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 :تحدید مكان التكوین - 1
 العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر :كلیة أو معھد 
  العلوم االقتصادیة  :قسم 

 
 :المنسقون - 2
  :دان التكوینفرقة میمسؤول  -

 یوسفي رشید :االسم واللقب 
  أستاذ التعلیم العالي  :الرتبة 

 :0773643086 البرید اإللكتروني 045421112: فاكس :youcefi20022002@yahoo.fr      
  
  :شعبة التكوین مسؤول فرقة/ منسق  -

 عامر عامر أحمد :االسم واللقب  
  أستاذ التعلیم العالي  :الرتبة 

 :0661275994     البرید اإللكتروني    045421112: فاكس :ameurameur@yahoo.fr      
    

  :التخصصمسؤول / منسق 
 ودان بوعبدهللا :االسم واللقب 
 أستاذ محاضر ب :الدرجة العلمیة 

 :0550431853    البرید اإللكتروني    045421112: فاكس :ouddane84@yahoo.fr      
  
  (*):المشاركون اآلخرون - 3

  /        :لمؤسسات الشریكة األخرىا -
    

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -
  البنوك  -        
  المؤسسات المالیة الغیر بنكیة -        

    
 /       :الشركاء الدولیون األجانب  -
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  :إطار وأھداف التكوین - 4
 المشروعمكانة : للتكوینالتنظیم العام   –أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 أھداف التكوین -ب

إلى تكوین طلبة ذوي ) د م ل( یھدف ھذا التكوین والذي یندرج في إطار شھادات اللیسانس        
البنكي ومن ثم تلبیة الحاجات المختلفة لھذا القطاع الحساس مھارات عالیة في المجال النقدي وكفاءات و

ي كاف في المجال فھذا التخصص یسمح للطالب بالحصول على تكوین نظر. في االقتصاد الوطني 
، باإلضافة إلى التطبیق العملي الذي یمكن أن یحصل علیھ الطالب من خالل إجراء النقدي والبنكي

 .   تربص على مستوى البنوك في إطار انجاز مذكرة التخرج 

 :یلي ن فیماوعموما یمكن حصر األھداف األساسیة لھذا التكوی       
 .زیادة معارف الطلبة -
 .مساعدة الطالب على مواكبة المستجدات النقدیة و المالیة -
 .رفع مستوى أداء الطلبة ومؤھالتھم ومھاراتھم النظریة والعملیة -
 .تنمیة روح المبادرة عند الطالب وإكسابھ القدرة على االندماج و العمل في الوظائف النقدیة والبنكیة -
 .قدرة الطالب على التحلیل الدقیق للمؤشرات النقدیة و البنكیة و المالیة وتقییم أدائھا تنمیة -
تكوین متخصصین وإطارات عالیة المستوى في تخصص النقود و البنوك قادرة على التطویر  -

  .   والتغییر واإلبداع
  
  :ةالمستھدف الكفاءاتالمؤھالت و - ج

خصص االقتصاد النقدي والبنكي تمكنھ من اكتساب مؤھالت حصول الطالب على شھادة في ت إن       
وذلك من خالل تنمیة قدراتھ على التحلیل  ،ومھارات كبیرة في مجال التحلیل والتقییم النقدي والبنكي

كما یسمح ھذا التكوین . أدائھاالدقیق لمختلف المؤشرات النقدیة والبنكیة والمالیة وبما یمكنھ من تقییم 
بمختلف التشریعات المالیة والنقدیة المنظمة للسوق  واإللماممن التقنیات المصرفیة بتمكین الطالب 

:قاعدة التعلیم المشترك للمیدان   
التسییر  علومو ، التجاریةعلوم اقتصادیة  
العلوم االقتصادیة: الفرع  

 

التخصصات األخرى الموجودة 
  معنیةفي الشعبة ال

 اقتصاد وتسییر مؤسسة

 

:المسار المقترح  
 إقتصاد نقدي وبنكي
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ومن خالل المعارف النظریة والتطبیقیة المكتسبة خالل التكوین یمكن . النقدیة والمصرفیة في الجزائر
مؤھال لشغل وظیفة حیویة في  إطاراوھو ما یجعل منھ  ،یصبح الطالب متخصصا في ھذا المجال أن

  .بكفاءة وإدارتھاالمؤسسات المالیة والبنكیة 

  :الوطنیة للقابلیة للتشغیلالقدرات الجھویة و -د
  :یستھدف ھذا التكوین تكوین إطارات وقوى عاملة مؤھلة لشغل وظیفة في احد المؤسسات التالیة       

  . المؤسسات االقتصادیة -
  .اإلدارات العمومیة  -
  . المؤسسات البنكیة -
  . ات المالیة األخرىالمؤسس -
  ).بعد إتمام التكوین في الماستر والدكتوراه(الجامعات الوطنیة  -
  .مكاتب الدراسات االقتصادیة و المالیة والمحاسبیة -

 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  . اقتصاد نقدي وبنكي: ماستر -
  . واالستشراف تحلیل اقتصاديال: ماستر -
  .إقتصاد وتسیر المؤسسات: ماستر -
 .اقتصاد كمي: ماستر- 

 :متابعة المشروعمؤشرات  -و
وذلك  ،تخصص اقتصاد نقدي وبنكي ین لیسانس في العلوم االقتصادیة،متابعة تكو تتم       

 :   بمتابعة المؤشرات التالیة
  .الحجم الساعي المنجز في السداسي -
  .المنجز فعال في  كل مقیاس األسبوعي الحجم الساعي -
  .حقق من  برنامج كل مقیاسالمعدل الم -
  .المحققة في كل سداسي وخاصة في وحدة التعلیم األساسیة األرصدة إجمالي -
  .متابعة طریقة تقییم الطالب عن طرق االمتحانات و العمل المتواصل -
  .متابعة انجاز مذكرات التخرج ومناقشتھا -

یمكنھ إما  ،نقدي وبنكيیسانس في تخصص اقتصاد وبعد حصول الطالب على شھادة الل       
یكمل دراستھ  أن أو البنكیة أو المؤسسات المالیة، أو یمكنھ شغل وظیفة في المؤسسات االقتصادیة

 :   التالیة  التخصصات إحدىعلى مستوى الماستر في 
   التحلیل اقتصادي واالستشراف -                           اقتصاد نقدي وبنكي -
  .اقتصاد كمي -                    اتوتسیر المؤسس اقتصاد -
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  البشریة  مواردالحوصلة اإلجمالیة لل -3ب
 

المجموع  الخارجي العدد  الداخلي لعددا  الرتبة    
 أستاذ التعلیم العالي 1   
 أستاذ محاضر أ 4   

 أستاذ محاضر ب 6  
 أستاذ مساعد أ 6   
 أستاذ مساعد ب 0   
 أخرى    

 المجموع 17  17
  

  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 6
 المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ

  POIDEXمخبر السیاسات الصناعیة وتنمیة المبادالت الخارجیة         

   :عنوان المخبر 
laboratoire POIDEX, Ex Ines de chimie, Zaghloul, université de Mostaganem.  

 )طالب 60(قدرات االستیعاب 
ظاتالمالح العدد   التجھیز عنوان  الرقم    

 1 أجھزة اإلعالم اآللي 15 حالة ممتازة
 Photocopieuse 2  أجھزة النسخ 02 حالة ممتازة
 3 )(data show)  جھاز عرض البیانات 02 حالة ممتازة
 Scanner  4جھاز الماسح الضوئي  02 حالة ممتازة

 
  میادین التربص و التكوین في المؤسسات -ب

  التربصمدة   عدد الطلبة  التربص مكان 
  شھرین  6  البنك الوطني الجزائري

  شھرین  6  البنك الخارجي الجزائري
  شھرین  6  القرض الشعبي الجزائري

  شھرین  6  بنك الفالحة و التنمیة الریفیة
  شھرین  6  بنك التنمیة المحلیة

  شھرین  6  االحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر و
 (BNP (البنوك األجنبیة    شھرین  6 

CAAT شركة التامین    شھرین  6 
CRMA شھرین  6 شركة التامین  

  شھرین  SAA 6شركة التامین 
  
  : في المؤسسة الجامعیة والمتعلقة بعرض التكوین المقترح التوثیق المتوفر -ج

تحتوي الجامعة على مكتبة مركزیة واسعة ومجھزة بكل التجھیزات التكنولوجیة الالزمة        
الكلیة تحوي بدورھا  أنكما . فرة على كم ھائل من المراجع في المجال النقدي و الماليوھي متو

وتتنوع  ھذه المراجع  .رة ومتنوعة من حیث الكم والنوع مكتبة واسعة تتوفر على مراجع متوف
ذكرات التخرج الخاصة باللیسانس والماجیستیر ننسى م أنالدوریات دون الكتب والمجالت وبین 
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 وفیرة جدا حیث یبلغ عدد  الكتبفھي خاصة بھذا التخصص وفیما یخص الكتب ال. والماستر
  ).     نسخة 15حوالي (كتابا متعدد النسخ  600

   . ستعاب عدد كبیر من الطلبةوتتوفر المكتبة كذلك على قاعتین للمطالعة كافیتین ال       

دراسیة وملتقیات في شتى  أیامتنظیم وفي مقدورھا  لالنترنیتكما تتوفر الكلیة على فضاء        
عموما وتخصص االقتصاد النقدي و البنكي على وجھ  صصات المتواجدة على مستوى الكلیةالتخ

    . الخصوص
  
  : االتصالاألعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم وفضاءات  -د

عات لألعمال عة لإلنترنیت وقا، وعلى قالیة على قاعتین واسعتین للمطالعةتتوفر الك      
القاعات الخاصة بتدریس  أنكما . لي من النوعیة الجیدةاآل عالماإلالمجھزة بأجھزة التطبیقیة و

  ).داتاشو( تكوین اللیسانس في كل التخصصات مجھزة بأجھزة عرض الكترونیة 
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II- بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )6، 5، 4، 3، 2 ،1السداسیات (

  )تدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع  (
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 :الخامسالسداسي  -
  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  اضرةمح  أسبوع  14-16
                    وحدات التعلیم األساسیة    
                   )إخ/إج( 1و ت أ 

  X  X  6  2  سا 6  -    30سا 1    30سا 1  سا 135 اقتصاد بنكي
 X X  6  2  سا 6  -    30سا 1    30سا 1  سا 135 اسواق مالیة

                    )إخ/إج( 2و ت أ 
 X X  6  2  سا 6  -    30سا 1    30سا 1  سا 135 لیل ماليتح

                   2المادة 
                    إلخ

                    وحدات التعلیم المنھجیة
                   )إخ/إج( 1و ت م 

 X X  3  2    30سا 1      30سا 1    30سا 1  30سا  67 التحلیل االقتصادي الكلي المعمق
 X X  3  2    30سا 1      30ا س1    30سا 1  30سا  67 االقتصاد القیاسي

                   )إخ/إج( 2و ت م 
 X X  3  2    30سا 1      30سا 1    30سا 1  30سا  67 المالیة الدولیة

                   2المادة 
                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

                   )إخ/إج(1و ت إ  
 X X  2  2      30سا 1  -    30سا 1  سا 45  تطبیقات على  برنامج

                    2ة الماد
                    )إخ/إج(2و ت إ  

                    إلخ
                    وحدة التعلیم األفقیة

                    )إخ/إج(1و ت أ ف 
  X  1  1        30سا 1    30سا  22  لغة أجنبیة

                    2المادة 
                    )إخ/إج( 2و ت أ ف

                    إلخ
      30  15   30سا  22    30سا 1  30سا  10  30سا 10  سا 675  1مجموع السداسي 
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  :السادسالسداسي  -
  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي   السداسيالحجم الساعي   وحدة التعلیم

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  14-16
                    وحدات التعلیم األساسیة    
                    )إخ/إج( 1و ت أ 

 X X  6  2  سا 6      30سا 1    30سا 1  سا 135 البنوك وأعمالتقنیات 
 X X  6  2  سا 6      30سا 1    30سا 1  سا 135 النظام المصرفي الجزائري

                    )إخ/إج( 2و ت أ 
 X X  6  2  سا 6      30سا 1    30سا 1  سا 135 قتصاد نقدي معمقا

                   2المادة 
                    إلخ

                    ت التعلیم المنھجیةوحدا
                   )إخ/إج( 1و ت م 

 X X  2  2        30سا 1    30سا 1  سا  45 تسییر بنكي
 X X  3  2    30سا 1      30سا 1    30سا 1  30سا  67 االقتصاد القیاسي المطبق

