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  األول:السداس ي  -

 عنوان املواد وحدات التعليم

دة
ص
ألر

ا
 

ل
ام
ملع

ا
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي

 للسداس ي

 أسبوعا( 15)

 أخرى*

 1نوع التقييم

 دروس
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

اقبة  مر

 مستمرة
 إمتحان

 وحدة تعليم أساسية

 1.1الرمز: وت أس 

 18األرصدة: 

 9: املعامل

 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 1املحاسبة املالية 

 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 1اقتصاد جزئي 

 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 مدخل لالقتصاد

 وحدة تعليم منهجية

 1.1الرمز: وت م 

 9األرصدة: 

 5املعامل: 

 %60 %40 00سا65 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 5 1إحصاء 

 %60 %40 00سا55 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 4 1رياضيات 

وحدة تعليم 

 استكشافية

 1.1الرمز: وت أس 

 2األرصدة: 

 2املعامل: 

 %100 - 30سا2 30سا22 - - 30سا1 1 1 مدخل لعلم اجتماع املنظمات

 %100 - 30سا2 30سا22 - - 30سا1 1 1 مدخل للقانون 

 وحدة تعليم أفقية

 1.1الرمز: وت اف 

 1األرصدة: 

 1املعامل: 

 - %100 30سا2 30سا22 - 30سا1 - 1 1 1لغة أجنبية 

 00سا375 30سا382 - 00سا9 30سا16 17 30 مجموع السداس ي األول 
 

 

                                                 

 



 

  الثاني:السداس ي  -

 

 املوادعنوان  وحدات التعليم

دة
ص
ألر

ا
 

ل
ام
ملع

ا
 

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي

 للسداس ي

 أسبوعا( 15)

 أخرى*

 2نوع التقييم

 دروس
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

اقبة  مر

 مستمرة
 إمتحان

 وحدة تعليم أساسية

 2.1الرمز: وت أس 

 18األرصدة: 

 9املعامل: 

 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 2املحاسبة املالية 

 %60 %40 00سا55 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 4 2اقتصاد جزئي 

 %60 %40 00سا55 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 4 اقتصاد املؤسسة

 %60 %40 00سا55 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 4 تاريخ الفكر االقتصادي 

 وحدة تعليم منهجية

 2.1الرمز: وت م 

 9األرصدة: 

 5املعامل: 

 %60 %40 00سا65 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 5 2اء إحص

 %60 %40 00سا55 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 4 2رياضيات 

وحدة تعليم 

 استكشافية

 2.1الرمز: وت اس 

 2األرصدة: 

 2املعامل: 

 - %100 30سا2 30سا22 30سا1 - - 1 1 1إعالم آلي 

 %100 - 30سا2 30سا22 - - 30سا1 1 1 قانون تجاري 

 وحدة تعليم أفقية

 2.1الرمز: وت أف 

 1األرصدة: 

 1املعامل: 

 - %100 30سا2 30سا22 - 30سا1 - 1 1 2لغة أجنبية 

   00سا375 30سا382 30سا1 30سا10 30سا13 17 30 مجموع السداس ي الثاني

                                                 

 



 

 السداس يفي  البرنامج املفصل لكل مادة
 

 

 ول ألا:سيدالسا

 ألساسیةا ملتعلیا دةحو

 1 لمالیةا لمحاسبةا : دةلماا

 6 :دصیرلا

 3 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف

 لمالیةا مئوالقوا تلحساباا كمسو وملخصوا ول ألصا تحسابا في متحك نم لعامةا لمحاسبةا دئبمبا مإللماا

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 .رلتسییوا ءإلحصاا ت،یاضیارلابة ،املحاس  في لیةوألا دئلمباا ضبع

 :دةلماا وى محت

 .لمالیةا للمحاسبة لمحاسبيا وريلتصا راطإلا -

 ،2 فلصنا لثابتةا ول ألصا تحسابا سةدرا ،لخاصةا والألما 1 فلصنا سةدرا( تلحساباا رسی كیفیة سةدرا -

