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II -بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم التخصصي
)سیاتسدا04(
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:االولالسداسي .1

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

وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

××45سا7سا1.30سا3.00سا1117.30اقتصاد قیاسي1المادة 
××45سا6سا1.30سا1.30سا1117.30بحوث العملیات2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
××44سا5سا1.30سا1.30سا94احصاء تطبیقي1المادة 

وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

××34سا4سا1.30سا1.30سا94الزمنیةنمذجة السالسل 1المادة 
××34سا3سا1.30سا1.30سا194تحلیل معطیات2المادة 

االستكشافیةوحدات التعلیم 
)إخ/إج(1و ت إ  

××23سا1.30سا1.30سا70.30)اكسل(اعالم الي : 1المادة 
وحدة التعلیم األفقیة

)إخ/إج(1و ت أ ف 
×/22سا1.30سا47)انجلیزیة(لغة أجنبیة : 1المادة 

2427سا25سا1.30سا7.30سا12سا1634.30مجموع السداسي 
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:الثانيالسداسي .2

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

وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

××45سا7سا1.30سا3.00سا2117.30اقتصاد قیاسي 1المادة 
××45سا6سا1.30سا1.30سا117.30مطبقاقتصاد جزئي 2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
××44سا5سا1.30سا1.30سا94الحساب االقتصادي1المادة 

وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

××34سا4سا1.30سا1.30سا94مدخالت و مخرجات1المادة 
××34سا3سا1.30سا1.30سا294تحلیل معطیات 2المادة 

وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
)إخ/إج(1و ت إ  

××23سا1.30سا1.30ساSPSS(70.30(اعالم الي : 1المادة 
وحدة التعلیم األفقیة

)إخ/إج(1و ت أ ف 
×/22سا1.30سا47)انجلیزیة(لغة أجنبیة : 1المادة 

2427سا25سا1.30سا7.30سا12سا2634.30مجموع السداسي 
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:السداسي الثالث.3

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

وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

××45سا7سا1.30سا3.00سا3117.30اقتصاد قیاسي 1المادة 
××45سا6سا1.30سا1.30سا117.30نماذج االقتصاد الكلي2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
××44سا5سا1.30سا1.30سا94المنحنیاتنظریة 1المادة 

وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

××34سا4سا1.30سا1.30سا294بحوث العملیات 1المادة 
××34سا3سا1.30سا1.30سا94نظریة اتخاد القرار2المادة 

وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
)إخ/إج(1و ت إ  

××23سا1.30سا1.30ساEviews(70.30(اعالم الي : 1المادة 
وحدة التعلیم األفقیة

)إخ/إج(1و ت أ ف 
×/22سا1.30سا47)انجلیزیة(لغة أجنبیة : 1المادة 

2427سا25سا1.30سا7.30سا12سا5634.30مجموع السداسي 
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:السداسي الرابع.4

األرصدةالمعاملالحجم الساعي السداسي

سا300مذكرة تخرج

سا300المجموع



إقتصاد كمي: الماسترعنوان بمستغانم                       ،جامعة عبد الحمید ابن بادیس: المؤسسة 21
2016/2017: السنة الجامعیة

:حوصلة إجمالية للتكوين.5
بالنسبة لكل ،  لكل السداسیات األعمال الموجھةیرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات و( 

)التعلیمیةتأنماط الوحدا

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة و تح س 
576 72 72 144 288 محاضرة
504 72 72 144 216 أعمال موجھة
72 / 72 / / أعمال تطبیقیة
75 / / 21 54 عمل شخصي
/ / / / / )حدد(عمل آخر

1227 144 216 309 558 المجموع
93 06 21 24 42 األرصدة

%100 6% 23% 26% 45% األرصدة لكل % 
وحدة تعلیم

 التدریس(التعلیق على التوازن اإلجمالي للتعلیم:(
محاضرات، أعمال موجھة، أعمال تطبیقیة، (تبریر كل مقدار مقترح لكل نشاط تعلیمي مقدم 

).مشروع تربص
األكادیمي الماسترإن الحجم الساعي للمحاضرات یكون أكبر نسبیا، نظرا ألن :محاضرة-

یتطلب تزوید الطالب بأكبر قدر ممكن من المفاھیم والمعلومات خاصة إذا علمنا أن میدان 
.االقتصاد القیاسي في تطور مستمر خاصة من ناحیة تعدد التخصصات الجزئیة

ساعة وھو حجم كاف لتمكن 504ال الموجھة یبلغ الحجم الساعي لألعم:أعمال موجھة-
.الطالب من إعداد البحوث المكلف بھا في إطار المقاییس المعنیة

یتم اعتماد األعمال التطبیقیة فقط في المقاییس التقنیة التي تتطلب استعمال :أعمال تطبیقیة-
.أجھزة اإلعالم اآللي

، حیث یتم التركیز على یسیوازي العمل داخل قاعة التدرالحجم الساعي :عمل شخصي-
العمل الشخصي في مقاییس عدیدة، وھذا لتمرین الطلبة على االنتقال إلى المؤسسات أو 
مكاتب الدراسات أو المخابر أو مختلف اإلدارات، وكذلك تحفیز الطالب على استعمال 

.االنترنت واستغالل المعلومات الموجودة فیھا


