكلفة المشروع و المشروعإدارةعلى الطالب یتعرف 

.و الرقابة على زمن المشروع وعلى تكلفة المشروعالمشروعمواردإدارةو 
المعارف المسبقة المطلوبة 

على درایة بریاضیات المؤسسة وتسییر المؤسسات و البرمجة الخطیةان یكون الطالبیفترض على 

: محتوى المادة
المشروعإدارةوخصائصمفھوم1-
المشروعإدارةوعملیاتمراحل2-
المشروعتكلفةتقدیر3-
للمشروعالزمنیةوالجدولةالتخطیط4-
المشروعمواردإدارة5-
المشروعزمنعلىالرقابة6-
المشروعتكلفةعلىالرقابة7-
المشاریعمخاطرإدارة8-

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان
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:المراجع 
,الجامعیةالدار,بیروت,األعمالإدارة,فریدمحمدالصحن,الغفارعبدحنفي- 1991
1999, الرضا للمعلومات, دمشق, للمؤسسات والشركاتاإلدارة االستراتیجیة, حیدر یونس إبراھیم-

- Bescos P.L et autres, Contrôle de gestion et management, 4e Edition, Paris
Edition Montchrestien, 1997.

المنھجیة:وحدة التعلیم 

مراقبة التسییر:2المادة 

3:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم

منواستخداماتھاالقیادةالتسییر و لوحةمراقبةأدوات.التسییر ایضا لمراقبةالعاماالطاریتعرف الطالب على 
في المؤسسةاألداءقیاساجل

المعارف المسبقة المطلوبة 
و المحاسبة التحلیلیة و اسس ادارة االنتاجالعامةلمحاسبةرض على الطالب ان تكون لھ درایة بایفت

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: محتوى المادة

)التسییرمراقبةنظامبناءللمراقبة،التصورياالطارعامة،مفاھیم(التسییرلمراقبةالعاماالطار.1
الموازناتمختلفالموازنات،نظام(الموازناتتسییر

خاللمناالجمالي،االنتاجیةفائضخاللمن(والمراقبةالتحلیل:التسییرمراقبةأدوات..2
سعراالنحرافات،

)الخ...الداخليالتنازل
القیادة،لوحةبناءالقیادة،لوحةوضعشروط(األداءقیاساجلمنواستخداماتھاالقیادةلوحة..3

لوحةاستخدام
.)الخ...،-النتائجوإستغاللجمع–القیادة

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع
,الجامعیةالدار,بیروت,اإلنتاجمراقبةوتخطیطعادل،حسن- 1989

,الجامعیةالدار,بیروت,األعمالإدارة,فریدمحمدالصحن,الغفارعبدحنفي- 1991
1999, الرضا للمعلومات, دمشق, اإلدارة االستراتیجیة للمؤسسات والشركات, حیدر یونس إبراھیم-

1990, دار المحمدیة العامة, الجزائر, المحاسبة التحلیلیة, عدون ناصردادي-. 
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- Alazard Claude, Sépari Sabine, Contrôle de gestion, 5e Edition, Paris,
Dunod,2001.

- Bescos P.L et autres, Contrôle de gestion et management, 4e Edition, Paris
Edition Montchrestien, 1997.

االستكشافیة:وحدة التعلیم 

)SPSS(1اعالم الي:1المادة

3:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم
SPSSوتحلیل باستخدام وspssمعالجة البیانات باستخدام برنامج و فھم وتحلیل البیانات اإلحصائیة

أھداف التعلیم
في تحلیل البیانات SPSSیتعرف الطالب على في ھذه المادة  على فھم و كیفیة استعمال برنامج  

المعارف المسبقة المطلوبة 
احصاء وصفي  و احصاء تطبیقي و تحلیل اقتصادي

:محتوى المادة

اإلعالم اآللي                                                                  مبادئ.1
SPSSالتحكم في .2

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

:المراجع
1.spss,,أ,.د.,

.م2003,الطبعة الثانیة,عمان,والتوزیعدار وائل للنشر ,األردنیة
2..spss,د,.د.,

.م2002/,الریاض,الثاني
3.:SPSS,د.أ,.د.أ.