                   )إخ/إج( 2و ت م 
 X X  4  1          سا 90 تقریر التربص

                   2المادة 
                    لتعلیم اإلسكتشافیةوحدات ا

                   )إخ/إج(1و ت إ  
 X X  2  2      30سا 1      30سا 1  سا 45  تطبیقات على  برنامج

                    2المادة 
                    )إخ/إج(2و ت إ  

                    إلخ
                    وحدة التعلیم األفقیة

                    )إخ/إج(1و ت أ ف 
    X  1  1        30سا 1    30سا  22  لغة أجنبیة

                    2المادة 
                    )إخ/إج( 2و ت أ ف

                    إلخ
      30  14  30سا  19  30سا  1  00سا  9  00سا  9  سا 675  2مجموع السداسي 

  



18           اقتصاد نقدي وبنكي: جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم                                          عنوان اللیسانس: المؤسسة 
           2017-2016السنة الجامعیة  

 للتكوینإجمالیة  حوصلة- 7
كل بالنسبة ل،  لكل السداسیات األعمال الموجھةیرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات و( 

  )التعلیمیة تأنماط الوحدا
  

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة سا 495 30سا  337 30سا  202 30سا  22 30سا  1057
 أعمال موجھة سا 450 30سا  292 30سا  22 30سا  112 30سا  877

 أعمال تطبیقیة - - سا 90 - سا 90
 عمل شخصي سا 1257 سا 485 30سا  262 سا 85 30سا  2089

)حدد(عمل آخر  -  -  -  -  -  
 المجموع سا 2202 سا 1115 30سا  577 سا 220 30سا  4114

 األرصدة 106 52 16 6 180

100%  3%  9%  29% األرصدة لكل %  59% 
 وحدة تعلیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



19           اقتصاد نقدي وبنكي: جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم                                          عنوان اللیسانس: المؤسسة 
           2017-2016 السنة الجامعیة 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

III - لتعلیمبطاقات تنظیم وحدات ا  
  ) یةبطاقة لكل وحدة تعلیم متصمی یرجى( 
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IV  - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةمفصل بطاقة تقدیم( 
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  األول: السداسي
  األساسیة: وحدة التعلیم

  مدخل لالقتصاد: المادة
  5: الرصید
 2: المعامل

  : ھداف التعلیمأ
مصطلحات المسائل درب على مواضیعھ والتمن استیعاب مدخل لعلم االقتصاد وتمكین الطالب         

    .االقتصادیة

  : المعارف المسبقة المطلوبة
 االستنباط العقالني الرشید   التفكیر و       

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

  .المشكلة االقتصادیة، مفھوم الحاجة والسلعة، استخدام وتطبیق علم االقتصاد) اإلنتاج االجتماعیة في إطار

  :المدخل النظري - 2
  ).أداة، موضوع وحیز التبادل(  نشاط التبادل -)ج، حساب اإلنتاج، عناصر اإلنتاجمفھوم اإلنتا(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 -
سفة ومذھبیة النظام االقتصادي، أھداف النظام االقتصادي، آلیات فل، مفھوم النظام االقتصادي االقتصادي -

 . النظام

  : )نوع التقییم و الترجیح: (طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :المراجع
، مصر اقتصادیاتھا  اإلسكندریة، أنواعھا، ماھیتھا، الموارد االقتصادیة،" دمحم یسري ابراھیم دعبس، - 1

1996.  
  . 1999  ، عمان،سید، مدخل االقتصاد، دار المسیرةأمین المعین  - 2
  . 2009 ظاھر فاضل البیاتي، مدخل االقتصاد، دار وائل للنشر، عمان، - 3
 دار زھران للنشر والتوزیع، ،مدخل في علم اإلقتصاد ،دمحم موسى الشروف وناظم دمحم نوري الشمري - 4

  .2009 عمان، األردن،
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  األول: السداسي
  األساسیة: حدة التعلیمو

  1 اقتصاد جزئي: المادة
  5 :الرصید
 2: المعامل

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

 .  الغرانج وقیودھا واستخدامھا

 :المعارف المسبقة
 .   ، النظریة االقتصادیة)التفاضل تحدیدااالشتقاق و(ضیات مراجعة في الریا       

 :   محتوى المادة
  .مفھوم االقتصاد والمشكلة االقتصادیة -
  .نظریة سلوك المستھلك - 1
  .)العددیة(نظریة المنفعة القیاسیة   -أ   

  .الفرضیات التي تقوم علیھا النظریة -     
  .)الكلیة والحدیة(أنواع المنفعة   -     
   .)التحلیل بمنحنیات السواء(نظریة المنفعة الترتیبیة   - ب   

 اإلحالل، قید المیزانیة، توازن المستھلك، أثر لإلحاللالتحلیل بمنحنیات السواء، المعدل الحدي  -     
  )...والدخل

  )...روناتمفھوم دالة الطلب، التمثیل الریاضي بدالة الطلب، دالة الطلب الفردي، الم(دالة الطلب  -جـ   
  .نظریة سلوك المنتج - 2
   .اإلنتاجتعریف وأنواع دوال   -أ   

 .  في الفترة القصیرة اإلنتاجدالة  - ب   

  )نوع التقییم و الترجیح: (طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

  :امتحان المراجع
  .1996 جزائر،رشید بن دیب، نادیة شطاب، االقتصاد الجزئي، دیوان النشر الجامعي، ال -
  .2008 فریدریك تلون، ترجمة وردیة واشد، مدخل لالقتصاد الجزئي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، -
  . 2012، األردندار المسیرة، ، 3الجزئي، الطبعة  محمود حسین الوادي، االقتصاد -
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  األول: السداسي
  األساسیة: وحدة التعلیم 

  1 محاسبة عامة: المادة 
   4 :الرصید
  2 :المعامل

   : أھداف التعلیم
 القوائم المالیة  في حسابات األصول والخصوم ومسك الحسابات و اإللمام بمبادئ المحاسبة العامة من تحكم       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 .   بعض المبادئ األولیة في الریاضیات، اإلحصاء والتسییر       

  :محتوى المادة
  .التصوري المحاسبي للمحاسبة المالیة اإلطار -
 ،2دراسة حسابات األصول الثابتة الصنف  ،األموال الخاصة 1دراسة الصنف ( حساباتال كیفیة سیر دراسة -

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

  ). النواتج 7األعباء، والصنف  6دراسة الصنف (  ت التسییردراسة حسابا -
، جدول تغیرات رقم المیزانیة، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزینة(قدیم القوائم المالیة دراسة عرض وت -

    . )األعمال
 

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 :المراجع
 دار جیطلي ،)المخطط المحاسبي الجدید(ق النظام المحاسبي المالي عبد الرحمن عطیة، المحاسبة العامة وف - 1

  .2011التوزیع، الجزائر،للنشر و
 ي مع الحلول، دار جیطلي للنشرعبد الرحمن عطیة، تمارین في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المال - 2
  .2011 التوزیع، الجزائر،و
  .2011 ـ الجزائر، فیفري Eurl Pages Bleues Internationales - محاسبة الشركات أمینة بن بوثلجة ـ - 3
 11-07المتضمن تطبیق أحكام القانون رقم  2008ماي  26المؤرخ في  156- 08 المرسوم التنفیذي رقم - 4

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

  تاریخ الوقائع االقتصادیة: المادة
   4: دالرصی

 2 :المعامل

  :أھداف التعلیم
 .  استیعاب الوقائع االقتصادیة في سیاقھا التاریخي مند العصور القدیمة إلى الوقت الراھنإدراك و       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 . بعض المباديء العامة في مجال االقتصاد       

  :محتوى المادة
  أھمیتھا مفھوم الوقائع االقتصادیة و -
  الوقائع االقتصادیة في العصور القدیمة - 1
  عند الیونان  -        

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

  النظام اإلقطاعي  -        
  النظام الحرفي   -        

  )، الرأسمالیة المالیةالتجاریة، الرأسمالیة الصناعیةالرأسمالیة (سمالي النظام الرأ -        
 األزمة االقتصادیة العالمیة، )ھدات السالم والمشكلة األلمانیةمعا(قائع االقتصادیة مابین الحربین الو -        
  ).ظھور النظام االقتصادي االشتراكي، 1929

 قتصادي الجدید، بروز االقتصادیات األسیویةنظام اال، وال BWنظام (الوقائع االقتصادیة المعاصرة  -        
  .  2008، األزمة المالیة انھیار المعسكر االشتراكي، العولمة االقتصادیة

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 :المراجع
عة، مصر، التنمیة المستدامة، مؤسسة شباب الجام -العولمة االقتصادیة  ،الوقائع االقتصادیة: خبابة عبد هللا - 1

2009 .  
  .2009 دار المریخ، السعودیة،. ، التنمیة االقتصادیة)ترجمة حامد محمود(میشیل تودارو   -  2
  .2010 المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، ،م، العالقات االقتصادیة الدولیةرضا عبد السال - 3
  .  2008االردن،  دار وائل للنشر والتوزیع،. مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي - 4
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  األول: السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم

   1 اإلحصاء: المادة 
  4 :الرصید
 2: المعامل

 :أھداف التعلیم
 اإللمام بمبادئ و أدوات اإلحصاء الوصفي تحدیدا         

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 الریاضیات         

 :   محتوى المادة
  مفاھیم عامة - 1
  اإلحصاءمفھوم  -        

  المجتمع والعینة والفرد -        
  اإلحصائیةمصادر وطبیعة البیانات  -        

  عرض البیانات اإلحصائیة - 2
  ).التكرار المتجمع، ، مركز الفئةالفئة، التكرارات إیجاد(ء الجداول وأنواعھا بنا -        

  التمثیل البیاني حسب نوع المتغیر - 3
  ).، المنوالالوسط الحسابي، الوسیط(ضعیة مركزیة المومقاییس النزعة ال - 4
  مقاییس التشتت -  5
  ) نصف المدى الربیعي(، التوزیع المفتوح )االنحراف المعیاري(التوزیع المغلق  -        

  المؤشرین  -        
  ). التدبدبالشكل المتماثل، االلتواء، التفلطح و(األشكال  - 6
  

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 : المراجع
  .2007 مصر، ،التحلیلي، دار الفجر للنشر والتوزیعمد السید عامر، اإلحصاء الوصفي وأح -
  .2010 موزعون، عمان،سالیب اإلحصائیة، زمزم ناشرون والسیفو ولد اسماعیل، أساسیات األ -
  . 2001انترناشیونال، لبنان، أكادیمیا . ، االحصاء واالحتمال)ترجمة عبد القادر حمود(موراي سبیغل  -
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  األول: السداسي
  المنھجیة : وحدة التعلیم 

  1 ریاضیات: المادة 
  4 :الرصید
 2: المعامل

 :أھداف التعلیم
 .  اكتساب مھارة التحلیل الریاضي التطبیقي       

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 الجبر  مبادئ الحساب و       

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

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 :  المراجع
  .2009 تحلیل الریاضي، دیوان المطبوعات الجامعیة،سعود محمود، ال - 1
  .1988محاضرات في التحلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة،  بابا حامد، - 2
  .2009 بن عیسى لخضر، التحلیل الریاضي، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 3
جر للنشر والتوزیع، حسن رجب دمحم، أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاء، دار الف - 4

  .2000مصر، 
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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
 .  نطقي، االستقراء واالستنباط  والتحلیل السلیمممعرفة فن التفكیر ال       

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

  :طریقة التقییم
  % 100امتحان  -

  
  : المراجع

  .2010 كمال الدین مصطفى الدھراوي، منھجیة البحث العلمي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، - 1
للنشر  إثراءكیف تكتب بحثا علمیا؟، : ، أسالیب البحث العلمي واإلحصاءآخرونو ناصر محمود جرادات - 2
  .2012 التوزیع، عمان،و
اإلنسانیة،  منھجیة البحث العلمي في العلوم: انجرس ترجمة بوزید صحراوي وكمال بوشرف وسعید سعیون - 3

  .2004، ئرتدریبات عملیة ، دار القصبة للنشر ، الجزا
 ثیة، دار المریخ للنشر، الریاض،مدخل لبناء المھارات البح: ا سیكاران، طرق البحث في اإلدارةأوم - 4

2009.  
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  األول: السداسي
  االستكشافیة: وحدة التعلیم

  مدخل للقانون: المادة
   1: الرصید
  1 :المعامل

   : أھداف التعلیم
 .  خصوصا األوراق التجاریةونیة التي لھا عالقة باالقتصاد وي المصطلحات القاناكتساب مھارة التحكم ف       