 تلحساباا سةدرا ،4 فلصنا رلغیا تحسابا سةدرا ،3 فلصنا یةرلجاا تلحساباوا تنازو لمخا تحسابا سةدرا

 5). فلصنا لمالیةا

 ).تجوالنا 7 فلصنوا ء،ألعباا 6 فلصنا سةدرا ( رلتسییا تحسابا سةدرا -

 مقر راتتغی دول ج ،ینةزلخا تفقادت دول ج ،لنتائجا بحسا ،نیةزالمیا( لمالیةا مئوالقا میدتقو رضع سةدرا -

 ).لألعماا

 :ملتقییا یقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعار لما

 2011.ر،ئزالجا ،یعوز لتوا رللنش ليطجی دار ،)دیدلجا لمحاسبيا ططلمخا( لماليا لمحاسبيا ماظلنا فقو لعامةا لمحاسبةا ،یةطع نحمرلا دعب 1-

 2011.ر، ئزالجا ،یعوز لتوا رللنش ليطجی دار ول،لحلا مع لماليا لمحاسبيا ماظلنا فقو لعامةا لمحاسبةا في نیرتما ،یةطع نحمرلا دعب 2-

 2011. ري فیف ر،ئزالجاـ  Internationales Bleues Pages Eurl - تكارلشا محاسبةـ  ثلجةوب نب مینةأ 3-

 مقر ذيلتنفیا ومسرلما 4- 08-156 26 في ؤرخلما يما 2008 مقر ون لقانا محكاأ بیقطت نلمتضما 11-07

/2007/11. في ؤرخلما



 

 ولألا :سيدالسا

 ألساسيةا :ملتعليدة احو

 1 ئيزج دقتصاا :دةلماا

 6 :دصيرلا

 3 :للمعاما

 :ملتعليا أھداف

 اودھقيو نجراغال لةدا في ملتحكا دايدتحو .جإلنتاا و لسلعا على بلطلل كالسيكيولنيا للتحليا تتقنيا و دئمبا بكتساا

 .اھمداستخوا

 :لمسبقةا رفلمعاا

 .يةدالقتصاا يةظرلنا ،)اديدتح للتفاضوا قالشتقاا( تياضيارلا في جعةرام

 :دةلماا وىمحت

 .يةدالقتصاا لمشكلةوا دالقتصاا ومھمف -

 .كلھلمستا وكسل يةظرن 1-

 ).يةددلعا( لقياسيةا لمنفعةا يةظرن -أ

 .يةظرلنا اھعلي ومتق لتيا تضيارلفا -

 ).يةدلحوا لكليةا( لمنفعةا واعنأ -

).واءلسا تبمنحنيا للتحليا( تيبيةرلتا لمنفعةا يةظرن -ب

 ديلحا دللمعا واء،لسا تبمنحنيا للتحليا - رثأ ك،لھلمستا وازنت ،نيةزالميا دقي ل،لإلحال لإلحالا

 )...لخدلوا

 )...تانرولما ردي،لفا بلطلا لةدا ب،لطلا لةداب ياضيرلا للتمثيا ب،لطلا لةدا ومھمف( بلطلا لةدا -ـج

 .لمنتجا وكسل يةظرن 2-

 .جإلنتاا دوال واعنوأ فيرتع -أ

 .رةلقصيا رةلفتا في جإلنتاا ةلدا -ب

 )جيحرلتا و ملتقييا وعن( :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما نمتحاا

 1996. ر،ئزالجا ،لجامعيا رلنشا وانيد ،ئيزلجا دالقتصاا ب،اطش يةدنا ب،يد نب دشير -

 2008. ر،لنشوا تسادرالل معيةلجاا سسةؤلما ،ئيزلجا دلالقتصا لخدم د،شوا يةورد جمةرت ون،تل كيدريرف -

 2012. ردن،ألا رة،لمسيا دار ،3 بعةطلا ،ئيزلجا دالقتصاا وادي،لا نحسي ودمحم -



 ولألا :سيدالسا

6 

 

 