.م2007/ھـ1427,لطبعة الثالثةا,عمان,دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة,عوض

االستكشافیة:وحدة التعلیم 

قانون العمل:2المادة

1:الرصید

1:المعامل

أھداف التعلیم
بین االجیر و رب العملیكتسب الطالب كل القوانین التي تنظم عالقات العمل
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المعارف المسبقة المطلوبة 
االعمال  و الفرق بین القطاع االقتصادي و الوظیف العموميیجب على الطالب ان یكون لھ درایة بقانون 

: محتوى المادة

1990قانون العمل في الجزائر قبل .1
1990العمل في الجزائر بعد قانون .2

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع
Droit du travail algérien

االفقیة:وحدة التعلیم 

أجنبیةلغة:1المادة
1:الرصید

1:المعامل

أھداف التعلیم
بعملھ بلغة أجنبیةبعد انتھاء الطالب من دراسة ھذه الماة یكون قادرا و باستطاعتھ  القیام بكتابة تقاریر تتعلق

.آت العامةئأو الھیلمسؤولییھمباشرة او من خالل مراسالتھ  

:المعارف المسبقة المطلوبة 
،بلغة أجنبیة، التشریعات و التنظیمات المالیةبلغة أجنبیةقانون األعمالبتكون لھ درایة یفترض على الطالب ان

: محتوى المادة
بالفرنسیةاألعمالقانون 

: طریقة التقییم
تقییم مستمر

: المراجع
 Pratique de rédaction des comptes rendus et procès-verbaux administratifs Pierre Lièvre

Berger-Levrault - 2007
 Initiation à la rédaction des textes législatifs, réglementaires et administratifs 2e édition

Didier Batselé Bruylant (Emile) - 2008
 Guide d'aide à la rédaction des actes administratifs - Communes et groupement de

communes Yves Broussolle Territorial Editions - 2010
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6السادسالسداسي

االساسیة:وحدة التعلیم 

نماذج التنبؤ:المادة 

6:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم
یتمكن الطالب بعد نجاحھ في ھذه المادة من اكتساب مھارات في التقدیر و التنبؤ باستخدام طرق عدة  باالعتماد

على السالسل الزمنیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
احصاء تطبیقي –احصاء وصفي 

: محتوى المادة

التنبؤحولعمومیات-.1
:للتنبؤالكمیةالطرق.2
الزمنیةالسالسلحولعمومیات.3

الزمنیةالسلسلةمركبات-
السلسلةمركباتعنالكشفطرق-
اإلستقطابیةالطرق-
المتحركةالمتوسطاتطریقة-
البسیطاألسيالتمھیدطریقة-
المزدوجاألسيالتمھیدطریقة-
وینترز-لھولتاألسيیدالتمنموذج-

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع
1998،الجزائر ،OPU، "نمادج و تقنیات التنبؤ قصیر المدى" مولود حشمان 

.1999،الجزائر ،OPU، الجزء الثاني ، "لنظریة القیاس االقتصادي نمادج:"صالح تومي 
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االساسیة:وحدة التعلیم 

تقییم المشاریع: 2المادة
6:الرصید

2:المعامل

:أھداف التعلیم

المشروع و االستثمار و كذا طرق التقییم  و المقاربة بعد نجاحھ في ھذه المادة كل مایخصیكتسب الطالب 
یتحكم في معاییر التقییم في ظل و  یُلم بالمقاربات المفاھیمیة للمشاریع؛ المحاسبیة و المالیة للمشروع

.یُطبق تقنیات التقییم في ظل ظروف المخاطرة-ظروف التأكد؛  
:المعارف المسبقة المطلوبة

.تكون على درایٍة بمبادئ إعداد المیزانیة المالیة والھیاكل المالیة للمؤسساتأنعلى الطالب ینبغي 

: محتوى المادة
:اإلستثماروالمشروع:األولالفصل- 1

أنواعھوالمشروع-
اإلستثمار-
المشروعتمویلطرق-

:التقییمطرق:الثانيالفصل-2
)األكادة(الیقینحالةفيالمعاییر-
)األكادةعدم(الیقینعدمحالةفيالمعاییر-