 :المعارف المسبقة المطلوبة

  : المادة محتوى
  مدخل للقانون - 1
  القانون التجاري - 2
  : تقدیـــــم -أ    

  تعریف القانون التجاري -     
  أساس ومجال تطبیق القانون التجاري -     
  ین القانون والقانون المدنيالعالقات ب -     
  مصادر القانون التجاري -     
  :الشركات - ب    

  )شركة التضامن ، شركة التوصیة البسیطة،شركة باسم مشترك(شركة األشخاص  -     
  .، شركة مختلطة، شركة ذات المسؤولیة المحدودیةشركة األسھم :شركات رؤوس األموال -     
 األوراق التجاریة  - 3

 :لتقییماطریقة 
  % 100امتحان  -

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

2011 .  
  .2012 دار النشر للثقافة والتوزیع، عمان،، فوزي دمحم سامي، الشركات التجاریة األحكام العامة والخاصة - 2
  .2006، التوزیعر العلوم للنشر وا، دغیر المدخل إلى العلوم القانونیةصبعلي دمحم ال - 3
  .القانون التجاري الجزائري  - 4
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  األول: السداسي
  االستكشافیة: وحدة التعلیم

  مدخل لعلم االجتماع: المادة
   1: الرصید
  1 :المعامل

 : أھداف التعلیم
 .  مساھماتھم، رواد علم االجتماع ولمام بنشأة و تطور علم االجتماعاإل       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 

 :   محتوى المادة
  علم االجتماع النشأة والتطور - 1
  نظریات علم االجتماع - 2
  موضوعات علم االجتماع وفروعھ - 3
  )ابن خلدون(رواد علم االجتماع  - 4
  الظاھرة االجتماعیة وتحلیلھا -  5
  

 :لتقییمطریقة ا
  % 100امتحان  -

 :  المراجع
  .2012. األردنسمیر ابراھیم حسن، تمھید في علم االجتماع، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  - 1
  .1999 بیروت، دار المعرفة الجامعیة، تطور الفكر االجتماعي،: عبد هللا دمحم عبد الرحمن - 2
  . 2005عیة، النظریة في علم االجتماع، دار المعرفة الجام :السید عبد العاطي السید - 3
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  األول: السداسي
  األفقیـة: وحدة التعلیم 

    1 لغة حیة: المادة
   1: الرصید
  1 :المعامل

    :أھداف التعلیم
   .قراءات المتنوعة لمختلف المراجعالرصید الغوي للطالب لیتمكن من االستفادة من ال إثراء       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
   .في اللغة اإلنجلیزیة و قواعدھا األساسیة المبادئ       

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

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 : المراجع
  .مراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة -
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  الثاني: السداسي
  األساسیة : وحدة التعلیم

  مدخل إلدارة األعمال: المادة 
   6: الرصید
 2: المعامل

  :أھداف التعلیم
ز إسھامات مختلف التعرف على أبرھوم  إدارة األعمال و خصائصھا، وتمكین الطالب من إدراك مف        

  . وظائف اإلدارة وأھمیة كل واحدة منھاتمییز بین مختلف تمكینھ من الالمدارس الفكریة، 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، لتنظیمالتخطیط ، ا(  وظائف التسییر 4

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 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. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



32           اقتصاد نقدي وبنكي: جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم                                          عنوان اللیسانس: المؤسسة 
           2017-2016 السنة الجامعیة 

  
 الثاني: السداسي

 األساسیة: وحدة التعلیم
  2 االقتصاد الجزئي: المادة

  6: الرصید
  2 :المعامل

 :أھداف التعلیم
وتحدیدا التحكم في دالة . اإلنتاجلتابع النیوكالسیكي للطلب على السلع و تقنیات التحلیلادئ واكتساب مب       

 .  الغرونج وقیودھا

 :المعارف المسبقة المطلوبة
   .، النظریة االقتصادیة، اقتصاد جزئي)التفاضل تحدیدااالشتقاق و(كتسبات في الریاضیات بعض الم       

 :  محتوى المادة
  في الفترة الطویلة اإلنتاجدالة  - 1
التقني، ، المعدل الحدي لإلحالل منحنیات الناتج التساوي و خصائصھ(عند توفر عاملین متغیرین  اإلنتاج - 2

  ).، مسار التوسعتساویة، توازن المنتجخط التكلفة الم
   )اإلحاللمرونة عوامل اإلنتاج، مرونة (المرونة  - 3
  دالة العرض  - 4
  اإلیراداتنظریة التكالیف و - 5
  )، فائض المستھلك وفائض المنتجمفھوم التوازن، تفاعل العرض والطلب(توازن السوق  - 6
  المنافسة التامة  - 7
 االحتكار التام   - 8

  :تقییمطریقة ال
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

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

  .2009 الجامعة، مصر،
 سیات اإلقتصاد الجزئي، دار زھرانمدخل مبسط ألسا: ت اإلقتصاد الجزئيأساسیا سلیمان وارد المساعید، - 3

  .2013 األردن، التوزیع،للنشر و
  . 2011، األردن، ي، دار الفكر للنشر والتوزیععبد الھ دمحم شامیة، مبادئ اإلقتصاد الجزئ - 4
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  يالثان: السداسي
  األساسیة : وحدة التعلیم 

  2 محاسبة عامة :المادة
  4: رصیدال

  2 :المعامل

 :أھداف التعلیم
 .  التسویةالستثمارات، أعمال نھایة السنة و، الب ألساسیات عملیات الخزینةاكتساب الطا       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
   1 محاسبة عامة 

 :   محتوى المادة
  الشركات تأسیسالمعالجة المحاسبیة لعملیات  - 1
  .الرسم على القیمة المضافةت الشراء والبیع والتخفیضات التجاریة والجة المحاسبیة لعملیاالمع - 2
  المعالجة المحاسبیة لعملیات لألوراق التجاریة - 3
  محاسبة األغلفة - 4
  أعمال نھایة الدورة المحاسبیة  - 5
    

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

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

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

  . 2011، الجزائر
، Pages Bleues Internationales، )تھااسیر الحسابات وتطبیق(نظام المحاسبة المالیة  ،لخضر عالوي - 3

  .2011، الجزائر، جانفي
  .2010 الجزائر، مارس ،Pages Bleues Internationales، المحاسبة المالیة ،دمحم بوتین - 4
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم

  2 إحصاء: المادة
  4 :الرصید
  2 :المعامل

    :أھداف التعلیم
 )  التوزیعات االحتمالیةاالحتماالت، المتغیر العشوائي و(وات اإلحصاء الریاضي التحكم في أد       

 :المعارف المسبقة المطلوبة
  .1، ریاضیات 1إحصاء        

  
 :   محتوى المادة

  مدخل لالحتماالت - 1
  التجربة العشوائیة -     
  )التالؤم، التنافي، االستقاللیة، الشرطیة(األحداث االحتمال،  -     
  العشوائي المتغیر - 2
  العشوائي المنفصل والمتصل المتغیر -     
  يالتوزیع االحتمالي ودالة التوزیع االحتمال -     
  األمل الریاضي واالنحراف المعیاري -     
  التوزیعات االحتمالیة - 3

  التوزیعات االحتمالیة للمتغیر العشوائي المنفصل -     
  متغیر المتصل التوزیعات االحتمالیة لل -     

  
  :طریقة التقییم

  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 :المراجع
 ، دیوانالجزء األول) ریندروس وتما( االحتماليمبادئ الحساب : االحتماالتالسعدي رجال، نظریة  - 1

  .2008 المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  .2002 ،ت الجامعیةجالطو جیاللي، اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعا - 2
  .1985 دومینیك سالفاتور، االقتصاد القیاسي واإلحصاء التطبیقي، سلسلة شوم، دار ماك غراو ھیل، - 3
  .2004اء التطبیقي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، نصیب رجم، اإلحص - 4
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم

  2ریاضیات : المادة
  4 :الرصید
  2 :المعامل

 :أھداف التعلیم
  .بأدوات الجبر الخطي و حساب المصفوفات 1 تعزیز مكتسبات الریاضیات       

 :المعارف المسبقة المطلوبة
   1 الریاضیات 

 :   محتوى المادة
  بنیة الفضاء الشعاعي - 1
  التطبیقات الخطیة - 2
  مفاھیم عامة حول المصفوفات - 3
  على المصفوفات   األساسیة العملیات -        

  رتبة المصفوفات وحساب المقلوب  -        
  حل جملة معادالت خطیة - 4
 الذاتیة  واألشعةالقیم الذاتیة  -  5

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 :  المراجع
   . 2009،ریاضي، دیوان المطبوعات الجامعیةسعود محمود، التحلیل ال - 1
  .1988 ،محاضرات في التحلیل، دیوان المطبوعات الجامعیةبابا حامد ، - 2
  .2009 ،ان المطبوعات الجامعیة، دیوبن عیسى لخضر، التحلیل الریاضي - 3
 التوزیع،لیة واإلحصاء، دار الفجر للنشر وحسن رجب دمحم، أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلی - 4

  .2000مصر، 
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة: حدة التعلیمو

  ألي إعالم: 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
  اإلنترنت وتطبیقاتھا - 6
  

  :طریقة التقییم
  % 100 مستمر -

 
 :المراجع

  .2011 التوزیع، عمان،للنشر و إثراءاالنترنت، اد دمحم عبود، أساسیات الحاسوب وزی - 1
  .2012 وائل، عمان،مھارات الحاسوب، دار : أیمن جمیل النسور، الحاسوب والبرمجیات الجاھزة - 2

 3-Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014. 
 4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013. 
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 الثاني: السداسي
 االستكشافیة: وحدة التعلیم

 قانون تجاري: المادة
  1: الرصید
  1: المعامل

  :داف التعلیمأھ
   .تدعیم مدخل للقانون بأساسیات القانون التجاري       

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 مدخل للقانون         

 :   محتوى المادة
  العقود التجاریة - 1
  مفھوم العقد التجاري     -    

  أھمیة العقد التجاري     -    
  التمییز بین العقد المدني والعقد التجاري - 2
  عقد البیع -أ        

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

  اإلفالس والتسویة القضائیة  - 3
  

  :طریقة التقییم
  % 100 امتحان -

 :المراجع
 لمطبوعاتحل التجاري، دیوان االم -التاجر  -األعمال التجاریة : فضیل، القانون التجاري الجزائري نادیة - 1

  .2011 الجامعیة، الجزائر،
التشریعات التجاریة واإللكترونیة، دار ): المجلد الثاني(المصرفیة اریة ومحمود الكیالني، الموسوعة التج - 2

 .2008 التوزیع، عمان،الثقافة للنشر و
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  الثاني: السداسي
  االستكشافیة :وحدة التعلیم

  علم اجتماع المنظمات: المادة
   1: لرصیدا

  1 :المعامل

 :أھداف التعلیم
 .  المنظمة والنظریات المفسرة لھااإللمام بالتنظیم و       

   :المعارف المسبقة المطلوبة
 مدخل لعلم االجتماع، مدخل لالقتصاد         

 :   محتوى المادة
  علم اجتماع المنظمات - 1
  المنظمة ونظریاتھا - 2
  الظاھرة التنظیمیة - 3
  التنظیم االجتماعي تقنیات - 4
تجربة الحاجات والحوافز، ، ، المدرسة السوسیوتقنیةتایلور، مدرسة العالقات اإلنسانیة :نظریات التنظیم - 5

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

  :طریقة التقییم
   % 100 امتحان -

 :  المراجع
 المنظمة، دار الحامد للنشروظائف  - العملیات اإلداریة -  النظریات: سین رحیم، مبادئ اإلدارة الحدیثةح - 1
  .2006 التوزیع، عمان،و
  .2009 التوزیع، عمان،نشر ودار الحامد لل، حسین رحیم ، السلوك التنظیمي - 2
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  الثاني: السداسي
  األفقیة: وحدة التعلیم

  2لغة حیة : المادة
   1: الرصید
  1 :المعامل

  : أھداف التعلیم
الرصید اللغوي للطالب لتمكینھ من االستفادة من قراءة مختلف المراجع في میدان التكوین باللغة  إثراء       

 .  اإلنجلیزیة

  :ارف المسبقة المطلوبةالمع
  .إدارة األعماللیل النصوص المتعلقة باالقتصاد وفي تحمعارف في اإلنجلیزیة و       

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

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

 : المراجع
  .     إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیةالقتصاد وبعض المراجع في ا -
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III -2- البرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الثالث والرابع 
  علوم تجاریةمیدان علوم اقتصادیة، تسییر و

  "العلوم االقتصادیة " السنة الثانیة فرع  
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  الثالث: اسيالسد
  األساسیة: وحدة التعلیم