 ألساسيةا :ملتعليدة احو

 دلالقتصا لخدم :دةلماا

 6 :دصيرلا

 3 :للمعاما

 :ملتعليا أھداف

 بالطلا نتمكي للمسائا تلحاطمصوه ضيعوام على دربلتوا دالقتصاا ملعل لخدم بستيعاا نم

 .يةدالقتصاا

 

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 دشيرلا لعقالنيا طالستنباوا رلتفكيا

 :دةلماا وىمحت

 :فيرلمعا لخدلما - 1

 :دالقتصاا معل وعضوم - فيرلتعا تلعالقاا معل ،لفعالةا راتالختياا معل ،يةھفارلا معل روة،لثا معل

 .دالقتصاا معل بيقطتو دامستخا ،لسلعةوا لحاجةا ومھمف ،يةدالقتصاا لمشكلةا )جإلنتاا راإط في الجتماعيةا

 :ظريلنا لخدلما 2-

 ).دللتباا زحيو وعضوم أداة، ( دللتباا طنشا )-جإلنتاا رعناص ج،إلنتاا بحسا ج،إلنتاا ومھمف( جإلنتاا طنشا -

 يعوزلتا طنشا - دبع يعوزلتا ل،لعموا كالملكية جإلنتاا لقب يعوزلتا( دةعاإ دة،لفائا ،بحرلا ر،كاألج جإلنتاا

 .رالستثماا طنشا -رخادالا طنشا )-قإلنفاا( كالھالستا طنشا )-يعوزلتا

 :اميظلنا لخدلما -

 تلياآ دي،القتصاا ماظلنا أھداف دي،القتصاا ماظلنا بيةذھمو فلسفة دي،القتصاا ديالقتصاا ماظلنا ومھمف 

 .ماظلنا

 ):جيحرلتا و ملتقييا وعن( :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 "س،عبد ميراھبا رييس 1- ،يةدالقتصاا واردلما ،اھيتھما ،اھعوانأ ،يةدرإلسكنا اھياتدقتصاا ر،مص

 

. 1999 

.1996 

 ن،عما رة،لمسيا دار د،القتصاا لخدم د،لسيا نميأ نمعي 2-

 . 2009 ن،عما ر،للنش لئوا دار د،القتصاا لخدم ،لبياتيا لفاض ھراظ 3-

 ري،لشما ورين ظمناو روفلشا سىوم 4- د،إلقتصاا معل في لخدم ،يعوزلتوا رللنش زھران دار

 2009. ردن،ألا ن،عما



 ولألا :سيدالسا

 لمنھجیةا :ملتعلیا دةحو

7 

 

 

 1 ءإلحصاا : دةلماا

 5 :دصيرلا

 3 :للمعاما

 :ملتعليا أھداف

 دايدتح صفيولا ءإلحصاا أدوات و دئبمبا مإللماا

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 تياضيارلا

 :دةلماا وىمحت

 عامة ميھمفا 1-

 ءإلحصاا موھمف -

 ردلفوا لعينةوا لمجتمعا -

 إلحصائيةا تلبياناا بيعةوط درمصا -

 إلحصائيةا تلبياناا رضع 2-

 ).لمتجمعا رارلتكا ،لفئةا زكرم رارات،لتكا ،لفئةا ديجاإ( اھعوانوأ داوللجا ءبنا -

 رلمتغيا وعن بحس لبيانيا للتمثيا 3-

 ).واللمنا ط،سيولا ،لحسابيا طسولا( ضعيةولما يةزكرلما عةزلنا سمقايي 4-

 تلتشتا سمقايي - 5

 )بيعيرلا دىلما فنص( وحلمفتا يعوزلتا ،)ريلمعياا رافالنحا( لمغلقا يعوزلتا -

 نيرشؤلما -

 ).دببدلتوا حطلتفلا واء،اللتا ل،لمتماثا للشكا( لألشكاا 6-

 

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 2007. ر،مص ،يعوزلتوا رللنش رلفجا دار ،لتحليليوا صفيولا ءإلحصاا ر،عام دلسيا دحمأ -