:مالیة-محاسبیةمقاربة-3
المحاسبيالتقییم-
اإلستثمارمردودیةوالنسبطریقة-
المضافةاإلقتصادیةالقیمةطریقة-

:التقییمفيالعملیاتبحوثإستخدام-4
(PERT/MPM) طریقة-

الدینامیكیةالبرمجة-
: طریقة التقییم

تقییم مستمر+ امتحان
: المراجع
2002طارق الحاج ،مبادئ التمویل ،دار الصفاء للنشر ،عمان ،.1
.  1996منیر إبراھیم ھندي، الفكر الحدیث في مجال االستثمار ،مؤسسة المعارف ، اإلسكندریة، .2
.2003الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،.3
2004المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،مبارك لسلوس، التسییر المالي، دیوان .4
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االساسیة:وحدة التعلیم 

مالیة المؤسسة: 3المادة 

6:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم

.المؤسسةفيالمالیةبالوظیفةالطلبةتعریف
).أدواتھوأھدافھوالماليالتحلیلمفھوم(الماليالتحلیلبأساسیاتالطلبةتعریف
للمؤسساتالجزئياألداءوالكلياألداءتقییمفيالماليالتحلیلاستخدامبكیفیةالطلبةتعریف
حسنوأنشطتھاكفاءةمدىوالمؤسساتفيالسیولةوالربحیةأوضاعنقدوراسةدمنالطلبةتمكین

.المتاحةللموارداستخدامھا
الرشیدةالقراراتاتخاذفيالمعنیةفااألطرمساعدةوالماليبالفشلالتنبؤبكیفیةالطلبةتعریف

المعارف المسبقة المطلوبة 
ریاضیات مالیةو الیفترض ان تكون لھ درایة بالمحاسبة التحلیلیة  مكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیمحتى یت

: محتوى المادة

للمؤسسةالمالیةالقوائمتحلیل.1الفصل
الماليالمحاسبيالنظامحسبالمالیةالقوائمتقدیم.1
للمیزانیةالماليالتحلیل.2
النتائجلجدولالماليالتحلیل.3
النقدیةالتدفقاتجدول.4

المؤسسةمردودیةتحلیل.2الفصل
المردودیة االقتصادیة و مخاطرة االستغالل.1
المردودیة المالیة و المخاطرة المالیة. 2
أثر الرافعة المالي. 3
التشغیليأثر الرافعة . 4

بالمؤسسةاالستثماراتاختیارمعاییر.3الفصل
المستحدثةاالسترجاعمدةمعیارواالسترجاعمدةمعیار.1
TRCالمحاسبي العائدمعدلمعیار.2
VANالصافیة الحالیةالقیمةمعیار.3
TRIالداخلي العائدمعدلمعیار.4
IVAالحالیةالقیمةمؤشرمعیار.5

مصادر التمویل. 4الفصل 
مصادر تمویل دورة االستغالل. 1
مصادر تمویل دورة االستثمار-2

ھیكلة رأس المال. 5الفصل 
النظریة التقلیدیة-1
غیابووجودالحالتینفيModigliani et Miller (1958 , 1963(نظریة -2

المؤسساتجبایة
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األشخاصجبایةوالمؤسساتجبایةوجودحالةMiller)1977(نظریة -3

: التقییمطریقة
تقییم مستمر+ امتحان

:المراجع
المالیةاإلدارةتوفیق،أحمدجمیل-
.الماليالتحلیلوالمالیةاإلدارةفيمقدمةعقل،محمدمفلح-
.الماليالتسییرقریشي،یوسفوساسيبنإلیاس-
الماليالتحلیلالتسییرقبةامرتقنیاتعدون،داديناصر-

- Pierre Conso, La gestion financière de l'entreprise.
- Jean-Louis Amelon, L'essentiel à connaitre en gestion financière

المنھجیة:وحدة التعلیم 

ادارة الموارد البشریة: 1المادة

4:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم
البشریةالمواردوظیفةوتطورالطلبة بطبیعةتعریف