  تسییر المؤسسات: المادة
  6 :الرصید
 2: المعامل

 :أھداف التعلیم
 .  بمبادئ إنشاء المؤسسة وأھم وظائفھا مع اكتساب بعض المعارف فیما یتعلق بنظریة اتخاذ القرار اإللمام       

  المعارف المسبقة المطلوبة
 .  ة األعمالمدخل لالقتصاد، مدخل إلدار       

 :   محتوى المادة
  .مقدمة حول تسییر المؤسسة - 1
  ).إلخ....الشكل القانوني، قطاع األعمال، الحجم، االنتشار الجغرافي،(أنواع المؤسسات  - 2
  .تكوین وتطور المؤسسة - 3
  ). ویرالوظیفة المالیة، الموارد البشریة، التموین، اإلنتاج، التسویق، البحث والتط: وظائف المؤسسة - 4
 )العملیات والنماذج(  نظریة اتخاذ القرار - 5

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :المراجع
   . 2002 جمال الدین العویسات، اإلدارة وعملیات إتخاذ القرار، دار ھوما، الجزائر، - 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. 
4- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses. 2008. 
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 الثالث: السداسي
 األساسیة : وحدة التعلیم

 1 لياقتصاد ك: المادة
 6 :الرصید
  3 :المعامل

 :أھداف التعلیم
   .التحلیل الكلي للظواھر االقتصادیة والتحكم في المجامیع الكلیة       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 .  مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي       

 :   محتوى المادة
  :مفھوم النظریة االقتصادیة - 1

الخصائص األساسیة لالقتصاد  لة والخارجة، التحلیل الدینامیكي والساكن،بناء النماذج، دراسة المتغیرات الداخ
  . المعادالت السلوكیة والتعریفیة، شروط التوازن الكلي،

  :بعض المفاھیم والمجامیع الخاصة باالقتصاد الكلي - 2
الدخل الدخل الشخصي،  الدخل الوطني، المحلي اإلجمالي،الناتج  ،الدخل الوطنيو الناتج الوطنيحساب 

  . التصرفي
  النظریة الكالسیكیة في التوازن الكلي - 3

  .فرضیات المدرسة، التوازن العام عند الكالسیك، تقییم التوازن العام عند الكالسیك
  التحلیل الكلي الكینزي - 4
 الفعال واالستخدام الكامل، دالة كینز، نظریة الطلب أفكارأھم (تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاعین  -

المضاعف  ،ستھالك ودالة االدخار، دالة االستثمار، الكفایة الحدیة لرأس المال، التحلیل الكینزي بسعر الفائدةاال
  .)وأنواعھ، ظاھرة المعجل

الحكومي على الدخل، مضاعف  واإلنفاقجود قطاع حكومي، أثر االستثمار تحدید الدخل الوطني مع و -
یة المتوازنة، الضرائب المرتبطة بالدخل ودراسة الضرائب ومضاعف التحویالت، مضاعف المیزان

  . المضاعف
الوطني،  الدولیة وتحدید معامالت الدخل المعامالت االقتصادیة(وطني مع وجود التجارة الخارجیة الدخل ال -

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

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 50امتحان  -

 : المراجع
  .2010 كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان، - 1
  .2013، عمان، دار صفاء  للنشر، "أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور  - 2
 ،دیوان المطبوعات، الجزائر، دار العلوم للنشر ،نماذج وتمارین محلولة سعید بریبش، االقتصاد الكلي، - 3

  .2010، الجزائر
  .2008 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،"االقتصاد الكلي" ،صخري عمر - 4

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009. 
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 الثالث : السداسي
 ألساسیةا :وحدة التعلیم

 اقتصاد جزائري: المادة
  5 :الرصید
 2    :المعامل

 :أھداف التعلیم 
قتصاد الموجھ ومرحلة اإلصالحات تحدیدا مرحلة االبمراحل میزت االقتصاد الجزائري والطالب  إلمام       

 .  التحولو

 :المعارف المسبقة المطلوبة
  :   محتوى المادة. م التطورات التي مر بھا أھلجزائري وثقافة عامة فیما یتعلق باالقتصاد ا       

 :محتوى المادة
  المرحلة األولى في العھد االستعماري   - 1
   1979-1962مرحلة تخطیط التنمیة االقتصادیة  - 2
   1986- 1980مرحلة التحول اإلرادي لإلصالحات  - 3
   1993- 1986مرحلة اإلصالحات االقتصادیة  - 4
   1998- 1994ل الھیكلي مرحلة تطبیق سیاسات التعدی - 5
   إلى یومنا 1999مرحلة برامج النمو االقتصادي  - 6

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
  % 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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 الثالث : السداسي
 األساسیة : وحدة التعلیم

 أسواق رأس المالاقتصاد نقدي و: المادة
 3 :الرصید
 2 :المعامل

  :أھداف التعلیم
 .  التمییز بین مختلف أقسام السوق الماليفھم النقود ووظائفھا، األنظمة النقدیة و       

   :المعارف المسبقة المطلوبة
  مدخل لالقتصاد       

 :   محتوى المادة 
  :النقدي االقتصاد - 1
  النقدي ولالقتصادمدخل لالقتصاد الحقیقي : مقدمة -  
  المفھوم، األشكال، الوظائف و التطورات: النقود -  
  واإلحصاءات النقدیة Agrégats المحمالت -  
  )لذھبیة، الصرف بالذھب ، نظام سعر الصرف المعومالقاعدة ا(األنظمة النقدیة  -  
  السیاسات النقدیةو) الكالسیكیة والحدیثة(النظریات  -  
  الوساطة المالیة -  
  الجھاز المصرفي الجزائري -  
  سوق رؤوس األموال - 2 
  الدورریف، التصنیف، األدوات، الھیئات والتع: السوق النقدي -  
  المبادالتف، الخیارات والتعریف، التصنی: يالسوق المال -  
  )المستقبلیات، الخیارات و المبادالت(األسواق اآلجلة  -  
  4) عملة -سوق األورو(سوق رؤوس األموال الدولي  -  
  ...)نیویورك، لندن، طوكیو، بیروت(الساحات المالیة الدولیة  -  

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :كتب
  . 2005 ، دار الفجر، عمان،لسیاسة النقدیةمفتاح صالح، النقود وا - 1
  .1981، الدار الجامعیة ،"االقتصاد النقدي والمصرفي" ،ةحمصطفى رشدي شی - 2
 ،، القاھرة مصرالدار المصریة اللبنانیة ،"االتجاھات الجدیدة في التحلیل النقدي" سھیر محمـد معتوق  - 3

1988.  
 4- 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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 الثالث: السداسي
 المنھجیة : وحدة التعلیم

   3 إحصاء: مادةال
  3: الرصید
 2: المعامل

   :أھداف التعلیم
بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات ءا بالمعاینة، التقدیر بالنقطة واإللمام بمبادئ اإلحصاء التطبیقي بد       

 .  اإلحصائیة

 :المعارف المسبقة المطلوبة
   2و  1اإلحصاء        

 :   محتوى المادة
  .)مفاھیم، توزیعات المعاینة، تقییم المقدر النقطي(توزیع المعاینة  - 1
، مجال غیر طبیعیة، مجال الثقة المتوسط قة للتباین، عینةعینة طبیعیة، مجال الثقة، مجال الث(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
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

 :المراجع
  .2010 اسین طعمة، أسالیب اإلحصاء التطبیقي، دار صفاء،حسن ی - 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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 الثالث: السداسي
  المنھجیة: دة التعلیموح

 2    منھجیة: المادة
  1: الرصید
 1: المعامل

 :أھداف التعلیم
  .اكتساب الطالب لمؤھل التفكیر السلیم بخصوص معالجة مسألة اقتصادیة        

 :المعارف المسبقة المطلوبة
  1 منھجیة       

 :   محتوى المادة
  جمشاریع التخر إعدادمنھجیة  -
  خطة البحثمقدمة البحث و -
  تحریر مضمون البحث  -
  التھمیش، المراجع  -
  مالحق البحث  -
  فھرس البحث  -
  إعداد االستبیانات   -

  :طریقة التقییم
 % 100امتحان  -

 :المراجع
  .2013، ، عمانر أیام للنشر، دامناھج البحث العلمي: المشھداني خالد - 1
 المسیرة للنشر ، دارعلومات التقلیدیة وااللكترونیةلمالبحث العلمي واستخدام مصادر ا: إ. قندیلجي ع - 2

 .2012والتوزیع، 
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  الثالث: السداسي
  االستكشافیة : وحدة التعلیم

  ریاضیات المؤسسة: المادة
  4 :الرصید
  2 :المعامل

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

  :المعارف المسبقة المطلوبة
  . 2و  1 الریاضیات       

 :   محتوى المادة
  البرمجة الخطیة - 1
  صیاغة المسألة -    

  الحل البیاني -    
  عرض الحل بطریقة السمبلكس  -    

  المسألة الثنائیة وتحلیل الحساسیة -    
  مشاكل النقل - 2

  صیاغة المسألة  -    
  بنظریة الشبكة تمثیل مشكلة النقل -    

   عرض الحل بطریقة الشبكة -    
 مدخل للبرمجة غیر الخطیة بقیود أو بدون قیود  - 3

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :  المراجع
  .2006 ، إربد، عالم الكتب الحدیث،"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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  الثالث: السداسي
  االستكشافیة: وحدة التعلیم

  2 آلي إعالم: المادة
  1 :الرصید
  2 :المعامل

  :أھداف التعلیم
   .تعزیز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
  1 آلي إعالم       

  
 :   محتوى المادة

  ل مسألةاستخدام الحاسوب في ح - 1
  ھیكل البرمجة - 2
  الخوارزمیات - 3
  الحلقات  -  4

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :المراجع
  
  .2012 مھارات الحاسوب، دار وائل، عمان،: أیمن جمیل النسور، الحاسوب والبرمجیات الجاھزة - 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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 الثالث: السداسي
 األفقیة : وحدة التعلیم

  3 یةحلغة : المادة 
   1 :الرصید
  1 :المعامل

 :أھداف التعلیم
 .  تسییر المؤسسةثراء اللغوي في مجال االقتصاد و غ مستویات عالیة من البلو       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 .  ي قواعد الكتابة باللغة الفرنسیةالتحكم ف       

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

 :تقییمطریقة ال
 % 100امتحان  -

  : المراجع
  .  مراجع یتفق بشأنھا من طرف فریق التكوین  -
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  الرابع: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم

  2 اقتصاد كلي: المادة 
  6 :الرصید
 3: المعامل

  :أھداف التعلیم
  . ج النموذتوازن العام، نمابتابع االستھالك، الطلب على النقد، ال 1 تعزیز مكتسبات االقتصاد الكلي       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
  . 1اقتصاد كلي        

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

   .)نظریة دورة الحیاة، تأثیر األصول على االستھالك
  .)أسس الطلب على النقد، تطور الطلب على النقد(لنقد دوال الطلب على ا - 2
  .)منحنى التوازن االقتصادي العام(تحلیل ھیكس وھانس لسعر الفائدة  - 3
  .ھیكسمن طرف   LM، دراسة منحنى ھانسن من طرف ISدراسة منحنى  -   
 ألجور واألسعار واثر سعرتوازن التوازنین أو توازن االقتصادي العام، التغیر في التوازن العام، مرونة ا -   

  .على األسعار Pigou على التوازن العام، أثر ةالفائد
  .نماذج النمو االقتصادي - 4
  نموذج ھارد، نموذج دومار، نموذج كالدور، نموذج جون روبنسون، نموذج سولو -   
  .الدورات االقتصادیة - 5
    .یة مراحلھاتعریف الدورة االقتصادیة ومراحلھا، أنواع الدورات االقتصاد -   

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

 : المراجع
  .2010 اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان، :كاظم جاسم العیساوي - 1
  .2013، عمان، دار صفاء  للنشر، ''أساسیات االقتصاد الكلي "  :أیاد عبد الفتاح النسور - 2
  .2000 بوعات، الجزائر،االقتصاد الكلي، دیوان المط :سعید بریبش - 3
  .2010، الجزائر - دار العلوم للنشر -"نماذج وتمارین محلولة '' االقتصاد الكلي،" :سعید بریبش - 4
  .2008عیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجام"االقتصاد الكلي" :صخري عمر - 5
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  الرابع : السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم

  القتصاديتاریخ الفكر ا: المادة
  5 :الرصید
  2 :المعامل

   :أھداف التعلیم
  .اإللمام بمختلف المدارس الفكریة من حیث نظریاتھم و توجھاتھم بشأن أھم المسائل االقتصادیة       