 2010. ن،عما ون،عوزمو رونناش زممز ،إلحصائيةا بألساليا تساسياأ ل،سماعيا دلو ولسيفا -

 2001. ن،لبنا ل،ناوناشيرنتا يميادكاأ .لالحتماوا ءالحصاا ،)ودحم درلقاا دعب جمةرت( لسبيغ ورايم -



 ولألا :سيدالسا

 لمنھجیةا :ملتعلیا دةحو

8 

 

 

 1 تياضيار : دةلماا

 4 :دصيرلا

 2 :للمعاما

 :ملتعليا أھداف

 .بيقيطلتا ياضيرلا للتحليا رةاھم بكتساا

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 رلجبوا بلحساا دئمبا

 : دةلماا وىمحت

 تعاولمجما يةظرن دئمبا 1-

 للسالسوا تلمتتالياا ولح عامة ميھمفا 2-

 رةلمستما تبيقاطلتا 3-

- تلمشتقاا 4-

 6- يتميةرغاوللو اآلسية دوال الا 5

 7- للتكاما بحساو ألصليةا دواللا

 راتمتغي دةع دوال ذاتلا

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 2009. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،ياضيرلا للتحليا ود،محم ودسع 1-

 1988. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ل،لتحليا في راتمحاض د،حام بابا 2-

 2009. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،ياضيرلا لحليلتا ر،لخض عيسى نب 3-

 ،يعوزلتوا رللنش رلفجا دار ء،إلحصاوا لتحليليةا سةدنھلوا رلجبا تياضيارلا تساسياأ ، بجر نحس 4-

 2000. ر،مص



 ولألا :سيدالسا
 :دةلماا الستكشافیةا :ملتعلیا دةحو
 تماظلمنا عجتماا ملعل لخدم
 1 :دصیرلا

 1 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف
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 .مھماتھمساو عالجتماا معل رواد ع،الجتماا معل طورت و ةبنشأ مإللماا

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 عالجتماا معل 1- :دةلماوى امحت

 معل تياظرن 2- طورلتوا ةلنشأا

 عالجتماا

 4- عھروفو عالجتماا معل تعاوضوم 3-

 - 5 )دونخل نبا( عالجتماا معل رواد

 اھتحليلو الجتماعيةا ھرةاظلا

 :ملتقييا يقةطر

 % 100 نمتحاا 

 :جعرالما

 2012. .ردنألا ،يعوزلتوا رللنش رةلمسيا دار ع،الجتماا معل في ديھتم ن،حس ميراھبا رسمي 1-

 1999. روت،بي ،لجامعيةا فةرلمعا دار ،الجتماعيا رلفكا طورت :نحمرلا دعب هللا دعب 2-

 2005. ،لجامعيةا فةرلمعا دار ع،الجتماا معل في يةظرلنا :دلسيا يطلعاا دعب دلسيا 3-



 ولألا :سيدالسا
 الستكشافیةا :ملتعلیدة احو
 ونللقان لخدم :دةلماا
 1 :دصیرلا

 1 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف

10 

 

 

 .يةرلتجاا وراقألا صاوخصو دباالقتصا عالقة اھل لتيا نيةولقانا تلحاطلمصا في ملتحكا رةاھم بكتساا

 :بةولطلما لمسبقةا رفعالما

 :دةلماا وىمحت

 ونللقان لخدم 1-

 ريلتجاا ونلقانا 2-

 - :ـــــميدتق -أ

 ريلتجاا ونلقانا فيرتع

 ريلتجاا ونلقانا بيقطت لمجاو سساأ -

 نيدلما ونلقانوا ونلقانا نبي تلعالقاا -

 ريلتجاا ونلقانا درمصا -

 )نلتضاما كةرش ،ةطلبسيا صيةولتا كةرش رك،مشت مباس كةرش( صألشخاا كةرش - :تكارلشا -ب

 .يةدودلمحا ليةؤولمسا ذات كةرش ،ةطمختل كةرش م،ھألسا كةرش :والألما رؤوس تكارش 

 يةرلتجاا وراقألا 3-

 :ملتقييا يقةطر

 % 100 نمتحاا -

 :جعرالما

 ن،عما ،يعوزلتوا للثقافة رلنشا دار ،لحقا يةظرن -ونلقانا يةظرن :ونلقانا معل لىإ لخدلما راف،لصا سعبا 