البشریةالمواردتعریف الطالب بتخطیط
والتوظیفالطلبة االستقطابتعریف
المھاراتوتنمیةالطلبة التدریبتعریف
والحوافزاألجوربنظمالطلبةتعریف
البشریة المواردأداءالطلبة بتقییمتعریف

المعارف المسبقة المطلوبة 

،  نظریات المنظمةدرایة بان تكون لھیفترض مكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیمحتى یت

: محتوى المادة

البشریةالمواردوظیفةوتطورطبیعة1-
الوظائفوتوصیفتحلیل2-
البشریةالمواردتخطیط3-
والتوظیفاالستقطاب4-
المھاراتوتنمیةالتدریب5-
والحوافزاألجورنظم6-
النزاعاتوإدارةاالجتماعیةالیقظة7-
المھنیةالمساراتإدارة8-
البشریةالمواردأداءتقییم9-

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع
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دار الكتب : القاھرة. إدارة الموارد البشریة إلى أین التحدیات التجارب التطلعات. عبد الحكم أحمد, الخزامي
2003, العلمیة للنشر والتوزیع

1/ Le défi de la GRH dans un environnement Création de valeur
www.hrone.lu/spip/IMG/pdf/0301_Wacheux-4.pdf Frédéric Wacheux, Professeur des Universités,
Paris – Dauphine.
2/ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET CRÉATION DE VALEUR
ORGANISATIONNELLE : CONCEPTS ET OUTILS DE MESURE
http://www.agrh2004-esg.uqam.ca/pdf/Tome1/Noguera_Khouatra.pdf Florence Noguera, Djamel
Khouatra.
3/ www.larsg-revue.com/articles/larsg/pdf/2004/02/larsg200420604.pdf

االساسیة:وحدة التعلیم 

تقریر تربص: 2المادة

4:الرصید

1:المعامل

أھداف التعلیم
الطالب و تمكینھ من ترجمة المعطیات الخاصة بتسییر المؤسسات  و عرضھا، و القدرة على تحلیلھا في إعداد 
تقریر

:المعارف المسبقة المطلوبة
.معرفة منھجیة إعداد البحوث

: محتوى المادة
مواضیع متعلقة باالقتصاد و تسییر المؤسسات بصفة عامة

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع
خرجات میدانیة

االستكشافیة:وحدة التعلیم 

SPSS)(2اعالم الي: 1المادة

3:الرصید

2:المعامل

أھداف التعلیم
spssالبیانات باستخدام برنامج و تحلیلمعالجةیتمكن الطالب بعد نجاحھ في ھذه المادة  كیفیة 

و تطبیقھا في الواقع

المعارف المسبقة المطلوبة 
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یفترض ان تكون لھ درایة  باالحصاء الوصفي و التطبیقي وكذلك مكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیمحتى یت
كیفیة استعمال الحاسوب

: محتوى المادة
spssالنظام اإلحصائي مبادئ -1
spssالبیانات باستخدام برنامج و تحلیلمعالجة..1

: طریقة التقییم
تقییم مستمر+ امتحان

: المراجع
1.spss,,أ,.د.,

.م2003,الطبعة الثانیة,عمان,دار وائل للنشر والتوزیع,األردنیة
2..spss,د,.د.,

.م2002/ھـ1423,الریاض,الثاني
3.:SPSS,د.أ,.د.أ.

.م2007/ھـ1427,الطبعة الثالثة,عمان,دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة,عوض

االفقیة:وحدة التعلیم 

اجنبیةلغة : المادة 

1:الرصید

1:المعامل

أھداف التعلیم

أھداف التعلیم
بعد انتھاء الطالب من دراسة ھذه الماة یكون قادرا و باستطاعتھ  القیام بكتابة تقاریر تتعلق بعملھ بلغة أجنبیة 

.مباشرة او من خالل مراسالتھ  لمسؤولییھ أو الھیئآت العامة

:المعارف المسبقة المطلوبة 
التشریعات و التنظیمات المالیة بلغة أجنبیة ،قانون األعمال بلغة أجنبیة، یفترض على الطالب ان تكون لھ درایة ب

: محتوى المادة
عرض كل ما یتعلق بالقوانین الموضوعة و المسیرة  و الضابطة لكل ما یتعلق المؤسسة و ما یحیطھا