    
  :المعارف المسبقة المطلوبة

 تاریخ الوقائع االقتصادیة         

 :   محتوى المادة
  قیة القدیمةالفكر االقتصادي في الحضارات الشر -
  روبا والفكر االقتصادي في المجتمعات الغربیة القدیمة والعصر الوسیط في أ -
  الفكر المركنتیلي  -
  الفكر الطبیعي  -
  الفكر الكالسیكي  -
  الفكر الرأسمالي ومراحلھ  -
  الفكر االشتراكي الفرنسي، الفكر الماركسي  -
  فكر المدرسة التاریخیة في ألمانیا  -
  نیوكالسیكي الفكر ال -
  الفكر الكینزي  -
  النظریات ما بعد الكینزیة -
  
   

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

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

  المالیة العامة: المادة
  5: الرصید
  2 :المعامل

 : أھداف التعلیم
   .  النفقات العامةلدولة العامة بشقیھا اإلیرادات وتفھم الطالب لموازنة ا       

  : المعارف المسبقة المطلوبة
 مدخل لالقتصاد، تسییر المؤسسات         

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

  )واالجتماعیة للنفقات العامة 2االقتصادیة 
  )اإلیرادات العامة، مصادر اإلیراداتمفھوم اإلیرادات العامة، أنواع (اإلیرادات العامة  - 3
 مبادئ المیزانیة العامة، إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة والتوازن االقتصادي(المیزانیة العامة وأصولھا العلمیة  - 4

   )واالجتماعي
   

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :  المراجع
  .2004 دولة في الجزائر، دار الفجر، مصر،منھجیة المیزانیة العامة لل :لعمارة جمال - 1
  .2012 مبادئ االقتصاد والمالیة العامة، دار زھران، عمان، :عبد الغفور ابراھیم أحمد - 2
  .2005المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : زغدود علي - 3
  .2007المالیة العامة، دار الحامد، األردن، : عادل فلیح العلي - 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



53           اقتصاد نقدي وبنكي: جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم                                          عنوان اللیسانس: المؤسسة 
           2017-2016 السنة الجامعیة 

  الرابع : السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم

  ریاضیات مالیة: المادة
   5: الرصید
  2 :المعامل

 :أھداف التعلیم
   .بمفھوم القیمة الزمنیة للنقود، معدل الفائدة، اھتالك القروض اإللمام       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 ریاضیات المؤسسة         

 :   محتوى المادة
  الخصمالفائدة البسیطة و - 1
  الدفعات الفائدة المركبة و - 2
  تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال - 3
  معاییر اختیار االستثمارات - 4
  اھتالكھاالقروض و - 5
  األسھمتقییم السندات و: قنیات البورصیةالت - 6
  

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

  :المراجع
  .2009 الدین، الریاضیات المالیة، دار األكادیمیون،عدنان كریم نجم  - 1

1- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012. 
 3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les 
éditions Foucher. Paris. 
 4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition 
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 والنمو       

  :عارف المسبقة المطلوبةالم
  تسییر المؤسسات       

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

  :طریقة التقییم
  % 50 مستمر -
 % 50امتحان  -

 : المراجع
  .1998، ، الجزائراقتصاد المؤسسة، دار الدمحمیة العامة :ونناصر دادي عد - 1
  .2002، الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیةاقتصاد وتسییر المؤسسة: عبد الرزاق بن حبیب - 2

 3- M. DARBELET: Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris, 1996. 
 4 - S. SEPARI et al: Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris, 2001. 
 5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55           اقتصاد نقدي وبنكي: جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم                                          عنوان اللیسانس: المؤسسة 
           2017-2016 السنة الجامعیة 

 الرابع: السداسي
 االستكشافیة: وحدة التعلیم

  3 إعالم آلي: المادة
  3: الرصید
  1    :المعامل

 :أھداف التعلیم
 .   ساعده في مشروع تخرجھاكتساب الطالب من مھارات في اإلعالم اآللي ت       

 :المعارف المسبقة المطلوبة
  . 2و  1اآللي  اإلعالم       

 :   محتوى المادة
   Ms Word برامج التطبیقات المكتبیة معالجة النصوص -  
  Ms Excelبرامج التطبیقات المكتبیة الجداول االلكترونیة   -
  Ms Power Pointبرامج التطبیقات المكتبیة العرض   -
  Ms Accessبرامج التطبیقات المكتبیة قواعد البیانات   -
  Ms Front Pageبرامج التطبیقات المكتبیة معالج مصمم قواعد النت  -

  :طریقة التقییم
 % 100امتحان  -

  :المراجع
  .2012 مھارات الحاسوب، دار وائل، عمان،: ور، الحاسوب و البرمجیات الجاھزةأیمن جمیل النس - 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

 خالقیات العملأالفساد و: المادة
  1: الرصید
 1: المعامل

   : أھداف التعلیم
 .  توعیة الطالب وتحسیسھ من خطر الفساد، ودفعھ للمساھمة في محاربتھ       

 المعارف المسبقة المطلوبة
 .  ثقافة عامة و اقتصادیة       

 :   محتوى المادة
  جوھر الفساد - 1
  أنواع الفساد - 2
  الماليمظاھر الفساد اإلداري و - 3
  أسباب الفساد اإلداري والمالي - 4
  آثار الفساد اإلداري والمالي - 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
 ،1، طاإلصالح اإلداري وإعادة التنظیم في نطاق الفكر والنظریات إستراتیجیة :مصافي إما موسى - 1

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

  الفساد اإلداري ومعالجتھ من منظور إسالمي : یوسف بحر - 2
 http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm   

  .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
  http://www.undp-pogar.org 
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III -3- السادسو ین الخامسالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسی 
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  الخامس: السداسي
  األساسیة: وحدة التعلیم

  اقتصاد بنكي :المادة
   6: الرصید
 2: المعامل

  :أھداف التعلیم
  .البنوك أداءدیة وتقییم لطالب مؤھالت تمكنھ من تحلیل المؤشرات البنكیة والنقا یكتسب أنیفترض        
     

  المعارف المسبقة المطلوبة
یجب إن یكون للطالب معرفة سابقة ببعض المصطلحات البنكیة وحبذا لو یكون لھ تعامل مسبق مع        

  .البنوك حتى یستطیع استیعاب ھذه المادة 

  :محتوى المادة
  .مفاھیم عامة حول البنوك والنشاط البنكي - 1
  التجاري وظائف البنك -  2
  عالقة البنك التجاري بالبنك المركزي -  3
  میزانیة البنك التجاري -  4
  البنوك التجاریة أداءتقییم  -  5
  البنوك وأنواعاالتجاھات الحدیثة في النشاط البنكي  -  6

  :طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

 %30 :تقییم متواصل       

  :المراجع
  .1998 المالیة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، واألسواقالناقة، نظریة النقود و البنوك  الفتوح أبواحمد  - 1
  .1993 المصارف، دار زھران للنشر، عمان،احمد زھیر شامیة، النقود و - 2
  .2000 المصرفي، مؤسسة شباب الجامعة،د المنعم عفر، االقتصاد النقدي واحمد فرید مصطفى ود، دمحم عب - 3
  .1999 ود، مجدي محمود شھاب، مبادئ النقود و البنوك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الفولي اسامة دمحم - 4
  .2000 التوزیع، عمان،د العصار وریاض الحلبي، النقود والبنوك، دار الصفاء للنشر ورشا - 5
  .2013 البنكي، دیوان المطبوعات الجامعیة،طاھر لطرش، االقتصاد النقدي و - 6

 1- Frederic Mishkin, Monnaie, Banque et Marchés Financiers, traduction et adaptation par: 
Christian Bordes, Pierre-Cyrille Hautcoeur, Dominique Lacoue-Labarthe, publié par Pearson 
Education , Paris, 2007. 
 2- G.Candamine,J.Montier,Banques  et Marchés  financiers, Ed Economica, Paris, 1998. 
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 الخامس: السداسي
 األساسیة: وحدة التعلیم

 المالیة األسواق :المادة
  6    :الرصید
   2 :المعامل

  :أھداف التعلیم
  یكتسب الطالب مؤھالت تمكنھ من تحلیل مؤشرات السوق المالیة وتقییم أدائھا  آنیفترض        

    
  المعارف المسبقة المطلوبة

  في االقتصاد وأھمیتھایجب إن یكون للطالب معلومات حول النظام المالي وأنواع األسواق المالیة        
    

  : محتوى المادة
  )واألنواعالمفھوم، الوظائف (المالیة  األسواق - 1
  المالیة المتداولة األدوات - 2

  المال  رأسالمالیة في سوق  األدوات -   
  لنقدیة المالیة في السوق ا األدوات -   
  المالیة األسواقعقود المعامالت في  - 3
  المعامالت الفوریة   -   

  المعامالت اآلجلة   -   
  العقود المستقبلیة و اآلجلة   -   
  عقود الخیار    -   
  عملیات البورصة  - 4
  اإلسالمیةالمالیة  األسواق -  5

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

    %30 :متواصل تقییم       

  : المراجع
  .2002 ،اإلسكندریة، المال، منشاة المعارف رأس وأسواقالمالیة  األسواقمنیر ابراھیم ھندي،  - 1
دیوان المطبوعات  ،"البورصات ومشكالتھا في عالم النقد والمال " المالیة النقدیة و األسواقمروان عطون،  - 2

  .2008الجامعیة، الجزائر، 
التطبیق، الدار الجامعیة المالیة بین النظریة و األوراق، ببورصة العید إبراھیمحناوي وجالل لح الدمحم  صا - 3

  .2005، للنشر
  .2006 ، عمان،للكتاب العالمي للنشر و التوزیع النقدیة، جداراالمالیة و األسواقفلیح حسن خلف،  - 4
   .2001اإلسكندریة،  ، طبعة أولى،رالیة، دار وائل للنش، األسواق المغازي فرح.عبد النافع الزرري و - 5
  .2005 شمعون شمعون، البورصة، بورصة الجزائر، دار ھومة للنشر، الجزائر، - 6

 7- G.Candamine,J. Montier, Banques  et Marchés  financiers, Ed Economica, Paris, 1998. 
 8- Paul –Jacque Lehman, Bourse et Marchés Financiers, Ed Dunod, 2008. 
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 الخامس: السداسي
 األساسیة: وحدة التعلیم

 التحلیل المالي :المادة
 6  :الرصید
         2 :المعامل

  :أھداف التعلیم
یكتسب الطالب مؤھالت تمكنھ من تحلیل عناصر میزانیة البنوك وتجعلھ قادرا على إدارة  أنیفترض        

 .  محفظة أصول وخصوم البنوك وتسییرھا

  :رف المسبقة المطلوبةالمعا
    .إن یكون للطالب سابق معرفة بأھمیة التحلیل المالي للمؤسسة       

  :محتوى المادة
  )واألھدافالمفھوم (التحلیل المالي  - 1
  .2007 المالية المالیة حسب النظام المحاسبي والمیزانی - 2
  لوسیطیة للتسییرا األرصدةالمالي وتحلیل ت النتائج حسب النظام المحاسبي وحسابا - 3
  النسب المالیة كأداة للتحلیل المالي للتدفقات النقدیة - 4
  جداول التمویل -  5
  

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

 :   المراجع
  .2008، 1التحلیل المالي، ط فھمي مصطفى الشیخ، - 1
  . 2013 ،ھران للنشر، دار زیثعیب شنوف، التحلیل المالي الحدش - 2

3- Nacer –Eddine Sadi, Analyse financière d’entreprise, Ed L’Harmattan, 2009. 
4- Elisabeth Genaivre, Initiation à l’analyse financière en entreprise, Ed Publibook, 2011. 
5- Luc Bernet-Rollande, pratique de l’analyse financière, Ed Dunod, 2009. 
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 الخامس: السداسي
 المنھجیة : وحدة التعلیم

 التحلیل االقتصادي الكلي المعمق: المادة
 3: الرصید
   2   :المعامل

  :أھداف التعلیم
المالیة على الصعید مكنھ من تحلیل الظواھر النقدیة وأن یتمكن الطالب من أدوات التحلیل التي ت       

  .  المالیة ألي اقتصاد  وخاصة لالقتصاد الوطنيت النقدیة وارالكلي وكذا تمكنھ من تحلیل المؤش االقتصادي
 

   :المعارف المسبقة المطلوبة
إن یكون الطالب متمكنا من المعلومات التي تحصل علیھا في دراستھ لمادة االقتصاد الكلي حتى یستطیع        

  .  اذج التحلیل االقتصادي الكليإن یواصل بشكل معمق في دراسة و تحلیل نم

  :محتوى المادة
  التوازن االقتصادي - 1
  والنموذج النیوكالسیكي التوفیقي IS-LM الحاالت الخاصة لنموذج  - 2
  اختالالت التوازنات االقتصادیة الكلیة - 3
  المالیة الدولیةالمشاكل النقدیة و -  4
  السیاسات االقتصادیة -  5

  : طریقة التقییم
  %70 :حان في المحاضرةامت       

   %30 :تقییم متواصل       

 :   المراجع
  .2009 ،الجزائر التوزیع،للطباعة والنشر و أسامةتومي صالح، مبادئ التحلیل االقتصادي الكلي، دار  - 1
دمحم الشریف المان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، الدوال االقتصادیة الكلیة األساسیة القطاع  - 2

  .2010  ،المطبوعات الجامعیة النقدي، دیوان
،  الكلي، نظریات ونماذج التوازن والالتوازن دمحم الشریف المان، محاظرات في التحلیل االقتصادي - 3 

  .1994 منشورات برتي، الجزائر،
 اولى،للنشر، طبعة اعة ووسام مالك، الظواھر النقدیة على المستوى الدولي، دار المنھل اللبناني للطب - 4 

2001.  
   