.2011 

 2012. ن،عما ،يعوزلتوا للثقافة رلنشا دار ،لخاصةوا لعامةا مألحكاا يةرلتجاا تكارلشا ،سامي وزيف 2-

 2006. ،يعوزلتوا رللنش وملعلا دار ،نيةولقانا وملعلا لىإ لخدلما رلصغيا بعلي 3-

 .ريئزالجا ريلتجاا ونلقانا 4-



 ولألا :سيدالسا
 ةـألفقیا :ملتعلیدة احو
 1 جنبیةأ لغة :دةلماا

 1 :دصیرلا

 1 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف

11 

 

 

 استغالل المراجع المتعلقة بالتخصص باللغات االجنبية  نم نليتمكفي مجال العلوم االقتصادية   بالطلل ويلغا دصيرلا راءثإ

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 .ادھعواق و يةزإلنجليا للغةا في ألساسيةا دئلمباا

 :دةلماا وىمحت

 .صلتخصا مع يتماشى سللمقيا جيوغدالبيا يقرلفا نم رحمقت نامجرب

 :ملتقييا يقةطر

 % 100 رمستم -

 :جعرالما

 .يةزإلنجليا باللغة لألعماا إدارة و دالقتصاا في جعرام -



 لثانيا :سيدالسا
 ألساسیةا : ملتعلیا دةحو
 2 لمالیةا لمحاسبةا :دةلماا

 6 :دصیرلا

 3 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف

12 

 

 

 .يةولتسوا لسنةا ايةھن لعماأ رات،الستثماا ،ينةزلخا تعمليا تألساسيا بالطلا بكتساا

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 1 مالية محاسبة

 :دةلماا وىمحت

 تكارلشا ستأسي تلعمليا لمحاسبيةا لمعالجةا 1-

 .لمضافةا لقيمةا على مسرلوا يةرلتجاا تلتخفيضاوا لبيعوا راءلشا تلعمليا لمحاسبيةا لمعالجةا 2-

 يةرلتجاا وراقلأل تلعمليا لمحاسبيةا لمعالجةا 3-

 ألغلفةا محاسبة 4-

 لمحاسبيةا دورةلا ايةھن لعماأ 5-

 

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 ،يجررعوب رجب ،ليطجي رلنشا دار ،)لماليا لمحاسبيا ماظلنا فقو( لعامةا لمحاسبةا -يةطع نحمرلا دعب 1-

 2009. ر،ئزالجا

 ،يجررعوبرج ب ،ليطجي رلنشدار ا ،)لماليا لمحاسبيا ماظلنا فقو(لمعمقة ا لمحاسبةا ،يةطع نحمرلا دعب 2-

 2011. ر،ئزالجا

 ،Internationales Bleues Pages ،)اھبيقاتطتو تلحساباا رسي( لماليةا لمحاسبةا ماظن وي،عال رلخض 3-

 2011. ،جانفي ر،ئزالجا

 2010. رسما ر،ئزالجا ،Internationales Bleues Pages ،لماليةا لمحاسبةا ن،تيوب 4-
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 لثانيا :سيدالسا

 ألساسيةا :ملتعليدة احو

 2 ئيزج دقتصاا :دةلماا

 4 :دصيرلا

 :2للمعاما

 :ملتعليا أھداف

 لةدا في ملتحكا دايدتحو .جإلنتاا لمتغيرات و لسلعا على بلطلل كالسيكيولنيا للتحليا تتقنياو دئمبا بكتساا

 .اودھقيو نجروالغ

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 .ئيزج دقتصاا ،يةدالقتصاا يةظرلنا ،)دايدتح للتفاضوا قالشتقاا( تياضيارلا في تلمكتسباا ضبع