: طریقة التقییم
تقییم مستمر

: المراجع
 Pratique de rédaction des comptes rendus et procès-verbaux administratifs, Pierre Lièvre

Berger-Levrault - 2007
 Initiation à la rédaction des textes législatifs, réglementaires et administratifs 2e édition

Didier Batselé Bruylant (Emile) - 2008
 Guide d'aide à la rédaction des actes administratifs - Communes et groupement de

communes Yves Broussolle Territorial Editions - 2010
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IV -االتفاقیات /العقود
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إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
)في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

ؤسساتاقتصاد و تسییر الم:الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان :الموضوع

عن اللیسانس المزدوجعن رغبتھا في اإلشراف سعیدة –الدكتور موالى الطاھر تعلن الجامعة 

) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا التكوین 

:ترافق ھذا  المشروع من خالل

إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

،المشاركة في لجان المناقشة-

المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة-

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

:الوظیفة

:التاریخ
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إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
)في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم (

)ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

:الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان:الموضوع

:المقدم من 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا 

المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

:المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خاللوفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا 

إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

.المشاركة في لجان المناقشة -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو -

.ع المؤطرةفي إطار المشاری

سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا 

إن على المستوى المادي و المستوى البشري

.منسقا خارجیا  لھذا المشروع )*...............ة(یعین السید

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ

:الختم الرسمي للمؤسسة
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V- مختصرةسیرة ذاتیة

في التخصصلفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینامن لكل شخص
)التأطیر الداخلي والخارجي(

)المرفقحسب النموذج (
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لسیرة الذاتیةلمختصر نموذج 

بوریش لحسن:اإلسم اللقب

بصبرة تلمسان23/11/1970:ومكان المیالدتاریخ 

:البرید اإللكتروني والھاتف

bourichel@yahoo.fr

استاذ محاضر قسم ا:الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د:المؤسسة  األصلیة

:الشھادات

1994لیسانس اقتصاد قیاسي 

2004ماجیستر اقتصاد التنمیة 

2013دكتوراه في علوم التسییر

:المھنیةالبیداغوجیة الكفاءات 

تقییم المشاریع–نماذج التنبؤ- اقتصاد قیاسي - اقتصاد جزئي
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بوزیان عثمان:اإلسم اللقب 

معسكر- بتغنیف 08/06/1977:تاریخ ومكان المیالد

bouzianealg@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ محاضر قسم ا: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: األصلیةالمؤسسة 

:الشھادات

دكتوراه في علوم التسییر

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

مراقبة التسییر –استراتیجیة المؤسسة –نظریة المنضمات



83 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

قدور علين ب:اإلسم اللقب 

بسعیدة20/10/1976:تاریخ ومكان المیالد

benkaddour_ali@yahoo.fr: اإللكتروني والھاتفالبرید

استاذ محاضر قسم ا: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

:الشھادات

2004ماجیستر في العلوم االقتصادیة 

2013دكتوراه في علوم التسییر

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

نظریة المنضمات –مالیة المؤسسة –اقتصاد كلي 



84 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

قندوسي  طاوش:اإلسم اللقب 

بسعیدة1982//1610:تاریخ ومكان المیالد

tkandouci@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ محاضر قسم ا: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

:الشھادات

2009)اقتصاد و تسییر المؤسسة ( في العلوم االقتصادیة ماجستیر

2013تخصص تسییر , دكتوراه في العلوم  

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

تقییم المشاریع –نظریة اتخاذ القرار –بحوث العملیات



85 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

فیاللي   عبد الرحمان:اإلسم اللقب 

-سعیدة–موالي العربي 26/02/1957:تاریخ ومكان المیالد
filaliabr@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

بقسممحاضر استاذ : الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

)اقتصاد المؤسسة ( علوم اقتصادیة دكتوراه:الشھادات

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

مالیة المؤسسة –ادارة المشاریع –نظریة المنضمات 



86 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

یعقوبي خلیفة : اإلسم اللقب 

الخیثر والیة البیض 02/10/1964: تاریخ ومكان المیالد

yakoubi_k@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ محاضر قسم ب: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