1- Valérie Mignon, La macroéconomie aprés Keynes, Ed La découverte, Paris, 2010. 
 2- Isabelle Waquet, Marc Montoussé, Macroéconomie, Ed Bréal, France, 2006. 
3- Sergio Rossi, Macroeconomie monétaire, - théories et politiques, Ed Bruylant L.G.D.I, 
Schulthess, 2008. 
4- Bernard Bernier, Yves Simon, Initiation à la macroéconomie, Ed Dunod, 2001. 
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 الخامس: السداسي
 المنھجیة :وحدة التعلیم

 اقتصاد قیاسي :المادة
 3: الرصید
   2  :المعامل

 :أھداف التعلیم
على تحلیل الظواھر النقدیة  اقیاسي والتي تجعلھ قادرن یصبح الطالب متمكنا من أدوات التحلیل الأ       

 .  اء دارسات قیاسیة روالمالیة واالقتصادیة عن طریق إج

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 إن یكون الطالب متمكنا من أدوات التحلیل اإلحصائي          

 :   محتوى المادة
 االرتباطنظریة  -      ي القیاس االقتصاددور  -       القیاسي  لالقتصادمدخل  - 1
تحلیل  معادلة وجدول ، إعتدالیة األخطاء اختبار ،تقدیر المعلمات ،النموذجتقدیم  ،البسیط االنحدارنموذج  - 2

  البسیط االنحدارالتنبؤ في نموذج  ،التباین
، لیل التباین، تحاإلحصائیة االختبارات تقدیر وخواص المقدرات،تقدیم النموذج،  :المتعدد االنحدارنموذج  - 3

   . المتعدد االنحدارنماذج  باستخدامالتنبؤ ، المتغیرات الصوریة استخدام
 العالقة بین معامالت، الجزئي االرتباط، النموذج األمثل ، واختیار)Multicolinearité( الخطي االزدواج - 4

  . االرتباط البسیط، الجزئي والمتعدد، االزدواج الخطي، اختیار النموذج األمثل

  : ریقة التقییمط
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

  : المراجع
  .2000 ،اإلسكندریةعبد القادر دمحم عطیة، االقتصاد القیاسي، الدار الجامعیة،  - 1
  .2012، 1 شیخي دمحم، طرق االقتصاد القیاسي، مكتبة الحامد للنشر و التوزیع، عمان، ط - 2
ة و التطبیق، دار وائل للطباعة عفاف عبد الجبار سعید، االقتصاد القیاسي بین النظری سین،دمحم علي ح - 3
  .1998النشر، القاھرة، و

1- Regis Bourbonnais, Econometrie, Manuel et Exercices corrigés,Ed,Dunod, Paris, 
2005. 
2- Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven 
Tanguy, Econométrie appliquée, Ed DE Boeck, Paris, 2009. 
 3- Taladidia Thiombiano, Econométrie des modèles dynamiques, ed l’Harmattan, 
2013. 
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 الخامس : السداسي
 المنھجیة: وحدة التعلیم

 المالیة الدولیة: المادة
 3: الرصید
 2: المعامل

 :التعلیم أھداف
المالیة في البیئة االقتصادیة الدولیة وتحدید موقع االقتصاد طالب من تحلیل الظواھر النقدیة وتمكین ال        

 .    الوطني في ھذه البیئة والتحدیات التي یواجھھا لالندماج في االقتصاد العالمي

 :المعارف المسبقة المطلوبة
سابقة حول  العالقات التجاریة الدولیة وأھمیتھا ودور الھیئات الدولیة  یكون للطالب معلومات   أنالبد         

   .في تنظیم ھذه العالقات

 : محتوى المادة
 )األھمیة، الفوائد واألبعادالمفھوم، ( مدخل للمالیة الدولیة  - 1
 األجنبيونظم الصرف  أسواق - 2
 األجنبيمخاطر الصرف  إدارة - 3
 )لتوازننظریات ا( میزان المدفوعات  - 4
 النظام المالي الدولي - 5
 )ص ،ن ، د و البنك العالمي ( البیئة المؤسساتیة للتجارة و المالیة الدولیة  - 6
 )النظریات و الممارسات( البیئة االقتصادیة الكلیة الدولیة  - 7
 

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

 : المراجع
 وسام مالك، الظواھر النقدیة على المستوى الدولي، دار المنھل اللبناني للطباعة و للنشر، طبعة اولى، - 1

2001.  
  .1973 دمحم زكي الشافعي، مقدمة في العالقات االقتصادیة الدولیة، دار النھضة العربیة، - 2
  .2004، األردنماھر كنح شكري، مروان عوض، المالیة الدولیة، معھد الدراسات المصرفیة،  - 3

4- Francois Gauthier, Relations économiques internationales, la presse de l’université laval,Canada, 
1992. 
5-Michel Gura, Techniques Financières internationales, Ed Dunod, Paris, 2003.    
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 الخامس: السداسي
 االستكشافیة: وحدة التعلیم 

 Eviews تطبیقات على برنامج: لمادةا
  2: الرصید
 2: المعامل

      :أھداف التعلیم
 Eviewsتمكین الطالب من إنجاز دراسات كمیة وقیاسیة باستعمال برنامج         

  :المعارف المسبقة المطلوبة
یة االستفادة وكیف اآللي اإلعالمحسن استعمال الطالب لجھاز الحاسوب وحبھ لتعلم كل جدید بشان برامج        

  .التطبیقیةمنھا في الدراسات والبحوث العملیة و
    

  :محتوى المادة
  التعریف ببرنامج ابفیوز - 1
  )عشوائیة، سالسل زمنیة، بیانات مدمجة ( إنشاء ملف وإدخال البیانات المختلفة  - 2
  التمثیل البیاني - 3
  للبیانات اإلحصائیةالخصائص  - 4
  حفظ البیانات - 5
   Eviews  العملیات الریاضیة عن طریقبعض  - 6

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

 :   المراجع
1- Phillipe Casin, Économétrie, méthodes et applications avec Eviews. 
2- Économétrie manuel et exercices corrigés. Régis Bourbonnais, 2011, Edition Dunod. 
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 الخامس: السداسي
 األفقیة: وحدة التعلیم

 لغة أجنبیة  : المادة 
  1: الرصید
 1: المعامل

    :أھداف التعلیم
یتم االختیار بین اللغة الفرنسیة و اللغة اإلنجلیزیة  من طرف مسؤول التخصص وذلك تبعا الحتیاجات        

ھدف من تعلم اللغة األجنبیة ھو تمكین الطالب من التعرف على المصطلحات النقدیة الطلبة، المھم إن  ال
 .   والبنكیة بھذه اللغة وتعویده على الترجمة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة
إن یكون للطالب مستوى مقبول في اللغة األجنبیة واألھم  إن تكون لدیھ الرغبة واإلرادة  لتعلم تخصصھ        

 .  ألجنبیة المختارةباللغة ا

 :   محتوى المادة
  .  إلى اللغة األجنبیة المختارة) مصطلحات نقدیة، بنكیة ومالیة ( ترجمة نصوص 

   
  : طریقة التقییم

   %100 :تقییم متواصل       

 :   المراجع
  عربیة –فرنسیة و فرنسیة  –عربیة  قاموس -
   عربیة –إنجلیزیة و إنجلیزیة  –عربیة  قاموس -
   translate.google.com: الترجمة  باستعمال الرابط اإللكتروني التالي -
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  السادس: السداسي
  األساسیة: وحدة التعلیم

  البنوك وأعمالتقنیات  :المادة
  6  :الرصید
 2: المعامل

  :أھداف التعلیم
یة وعناصر میزانیة البنوك یكتسب الطالب مؤھالت تمكنھ من تحلیل المؤشرات البنك أنیفترض        

 .     وحساباتھا وتقییم أداء أعمالھا

  :المعارف المسبقة المطلوبة
الحصول على قدر كاف من المعلومات بشان نوع البنوك ووظائفھا وأھمیتھا في االقتصاد وحبذا لو یكون        

و الحصول على قرض من للطالب سابق تعامل مع البنوك من خالل فتح حساب مثال على مستوى بنك معین ا
 .    بنك

  :محتوى المادة
  مفاھیم عامة  - 1

   الوساطة المالیة  -    
  الحسابات  -    
  الودائع   -    

  وسائل الدفع  -    
  عملیات االئتمان  - 2
  تقنیات تقییم المشاریع وسیاسات االقراض -  3
  تقنیات تمویل التجارة الخارجیة  -  4

  : طریقة التقییم
  %70 :تحان في المحاضرةام       

   %30 :تقییم متواصل       

  : المراجع
  .2004 ،طاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر - 1
  .2012 سلیمان ناصر، التقنیات البنكیة وعملیات االئتمان، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 2
  .1996 في البنوك التجاریة، جامعة قسنطینة، ابوعتروس عبد الحق، الوجیز - 3
  .2008، الدار الجامعیة، وإدارتھاعبد الحمید عبد المطلب، البنوك الشاملة، عملیاتھا  - 4
 ،اإلسكندریةالحدیثة في البنوك التجاریة، الدار الجامعیة،  اإلدارةقحف،  أبوعبد الغفار حنفي، عبد السالم  - 5

2004.  
 1- Luc Bernet –Rollande, principes de technique bancaire, Ed Dunod, 2012. 
 2- Jean –Marc Béguin, Arnand Bernard, L’essentiel des techniques bancaires, Ed d’Organisation, 
2008.  
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 السادس: السداسي
 األساسیة: وحدة التعلیم 

 النظام المصرفي الجزائري :المادة
   6 :الرصید
 2  :المعامل

  :أھداف التعلیم
التطورات التي مر بھا النظام المصرفي الجزائري حتى یتمكن من تقییم اداء ھذا  أھمتعرف الطالب على        

 .    النظام ودوره في االقتصاد الوطني وكذا معرفة اھم التحدیات التي تواجھھ في عصر العولمة المالیة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة
ن للطالب معلومات كافیة بشان المراحل التطوریة التي عرفھا االقتصاد الوطني وكذا معلومات ن  یكوأ       

 .   حول خصائص االقتصاد الجزائري

  : محتوى المادة
  ).90- 62( نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري منذ االستقالل - 1
  .التعدیالت المتتالیةو اإلصالحاتتطور النظام المصرفي في ظل  - 2
  آلیات عصرنة النظام المصرفي الجزائري - 3
  تحدیات القطاع المصرفي الجزائري - 4

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

    %30 :تقییم متواصل       

 :   المراجع
1- Ammour Benhalima ; Monnaie et régulation monétaire, référence à l’Algérie, Ed dahlab, 
2- Ammour Benhalima, Le système bancaire algerien, Ed  Dahleb, 1996. 
3- Ghernaout. M, crises financière et faillites des banques algériennes : du choc pétrolier de 1986 à 
la liquidation des banques el Khalifa et B.C.I.A, Edition GAL, Alger, 2004. 
4- Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Ed 2012. 
5- H.benissad, Algérie, de la planification socialiste à l’économie de marché, ( 1926-2004), Ed 
ENAG, Alger, 2004. 
6- M.E.Benissad, Essais d’analyse monétaire avec référence à l’expérience algerienne, OPU, 1980. 
7- M.E.Benissad, Stratégie et experience de développement, opu, 1985. 
8- Mourad Goumiri, L’offre de monnaie en Algérie, Ed Enag, 1993. 