 :دةلماا وىمحت

يلةطولا رةلفتا في جإلنتاا لةدا 1-

 جإلنتاا 2- للإلحال ديلحا دللمعا ،خصائصھ و ويلتساا لناتجا تمنحنيا( نيرمتغي نعاملي رفوت دعن ،لتقنيا

 ).سعولتا رمسا ،لمنتجا وازنت ،يةولمتساا لتكلفةا طخ

 )لإلحالا نةروم ج،إلنتاا لمواع نةروم( نةرولما 3-

 رضلعا لةدا 4-

 راداتإليوا فلتكاليا يةظرن 5

 )لمنتجا ضفائو كلھلمستا ضفائ ب،لطلوا رضلعا لعتفا وازن،لتا ومھمف( وقلسا وازنت 6

 لتامةا لمنافسةا 7-

 ملتاا رالحتكاا 8-

 

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 1996. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،ئيزلجا دالقتصاا ب،يد نب دشير 1-

ر، مص، لجامعةا بشبا سسةؤم ن،يرتما ولحل -ياضيةر تبيقاطت-تساسياأ :ئيزلجا ديإلقتصاا للتحليا ،فىطمص ديرف دحمأ 2-

 رللنش زھران دار ،ئيزلجا دإلقتصاا تألساسيا طمبس لخدم :ئيزلجا دإلقتصاا تساسياأ د،لمساعيا وارد نسليما 3- 2009.

 2013. ردن،ألا ،يعوزلتوا

 2011. ردن،ألا ،يعوزلتوا رللنش رلفكا دار ،ئيزلجا دإلقتصاا دئمبا ،شامية لھا دعب 4-



 لثانيا :سيدالسا
 ألساسیةا :ملتعلیدة احو
 سسةؤلما دقتصاا :دةلماا
 4 :دصیرلا

 2 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف
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 .ولنموا ءبالبقا اھل يسمح بما سسةؤللم يةدالقتصاا دارةإلا ميةأھ بالطلا دركي

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 تسساؤلما رتسيي

 :دةلماا وىمحت

 سسةؤلما ومھمف 1-

 طلمحيوا سسةؤلما 2-

 سسةؤلما ميظتن 3-

 سسةؤلما فائوظ 4-

 سسةؤللم ديالقتصاا للتحليا أدوات 5-

 سسةؤلما ونم طنماأ 6-

 :ملتقييا ةيقطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 1998. ر،ئزالجا ،لعامةا ليةا دار ،سسةؤلما دقتصاا :دونع دادي رناص 1-

 . ,Paris .1996 2002. ر،ئزالجا ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،سسةؤلما رتسييو دقتصاا :بحبي نب رزاقلا دعب 2

Foucher éditions ,  

3- S. SEPARI et al: Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris, 2001. 5 - 

LASARI : Economie et gestion de l'entreprise. 



 لثانيا :سيدالسا
 ألساسیةا :ملتعلیدة احو
 ديالقتصاا رلفكا یخرتا :دةلماا
 4 :دصیرلا

 2 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف
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 .راھنلا تقولا لىإ يمةدلقا ورلعصا دمن يخيرلتاا اھسياق في يةدالقتصاا قائعولا بستيعاوا إدراك

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 .دالقتصاا لمجا في لعامةا ديءلمباا ضبع

ية دالقتصااقائع ولوم اھمف - :دةلماا وىمحت

 ورلعصا في يةدالقتصاا قائعولا 1- اھميتوأھ

 يمةدلقا

 نناوليا دعن -

 نمارولا دعن -

 إلسالميا ملعالا في يةدالقتصاا قائعولا 2-

 بيرلغا ملعالا في يةدالقتصاا قائعولا 3-

 اعيطإلقا ماظلنا -

 سماليةرألا ،لصناعيةا سماليةرألا ،يةرلتجاا سماليةرألا( سماليرألا ماظلنا - فيرلحا ماظلنا 

 )لماليةا

 لعالميةا يةدالقتصاا مةزألا ،)أللمانيةا لمشكلةوا ملسالا ھداتمعا( نبيرلحا نمابي يةدالقتصاا قائعولا 