2008)بحوث العملیات و تسییر المؤسسات ( ماجستیر في العلوم االقتصادیة 

2014دكتوراه في العلوم ، تخصص تسییر 

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

رار نظریة اتخاذ الق–مراقبة التسییر –استراتیجیة المؤسسة 



87 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

یزید قادة :اإلسم اللقب 

عین الحجر والیة سعیدة 27/08/1972:تاریخ ومكان المیالد

kada.yazid@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ مساعد  قسم ا: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

)إلخ...والتخصص.التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج ومابعد:( الشھادات

) حوكمة الشركا ت( ماجستیر 

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

إدارة المشاریع –تقییم المشاریع –حوكمة الشركات -–الموارد البشریة  إدارة 



88 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

عبد هللا نور الدین  :اإلسم اللقب 

والیة سعیدة بعیون البرانیس31/01/1984:تاریخ ومكان المیالد

noursba@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ مساعد  قسم أ: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

) حوكمة الشركا ت( ماجستیر إدارة األفراد و التنظیم وحوكمة الشركات :الشھادات

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

مالیة المؤسسة –نظریة المنضمات –مراقبة التسییر 



89 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

تاج عبد الكریم :اإلسم اللقب 

بسعیدة05/04/1972: تاریخ ومكان المیالد

tadj.abdelkrim@hotmail.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

أم استاذ مساعد قس: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

)القیاس االقتصادي  ( ماجستیر في العلوم االقتصادي :الشھادات

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

نظریة اتخاذ القرار –نمادج التنبؤ –استراتیجیة المؤسسة 



90 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

طیبي بومدین : اإلسم اللقب 

تلمسان26/03/1986:تاریخ ومكان المیالد

didenmajor@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ مساعد  قسم ا: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

2008) بحوث العملیات و تسییر المؤسسات ( ماجستیر في العلوم االقتصادیة :الشھادات

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

تقییم المشاریع –نظریة اتخاذ القرار –ءااحص-بحوث العملیات 



91 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

بومعزة عبد القادر : اإلسم اللقب 

-تلمسان –عین فزة 24/02/1981:تاریخ ومكان المیالد
boumazaaek@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ مساعد قسم ا: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

) بحوث العملیات و تسییر المؤسسات ( ماجستیر في العلوم االقتصادیة :الشھادات

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

استراتیجیة المؤسسة –نظریة اتخاذ القرار –احصاء-بحوث العملیات 



92 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

دود محمد فوزي یع:اإلسم اللقب 

-سعیدة -31/07/1981:ومكان المیالدتاریخ 
fawzi-07-83: البرید اإللكتروني والھاتف @hotmail.com

أعد قسم مسااستاذ : الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

2011في العلوم االقتصادیة،  تخصص اقتصاد المؤسسة  ماجیستر

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

نظریة المنضمات-اقتصاد المؤسسة  –تسییر المؤسسة 



93 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

عبدلي لطیفة :اإلسم اللقب 

الخیثر والیة البیض 24/05/1984:تاریخ ومكان المیالد

atifachaimaa@yahoo.com: البرید اإللكتروني والھاتف

أقسم مساعدةةاستاذ: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

:الشھادات

)2010حوكمة الشركات( ماجستیر إدارة األفراد و التنظیم و حوكمة الشركات 

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

البشریةإدارة الموارد –مالیة المؤسسة –مات ظنظریة المن



94 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

كرزابي زولیخة سامیة :اإلسم اللقب 

تلمسان 31/08/1987:تاریخ ومكان المیالد

zkerza@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

ب قسم مساعدة ة استاذ: الرتبة

موالي الطاھر سعیدة. جامعة د: المؤسسة  األصلیة

2012)بحوث العملیات و تسییر المؤسسات ( االقتصادیة ماجستیر في العلوم :الشھادات

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

مراقبة التسییر –ریاضیات المؤسسة–بحوث العملیات 



95 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة



96 اقتصاد و تسییر المؤسسات: عنوان اللیسانسسعیدة-الدكتور موالي الطاھر جامعة :المؤسسة  

2015-2014: السنة الجامعیة

VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(

VIII - اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(