  .1993ائر، الجز احمد ھني، اقتصاد الجازئر المستقلة،دیوان المطبوعات الجامعیة، - 9
  .1999، ائرزدیوان المطبوعات الجامعیة، الج، احمد ھني، العملة و النقود - 10
  .2013 طاھر لطرش، االقتصاد النقدي و البنكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 11
   .2000، الجزائرفریدة یعدل بخارز، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 12
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  السادس: السداسي
  األساسیة: وحدة التعلیم

  اقتصاد نقدي معمق :المادة
   6: الرصید
  2 :المعامل

  :أھداف التعلیم
    .یكتسب الطالب مؤھالت تمكنھ من فھم وتحلیل الظواھر النقدیة و المالیة أنیفترض        

  :المعارف المسبقة المطلوبة
    .یكون للطالب معلومات أولیة حول النقود و النظام النقدي و المالي أن       

  : المادة محتوى
  مدخل لالقتصاد النقدي - 1
  الكتلة النقدیة ومقابالتھا - 2
  النقود و الفائدة - 3
  واإلنتاجالنقود  - 4
  واألسعارالنقود  - 5
  السیاسات النقدیة ومكافحة التضخم - 6
  النظم المالیة - 7
  االدخار المالي ونماذج التمویل - 8

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       
    %30 :تقییم متواصل       

 :  المراجع
1- H. Guitton, G.Bramoullé, La Monnaie, Ed Dalloz, Paris, 1987. 
2- Jean Francois Goux,Economie monétaire et financière, Ed 1995. 
3- Jean Marie Le Page, Economie monétaire ; Ed cujas,1991. 
4- Pierre Bruno Ruffini,Les théories Monétaires,Ed Dunod, 1996. 
5- Sylvie Diatkine, Theories et Politiques monétaires, Ed Armand  colin , Paris, 1995. 

 السیاسات النقدیة، الدار المصریة اللبنانیة للطباعة و النشر و التوزیع،سھیر محمود معتوق، النظریات و - 6
1989.  

 العقاد، النقود و البنوك و العالقات االقتصادیة الدولیة، دار النھضة صبحي تادریس قریصة و د، مدحت دمحم - 7
  .1983بیروت  العربیة للطباعة،

 صبحي تادریس قریصة ود، احمد رمضان نعمة هللا، اقتصادیات النقود و البنوك، الدار الجامعیة للنشر، - 8
1990.  

  . 2000 ، مصر،اإلسكندریة، عة للنشرلنقدي، مؤسسة شباب الجامضیاء مجید الموسوي، االقتصاد ا - 9
  .1979 عبد الرحمن یسري احمد، اقتصادیات النقود، دار الجامعات المصریة، القاھرة، - 10
  .2012 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،عبد القادر خلیل، مبادئ االقتصاد النقدي والمصرفي - 11
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  السادس: السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم 

  صاد قیاسي مطبق اقت :المادة
  3: الرصید
 2: المعامل

  :أھداف التعلیم
على تحلیل الظواھر النقدیة  ارن یصبح الطالب متمكنا من أدوات التحلیل القیاسي والتي تجعلھ قادأ       

 .   ء دارسات قیاسیة اروالمالیة و االقتصادیة عن طریق إج

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 كنا من أدوات التحلیل اإلحصائي    ن یكون الطالب متمأ       

  : محتوى المادة
  ) عدم ثبات التباین، نموذج األخطاء على النموذج  االرتباط الذاتي،(المشاكل الخاصة  - 1
تحویل النماذج الغیر خطیة إلى نماذج خطیة، نماذج االنتشار، طرق تقدیر النماذج (النماذج الغیر خطیة  - 2

 )   الغیر خطیة
 )النماذج الخطیة لالنحدار الذاتي، النماذج المتأخرة زمنیا، النماذج الدینامیكیة( المتباطئة زمنیا النماذج  - 3
  ) المعادالت الھیكلیة والمختصرة، مشاكل التحدید، طرق التقدیر(نماذج المعادالت اآلنیة  - 4

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

  : لمراجعا
  .2000 ،اإلسكندریةعبد القادر دمحم عطیة، االقتصاد القیاسي، الدار الجامعیة،  - 1
  .2012، 1شیخي دمحم، طرق االقتصاد القیاسي، مكتبة الحامد للنشر و التوزیع، عمان، ط - 2
للطباعة بیق، دار وائل التطاالقتصاد القیاسي بین النظریة و دمحم علي حسین، عفاف عبد الجبار سعید، - 3
  .1998 النشر، القاھرة،و

 1-Regis Bourbonnais, Econometrie, Manuel et Exercices corrigés,Ed,Dunod, Paris ,2005. 
 2- Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy, 
Econométrie  appliquée, Ed DE Boeck, Paris, 2009. 
3- Taladidia Thiombiano, Econométrie des modèles dynamiques, ed l’Harmattan, 2013. 
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 السادس : السداسي
 المنھجیة : وحدة التعلیم

 تسییر بنكي :المادة
    2 :الرصید
 2: المعامل

  :أھداف التعلیم
ومختلف المخاطر التي تتعرض لھا  ومعاییر التسییر البنكي أدواتتمكین الطالب من التعرف على        

  .البنوك وكذلك االستراتیجیات البنكیة

  :المعارف المسبقة المطلوبة
یكون مطلعا على  أن أيیكون الطالب دارسا لمقیاس االقتصاد البنكي وكذلك مقیاس تقنیات البنوك  أن       

 .   المفاھیم العامة المتعلقة بالبنوك ونشاطھا 

 :   محتوى المادة
  التسییر البنكي ومعاییر أدوات - 1

  المیزانیة وخارج المیزانیة -
  الناتج البنكي -
  مردودیة البنك -
 المخاطر البنكیة -

  الحدیثة للتسییر البنكي األدوات - 2
  االستراتیجیات البنكیة -
  التسویق البنكي -

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

  : المراجع
  .2000 ائر،زسیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز، تقنیات وارفریدة یعدل بخ - 1
، اإلسكندریةاالئتمان و القروض المصرفیة المتعثرة، مؤسسة شباب الجامعة،  إدارةغب النجار فرید، ار  - 2

2000.  
  .2000 ،اإلسكندریةالبنوك، المكتب العربي الحدیث،  إدارةوقحف عبد السالم، تنظیم  أبوحنفي عبد الغفار،  - 3

 4- Michel Rouach, Gérard Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier, Ed revue banque, 
2002. 
5- Sylvie de Coussergues, Gautier Bourdeaux, Gestion de la banque, Ed Dunod, 2013. 
6- Éric Lamarque, Gestion Bancaire, Ed Pearson éducation, 2008. 
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  السادس: السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم

  تقریر تربص: المادة
   2: الرصید
 1: المعامل

  :أھداف التعلیم
تمكین الطلب من االندماج في المجال العملي والتطبیقي لتخصصھ وذلك بإجراء تربص على مستوى        

كات التامین خصوصا  من اجل محاولة تطبیق ما اكتسبھ نظریا والحصول على مؤھالت تطبیقیة البنوك و شر
 .      تمكنھ من تتویج ھذا التربص بتقریر نھائي 

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 یكون الطالب محبا للبحث ومتعودا على إجراء البحوث واالندماج في فرق العمل     أن       

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       
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  السادس:السداسي
  االستكشافیة : وحدة التعلیم

   Eviewsتطبیقات على  برنامج : المادة
  2 :الرصید
 2: المعامل

  :أھداف التعلیم
 إجراء دراسات تطبیقیة على ھذه البرامج     تمكین الطالب من التعامل مع البرامج المتاحة من خالل       

  :المعارف المسبقة المطلوبة
 تعامل الطالب جیدا مع جھاز الحاسوب          

  :محتوى المادة
  االنحدار الخطي البسیط عن طریق ایفیوز - 1
  االنحدار الخطي المتعدد عن طریق ایفیوز - 2
  المشاكل القیاسیة و الكشف عنھا عن طریق ایفیوز  - 3
 عن تقدیر النماذج الغیر خطیة عن طریق ایفیوز  أمثلة - 4

  : طریقة التقییم
  %70 :امتحان في المحاضرة       

   %30 :تقییم متواصل       

  :  المراجع
1- Phillipe Casin, Économétrie, méthodes et applications avec Eviews. 
2- Économétrie manuel et exercices corrigés. Régis Bourbonnais. 2011, Edition Dunod. 
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V -  ّقینالسیرة الذاتیة للمنس  
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CV responsable de l'équipe du domaine de formation 
Nom : Youcefi    
Prénom : Rachid  
Poste Occupé : Enseignant  
Adresse personnelle : Cité 348 logts Bloc 43 Apprt N° 04- Mostaganem 27000   
Tel : 0773 64 30 86    
 Adresse électronique : youcefi20022002@yahoo.fr  
Adresse professionnelle :  Faculté de Droit et des Sciences Commerciales  
                                             Université de Mostaganem BP 188- Mostaganem   
Tel : 045 26 56 04  
 Fax : 045 26 56 03  
 Langue : Arabe- Français  
 Grade : professeur   
 Diplôme : Doctorat d’état  
Intitulé de la thèse soutenue : La politique d’exportation instrument d’ajustement structurel  - le 
cas de l’Algérie.  

 Fonctions occupées :  
- Chef de Service Comptabilité Analytique « Somewit » TIemcen 1985-1986 . 
- Contrôleur de Gestion ERIAD S.B.A unité 13/12/82- 1986/1995.  
- Directeur adjoint chargé de la Post- Graduation, Institut des Sciences Commerciales du 09/10/97 
au 30/10/99.  
- Chef de Département des Sciences Commerciales du 02/11/99 au 20/03/01.  
-Chef de Service de la Post-Graduation Faculté de Droit et des Sciences Commerciales 20022/2004. 
- Vice Doyen chargé de la Post- Graduation 2004/2006. 
 -Responsable du Domaine de Formation LMD 2009.    

 Matières enseignées :  
Techniques Bancaires.   
 Institutions Financières Internationales.  
 Théorie du Commerce Extérieur . 
 Finance et Commerce International.  
-Théorie Financière.   

Séminaires et Colloques :  
-Organisation d’un Colloque portant sur «Les effets du Commerce extérieur sur la croissance 
Economique, le cas de l’Algérie » Institut des Sciences Commerciales Université de Mostaganem  
Novembre 1998 . 
-Organisation d’un Séminaire portant sur les «  Les effets de l’adhésion de l’Algérie à l’O.M.C sur 
la politique économique » Université de Mostaganem Décembre 2003.  

Communications :  
-« Les déterminants de la croissance et ouverture sur l’extérieur »Colloque national, les effets du 
commerce extérieur sur la croissance économique, le cas de l’Algérie, Université de Mostaganem   
les 09 et 10 novembre 1998.  
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-« La politique Commerciale :le passage de la protection à la libéralisation comme condition 
d’adhésion de l’Algérie à l’O.M.C. Séminaire : les effets de l’adhésion de l’Algérie à l’O.M.C sur la 
politique économique, Université de Mostaganem Décembre 2003.  
-« L’investissement direct étranger en Algérie : Colloque international les politiques économiques. 
Faculté des Sciences Economiques de Gestion et des Sciences Commerciales, Université Aboubakr 
Belkaid Tlemcen 29/30 Novembre 2004.  
-« L’Ethique des Affaires dans la réalité Algérienne » Colloque International Gouvernance 
d’entreprise, Ethique des Affaires et Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Les 5 et 6 Décembre 
2007 .  
-« La Politique d’exportation comme instrument d’ajustement structurel :ler cas de l’algérie. » 
Journée d’étude sur la promotion des exportation hors hydrocarbures : conditions, contraintes et 
perspectives Université de Tlemcen, le 17 avril 2007.  
-« L’intégration économique Arabe :enjeux et Perspectives » Colloque International Intégration 
Régionale et Mondialisation : Quels impacts sur les économies du Maghreb ? Faculté des   Sciences 
Economiques et des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales, Université d’Oran Les 11 
et 12 Octobre 2008  
-«  Ajustement de la politique économique afin d’accroitre les exportations et de rationner les 
importations » 2éme Colloque National l’Entreprise Economique Algérienne entre le pari des 
réformes et les défis de l’économie mondiale. Département des Sciences Commerciales et des 
Sciences de Gestion , Université Ibn-Khaldoun Tiaret .les 16 et 17 Février 2009. 