 ).كيراالشتا ديالقتصاا ماظلنا ورھظ ،1929

BW ، رةلمعاصا يةدقتصاالا قائعولا - ماظن( يةوألسيا تيادالقتصاا روزب د،يدلجا ديالقتصاا ماظلنوا 

 2008. لماليةا مةزألا ،يةدالقتصاا لمةولعا ،كيراالشتا رلمعسكا رياھنا

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 ر،مص ،لجامعةا بشبا سسةؤم ،مةدالمستا لتنميةا -ية دالقتصاا لمةولعا ،يةدالقتصاا قائعولا :هللا دعب خبابة 1-

.2009 

 .2009 ،يةودلسعا ،يخرلما دار .يةدالقتصاا لتنميةا ،)ودمحم دحام جمةرت( وداروت لميشي - 2

 .2010 ر،مص ،يعوزلتوا رللنش يةرلعصا لمكتبةا ،ليةدولا يةدالقتصاا تلعالقاا م،لسالا دعب ضار 3-

 2008. ردن،الا ،يعوزلتوا رللنش لئوا دار .ديالقتصاا رلفكا طورت ،يشيرلقا تحدم 4-



 لثانيا :سيدالسا
 لمنھجیةا :ملتعلیا دةحو
 2 ءحصاإ :دةلماا

 5 :دصیرلا

 3 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف
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 )الحتماليةا تيعاوزلتوا ئيوالعشا رلمتغيا ت،الحتماالا( ياضيرلا ءإلحصاا أدوات في ملتحكا

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 1. تياضيار ،1 ءحصاإ

 

 :دةلماا وىمحت

 تلالحتماال لخدم 1-

 ،الستقالليةا ،لتنافيا ؤم،لتالا( داثألحا ل،الحتماا - ئيةوالعشا بةرلتجا 

 )يةرطلشا

 ئيوالعشا رلمتغيا 2-

 - للمتصوا للمنفصا ئيوالعشا رلمتغيا -

 - الحتماليا يعوزلتا لةودا الحتماليا يعوزلتا

 ريلمعياا رافالنحوا ياضيرلا لألما

 الحتماليةا تيعاوزلتا 3-

 للمنفصا ئيوالعشا رللمتغي الحتماليةا تيعاوزلتا -

 للمتصا رللمتغي الحتماليةا تيعاوزلتا -

 

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 يةظرن ل،جار ديلسعا 1- :تالحتماالا بلحساا دئمبا الحتماليا )نيرتماو دروس( وانيد ول،ألا زءلجا

 2008. ر،ئزالجا ،لجامعيةا تعاوبطلما

 2002. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،لةومحل لمسائو نيرتما مع ءإلحصاا ،جياللي طوجال 2-

 1985. ل،يھ راوغ كما دار وم،ش سلسلة ،بيقيطلتا ءإلحصاوا لقياسيا دالقتصاا ور،سالفات كمينيدو 3-

 2004.ر، ئزالجا ،عنابة ،يعوزلتوا رللنش وملعلا دار ،بيقيطلتا ءإلحصاا م،جر بنصي 4-



 لثانيا :سيدالسا
 لمنھجیةا :ملتعلیدة احو
 2 تیاضیار :دةلماا

 4 :دصیرلا

 2 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف
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 .تفاولمصفا بحسا و يطلخا رلجبا دواتبأ 1 تياضيارلا تمكتسبا زيزتع

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 1 تياضيارلا

- :دةلماوى امحت

 2- لشعاعيا ءلفضاا بنية 1

 يةطلخا تابيقطلتا

 - تفاولمصفا ولح عامة ميھمفا 3-

 تبةر - تفاولمصفاألساسية على ت العملياا

 وبلمقلا بحساو تفاولمصفا

 يةطخ تالدمعا جملة لح 4-

 تيةذالا ألشعةوا تيةذالا ملقيا - 5

 :ملتقييا يقةطر

 % 40 رمستم -

 % 60 نمتحاا -

 :جعرالما

 2009.،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،ياضيرلا للتحليا ود،محم ودسع 1-

 1988. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ل،لتحليا في راتمحاض، دحام بابا 2-

 2009. ،لجامعيةا تعاوبطلما وانيد ،ياضيرلا للتحليا ر،لخض عيسى نب 3-

 ،يعوزلتوا رللنش رلفجا دار ء،إلحصاوا لتحليليةا سةدنھلوا رلجبا تياضيارلا تساسياأ ، بجر نحس 4-

 2000. ر،مص



 لثانيا :سيدالسا
 الستكشافیةا :ملتعلیدة احو
 1 ليأ معالإ :دةلماا

 1 :دصیرلا

 1 :للمعاما

 ملتعلیا أھداف
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 .وبلحاسا في ملتحكا و آلليا مإلعالا في لخدبم بالطلا ددامإ

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 :دةلماا وىمحت

- وبلحاسا فيرتع 1-

 )دلعتاا( وبللحاس ديلماا ملقسا 2

 مجيرلبا ملقسا 3-

- للتشغيا مةظنأ 4-

 6- دةلمساعا تبيقاطلتا مجراب 5

 اھبيقاتطتو تنرإلنتا

 

 :ملتقييا يقةطر

 % 100 رمستم -

 

 :جعرالما

 .2011 ن،عما ،يعوزلتوا رللنش راءثإ ت،نرالنتوا وبلحاسا تساسياأ ود،عب دياز 1-

 .2014. 2012. ن،عما ل،ئوا دار وب،لحاسا راتاھم :ھزةلجاا تمجيارلبوا وبلحاسا ور،لنسا لجمي نيمأ 2-

Ini édition Internet. à Initiation : Gris 3-Myriam 

4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013. 



 لثانيا :سيدالسا
 الستكشافیةا :ملتعلیدة احو
 ريتجا ونقان :دةلماا
 1 :دصیرلا

 1 :للمعاما

 :ملتعلیا أھداف
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 .ريلتجاا ونلقانا تبأساسيا ونللقان لخدم معيدت

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 ونللقان لخدم

 :دةلماا وىمحت

 - يةرلتجاا ودلعقا 1-

 - ريلتجاد العقوم اھمف

 ريلتجاا دلعقا ميةأھ

 ريلتجاا دلعقوا نيدلما دلعقا نبي زلتمييا 2-

 لبيعا دعق -أ

د عق -ج للنقا دعق -ب

 لنق دعق -د لبضائعل انق

 صألشخاا

 لقضائيةا يةولتسوا سإلفالا 3-

 

 :ملتقييا يقةطر

 % 100 نمتحاا -

 :جعرالما

 تعاوبطلما وانيد ري،لتجاا للمحا - رلتاجا - يةرلتجاا لألعماا :ريئزالجا ريلتجاا ونلقانا ل،فضي يةدنا 1-

 .2011 ر،ئزالجا ،لجامعيةا

 فيةرلمصوا يةرلتجاا عةوسولما ،لكيالنيا ودمحم 2- ):لثانيا دلمجلا( دار ،نيةروإللكتوا يةرلتجاا تيعارلتشا

 2008. ن،عما ،يعوزلتوا رللنش لثقافةا
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 لثانيا :سيدالسا

 ألفقيةا :ملتعليدة احو

 2 جنبيةأ لغة :دةلماا

 1 :دصيرلا

 1 :للمعاما

 :ملتعليا أھداف

 باللغة نيولتكا دانمي في جعرالما فمختل راءةق نم دةالستفاا نم ملتمكينھ بالطلل ويللغا دصيرلا

 االنجليزية

 راءثإ

 

 :بةولطلما لمسبقةا رفلمعاا

 .لألعماا وإدارة دباالقتصا لمتعلقةا وصلنصا ليتحل فيو يةزإلنجليا في رفمعا

 :دةلماا وىمحت

 صلتخصا مع يتماشى سللمقيا جيوغدالبيا يقرلفا نم رحمقت نامجرب

 :ملتقييا يقةطر

 % 100 رمستم -

 :جعرالما

 االنجليزية باللغة لألعماا وإدارة دالقتصاا في جعرالما ضبع -
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