  Publications :  
« Perspectives et défis d’une intégration économique arabe dans le cadre des principes de l’O.M.C » 
les Cahiers du MECAS N°2 novembre 2005.  
« Les effets de l’investissement étranger direct sur l’économie nationale, le cas de l’Algérie » Revue 
de Gestion Université de Sétif  

Recherche Scientifique :  
- Membre d’un projet de recherche intitulé «  la politique d’exportation en Algérie : Mesures 
incitatives pour encourager et promouvoir la compétition des secteurs ayant un potentiel 
d’exportation » agréer sous le numéro de code M3101/13/97 en date du 01/01/1997, Université 
d’Oran  
- Membre d’un laboratoire de Recherche intitulé « Micro-économique Organisationnelle » agréer 
par arrêté ministériel n°42 du 05 février 2001  
- Chef de Projet de Recherche intitulé «  La libéralisation des échanges est-elle un instrument pour 
le développement durable ? »agréer sous le numéro de code M2701/01/2002 du 01/01/2002  
- Chef de projet de recherche intitulé «  La politique d’industrialisation constitue t-etlle une sortie 
du sous-développement ?le cas de l’Algérie »  agréer sous le numéro de code M02220070037 du 
01/01/2008 
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CV responsable de l'équipe de spécialité 

CURRICULUM-VITAE 

 
Nom OUDDANE   
Prénom  Bouabdellah 
Date et lieu de naissance 21/05/1984 à Mostaganem    
Adresse  BP n°161, bureau de poste, Bir-el-djir, Cdt                       

GUERRAB Med, Oran, 31135 
Nationalité   Algérienne    
Situation de famille Célibataire   
Téléphone   00213550431853 
E-mail  ouddane84@yahoo.fr 

 
DIPLOMES : 

 2010-2015 Doctorat en sciences économiques spécialité « Analyse Economique », 
Université de  Tlemcen. 

 2007-2010 Magister en sciences commerciales spécialité « Analyse Economique », 
Université de  Mostaganem.  

 2001-2005 Licence en sciences économiques spécialité « Finance Monnaie Banque », 
Université d’Oran. 

 2000-2001 Baccalauréat « science de la nature et de la vie », lycée KASDI Merbeh,  Hai el 
Badr, Oran. 

 
COMMUNICATIONS:  

 Rachid YOUCEFI & Bouabdellah  OUDDANE, les exigences de mettre en œuvre le 
management pour la qualité totale dans les entreprises économiques, colloque national sur le 
management de la qualité totale et son rôle dans l’amélioration des pratiques des entreprises, 
13-14 décembre 2010, Saida, Algérie.      

 Rachid YOUCEFI & Bouabdellah  OUDDANE, L’économie islamique face à la crise 
financière internationale, colloque international sur les financements alternatifs: quelles 
opportunités pour l’économie Algérienne?, 08 - 09 mai 2011, Université d’Oran, Algérie, 
Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales. 

 Bouabdellah OUDDANE: l’impact de la crise des subprimes sur les marchés financiers 
Arabes, colloque national sur la mondialisation des marchés financiers: les changes et les 
enjeux, 12-13 octobre 2011, centre universitaire de Relizane, Algérie, Faculté des Sciences 
Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.    

 Bouabdellah  OUDDANE: Le rôle de l’Etat pour améliorer la compétitivité des nations 
arabes, colloque national sur le rôle du secteur privé pour augmenter La compétitivité de 
l’économie algérienne, 20-21 novembre 2011, Université Mohammed El-Seddik 
BENYAHIA, Jijel, Algérie, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et 
des Sciences Commerciales.  
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 Rachid YOUCEFI & Bouabdellah OUDDANE: les réformes économiques et la 
problématique de la diversification des exportations hors hydrocarbures, colloque national 
sur l’économie de l’après hydrocarbures en Algérie, 30 novembre - 01 décembre 2011, 
Université Abelhamid Ibn Badis -Mostaganem-, Algérie, Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques. 

 Bouabdellah OUDDANE: stratégies compétitives des pays arabes à l’ère de la libération 
du commerce international, colloque national sur la Compétitivité de l’entreprise: conditions 
financières et commerciales, 11-12 décembre 2011, Université BADJI Mokhtar -Annaba-, 
Algérie, Faculté des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion.  

 Bouabdellah OUDDANE: les indices de la compétitivité économique -cas de l’Algérie-, 
colloque international sur la Compétitivité et le Développement des Exchanges Extérieurs, 
29-30 janvier 2012, Université Abelhamid Ibn Badis -Mostaganem-, Algérie, Faculté des 
Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.                   

 Bouabdellah OUDDANE: les enjeux clés de la compétitivité des pays en développement: 
vers une approches intégrée de la politique commerciale internationale, colloque 
international sur la Compétitivité et Développement des Exchanges Extérieurs, 29-30 janvier 
2012 Université Abelhamid Ibn Badis – Mostaganem -, Faculté des Sciences Economiques, 
des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.    

 

 Bouabdellah  OUDDANE: Les mécanismes de prévoir les crises de change dans les 
économies émergentes, colloque international sur l’intégration économique, 26-27 février 
2012, centre universitaire d’El-Oued, Algérie, Faculté des Sciences Economiques, des 
Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.   
    

 Bouabdellah OUDDANE: L’économie des nouveaux moyens d’enseignement du 
management sportif, colloque national sur l’investissement dans le secteur sportif et son 
impact sur le développement, 13-14 mars 2013, Université Abelhamid Ibn Badis – 
Mostaganem -, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences 
Commerciales.   

 

 ضي ودوره يف : ودان بوعبدهللا ضي يف الدول العربية، ملتقى وطين حول االستثمار يف القطاع الر واقع اإلعالم الر
ديس، مستغامن،  2013مارس  14-13إحداث التنمية، املنعقد يومي  كلية العلوم االقتصادية ، جامعة عبد احلميد بن 

 . والتجارية وعلوم التسيري
  

 ت جديدة(حتليل وقياس خطر القرض يف البنوك، ملتقى وطين حول الوساطة املالية يف اجلزائر  :ودان بوعبدهللا -مقار
ديس، مستغامن،  2013أفريل  30-29، املنعقد يومي )قواعد جديدة دية كلية العلوم االقتصا، جامعة عبد احلميد بن 

 .والتجارية وعلوم التسيري
 

 ملتقى وطين حول الوساطة املالية يف - حالة اجلزائر–دور الوساطة املالية يف احلد من التسرب النقدي  :ودان بوعبدهللا ،
ت جديدة(اجلزائر  ديس، مستغامن، 2013أفريل  30- 29، املنعقد يومي )قواعد جديدة-مقار ، جامعة عبد احلميد بن 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية العلوم
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 حوكمة البنوك اإلسالمية ودورها يف مواجهة األزمات املالية، ملتقى دويل حول دور احلوكمة يف تفعيل : ودان بوعبدهللا
ت، املنعقد يومي  ، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، كلية العلوم 2013نوفمرب  20-19أداء املؤسسات واالقتصاد

  .والتجارية وعلوم التسيري االقتصادية
 املؤسسات اجلزائرية، يوم دراسي حول االبداع حتدي رئيسي لعوملة  حاالبداع كمدخل رئيسي الجنا : ودان بوعبدهللا

ديس،   جامعة، 2014جوان  25املؤسسات، املنعقد يوم  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم عبد احلميد بن 
  .مستغامن التسيري،

 

 االبتكار، ملتقى دويل حول )التوظيف االلكرتوين(واقع املعاجلة االلكرتونية لعملية التوظيف يف اجلزائر  :ودان بوعبدهللا 
ت ووجهات النظر: وتقومي املوارد البشرية، االبتكار واقتصاد املعرفة يف بلدان املغرب العريب  23و  22 املنعقد يومي، رها

ديس،  عبد احل جامعة، 2015فيفري    .مستغامن كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،ميد بن 
     

 البنوك املركزية يف مواجهة األزمة املالية العاملية، ملتقى دويل حول فعالية السياسة النقدية يف الدول  دور :ودان بوعبدهللا
ت املستقبل  -النامية  -، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2015نوفمرب  16-15 املنعقد يومي ،- جتارب املاضي وحتد

    .شلف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 

 ثري الشركات متعددة اجلنسيات على سوق العمل يف الدول النامية يف ظل تكنولوجيات املعلومات  :ودان بوعبدهللا
 اجلزائر بني الواقع واملأمول، -قطاع اإلعالم واالتصال التمويل البنكي ل ميكانزماتيوم دراسي حول  واالتصاالت،
ديس،   جامعة ،2015نوفمرب  12املنعقد يوم   كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،عبد احلميد بن 

   .مستغامن
 

 30- 29ت اخلارجية، املنعقد يومي التنافسية وتنمية املبادال حولفعاليات امللتقى الدويل  تنظيم شارك يف: ودان بوعبدهللا 

  .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريديس، مستغامن،   ، جامعة عبد احلميد بن2012جانفي 
 

 فعاليات اليوم الدراسي حول واقع سعر الصرف احلايل للدينار وأثره على اجلاذبية  تنظيم شارك يف: ودان بوعبدهللا
ديس،   جامعة، 2013أفريل  09ملنعقد يوم السياحية يف اجلزائر ا كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية عبد احلميد بن 

  .مستغامن وعلوم التسيري،
 
 

 ت جديدة(حول الوساطة املالية يف اجلزائر فعاليات امللتقى الوطين  تنظيم شارك يف: ودان بوعبدهللا قواعد -مقار
ديس، مستغامن،  2013ل أفري 30-29، املنعقد يومي )جديدة كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، جامعة عبد احلميد بن 

  .وعلوم التسيري
 

 25اليوم الدراسي حول االبداع حتدي رئيسي لعوملة املؤسسات، املنعقد يوم  فعاليات تنظيم شارك يف: ودان بوعبدهللا 

ديس،   جامعة، 2014جوان    .مستغامن صادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتعبد احلميد بن 
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 وتقومي املوارد البشرية، االبتكار واقتصاد املعرفة  االبتكاردويل حول اللتقى فعاليات امل تنظيم شارك يف: ودان بوعبدهللا
ت ووجهات النظر: يف بلدان املغرب العريب ديس،  عبد احلم جامعة، 2015فيفري  23و  22 املنعقد يومي، رها يد بن 

  .مستغامن كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،
 

 أفريل 16و  15 املنعقد يومياخلدمة العمومية يف اجلزائر، حول  الوطينلتقى فعاليات امل تنظيم شارك يف :ودان بوعبدهللا 
ديس،   جامعة، 2015    .مستغامن لتجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والعلوم اعبد احلميد بن 

  
PUBLICATIONS : 

 ا على الدول العربية،: ودان بوعبدهللا و يوسفي رشيد جملة السياسات االقتصادية،  األزمة املالية العاملية وانعكاسا
بو بكر جامعة أ، 1112-9786منشورات خمرب البحث تقييم سياسة التنمية االقتصادية يف اجلزائر، رمدد ، 2العدد 
 .2011تلمسان، ديسمرب  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  بلقايد،

 

 خمرب البحث السياسة  منشورات، النعاش قطاع السياحة يف اجلزائر املنظور االسرتاتيجي: ودان بوعبدهللا ويوسفي رشيد
ديس،  2335-1136، رمدد 0الصناعية وتنمية املبادالت اخلارجية، العدد  كلية العلوم ، جامعة عبد احلميد بن 

 .2011 جويلية، مستغامن االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،
 

 اإلبداع لدى املؤسسات اجلزائرية وعوائق تفعيلها  حتسني ثقافة: ودان بوعبدهللا، براهيمي بن حراث حياة وحجار آسية
-1136، رمدد 2البحث السياسة الصناعية وتنمية املبادالت اخلارجية، العدد خمرب  منشورات، ودورها يف حتقيق التنافسية

ديس،  2335  سبتمرب 02، مستغامن كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،، جامعة عبد احلميد بن 
2014. 

 

 ،و حتسني أفضل للخدمة العمومية يف إطار البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية حن: مركان دمحم البشري ودان بوعبدهللا
-5124رمدد  ، 3، العدد )دينامكس(منشورات خمرب البحث ديناميكية االقتصاد والتغريات اهليكلية االدارة االلكرتونية، 

ديس،   ،2392  سبتمرب، مستغامن كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،جامعة عبد احلميد بن 
2015.  

 

 مقتضيات تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات يف : ودان بوعبدهللا، براهيمي بن حراث حياة ويوسفي رشيد
، جامعة عبد 2335-1136، رمدد 4العدد  خمرب البحث السياسة الصناعية وتنمية املبادالت اخلارجية، منشوراتاجلزائر، 

ديس،    .2015 سبتمرب، مستغامن تجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والعلوم الاحلميد بن 
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