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:تحديد مكان التكوين.1
مستغانم-جامعة عبد الحمید ابن بادیس: الجامعة
التجارية و علوم التسييراالقتصادية،العلومكلية: كلیة أو معھد
االقتصاديةالعلوم:قسم.
االقتصاد الكمي:مجموعة.

:المنسقون.2
)أستاذ التعلیم العالي أو أستاذ محاضر( فرقة میدان التكوینمسؤول -

یوسفي رشیدد.أ:االسم واللقب
تعلیم عاليأستاذ :الرتبة
   :0773643086البرید اإللكتروني045339754:  فاكس  :youcefi20022002@yahoo.fr

)صفحات3ال تزید عن من ملحق عرض التكوینذاتیةالسیرة الالمطلوب إدراج ( * 

)أستاذ محاضر قسم أ أو ب أو أستاذ مساعد قسم أ( شعبة التكوینمسؤول فرقة/ منسق -
عامر عامر أحمد:االسم واللقب
أستاذ تعلیم عالي:الرتبة
 :0778442588البرید اإللكتروني045339754: فاكس:ameur_ameur@yahoo.com

)صفحات3ال تزید عن عرض التكوین من ملحقذاتیة السیرة الالمطلوب إدراج ( * 

)أستاذ مساعد قسم أعلى األقل (التخصصمسؤول / منسق 
عبد هللایخلف:االسم واللقب
قسم أ-أستاذ مساعد :الدرجة العلمیة
   :0670078319البرید اإللكتروني045339754: فاكس:yekhlef.ab@gmail.com

)صفحات3المطلوب إدراج السیرة الذاتیة من ملحق عرض التكوین ال تزید عن ( * 

(*):المشاركون اآلخرون.3
:المؤسسات الشریكة األخرى-

؛شراكة مع مؤسسات أخرى
؛شراكة مع مؤسسات أخرى اقتصادیة واجتماعیة
شراكة دولیة.
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:إطار وأهداف التكوين.4
)حقل اجباري(مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين.أ

سواء (أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة الماسترفي حالة اقتراح عدة تكوینات في 
یرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة بالمسارات ) من نفس فرقة التكوین أو فرق تكوین أخرى

:األخرى وفق الشكل التالي

میدان العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر شعبة العلوم في یوجد 
أسواق وبنوكماستر،المطبقة ، ماستر تحلیل اقتصاديفي التقنیات الكمیةماستر االقتصادیة،

.و تأمیناتمالیة نقودماسترو مالیة

)حقل اجباري(:أهداف التكوين.ب
استجابة لمتطلبات التطور ومواكبة التقدم العلمي وثورة التكنولوجیا وانسجاما مع رسالة 

اكتساب معرفة علمیة واسعة في مجال االقتصاد الجامعة، فإن ھذا التخصص یمكن الطالب من 
التطورات الحاصلة في شتى مواضیع العلم ةالكمي، وقد روعي في إعداد البرامج الحداثة ومواكب

والمعرفة رغبة في تأھیل الخریجین بما یحتاجونھ من معارف یواجھون بھا أعباء الحیاة العملیة، 
سواء في القطاع العام أو الخاص ، وقد روعي في مناھج البرامج االرتكاز على فلسفة االلتزام 

علمیا من مواصلة الدراسات العلیا في مجاالت بالمسلك األكادیمي الذي یمكن الطلبة المؤھلین 
.متخصصة و یفتح آفاقا واسعة

للطالب التمكن من الحصول ح، یسم(LMD)ھذا التكوین المسجل في إطار نظام شھادات
:على المعارف النظریة الھامة وذلك من خالل اتجاھین أساسیین

:لتقنیة التي تمكنھ منعلمیة واالیصب في الحصول على الكفاءات : االتجاه األول- 1- ب

:المیدان
العلوم االقتصادیة، التجاریة 

وعلوم التسییر

:  الشعبة 
علوم اقتصادیة

:الشعبة
علوم تجاریة

:ماستر
اقتصاد كمي

:ماستر 
تحلیل اقتصادي
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:إطار وأهداف التكوين.4
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میدان العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر شعبة العلوم في یوجد 
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)حقل اجباري(:أهداف التكوين.ب
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التطورات الحاصلة في شتى مواضیع العلم ةالكمي، وقد روعي في إعداد البرامج الحداثة ومواكب

والمعرفة رغبة في تأھیل الخریجین بما یحتاجونھ من معارف یواجھون بھا أعباء الحیاة العملیة، 
سواء في القطاع العام أو الخاص ، وقد روعي في مناھج البرامج االرتكاز على فلسفة االلتزام 

علمیا من مواصلة الدراسات العلیا في مجاالت بالمسلك األكادیمي الذي یمكن الطلبة المؤھلین 
.متخصصة و یفتح آفاقا واسعة

للطالب التمكن من الحصول ح، یسم(LMD)ھذا التكوین المسجل في إطار نظام شھادات
:على المعارف النظریة الھامة وذلك من خالل اتجاھین أساسیین

:لتقنیة التي تمكنھ منعلمیة واالیصب في الحصول على الكفاءات : االتجاه األول- 1- ب

:المیدان
العلوم االقتصادیة، التجاریة 

وعلوم التسییر

:الشعبة
علوم تجاریة

:  الشعبة 
علوم التسییر

:الشعبة 
علوم مالیة       

و محاسبة

:ماستر 
تحلیل اقتصادي

بنوك       :ماستر 
و أسواق مالیة

مالیة نقود : ماستر
و تأمینات
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؛التحكم في المیدان المتعلق بالعلوم االقتصادیة وخاصة االقتصاد الكمي-
؛التحكم في المیادین المتعلقة التقنیات الكمیة المطبقة، الریاضیات واإلحصاء-
القدرة على التحكم في تقنیات النمذجة والبرمجة، خاصة ما تعلق بدراسة السوق وإجراء -

.ائیةالدراسات اإلحص
:یصب في اتجاه تطویر القدرات الفردیة للطالب من حیث: االتجاه الثاني- 2- ب

؛تطویر روح المبادرة وتطویر روح المسؤولیة-
؛تطویر القدرة على اإلشراف على المشاریع وتسییرھا-
؛القدرة على االندماج في فرق العمل لتسییر وإدارة المشاریع-
؛مل التنفیذیةالقدرة على اإلشراف و تأطیر فرق الع-
؛على المؤسسات في الواقعحلیل اإلحصائي والقیاسي تطبیق مبادئ الت-
الحصول على مھارات تقدیم منتجات و خدمات في خطة تؤدي إلى الھدف وتخفض -

؛التكلفة
.داد لھاعتحلیل وتوقع البیئة التسویقیة المستقبلیة واالست-

:بشكل أساسي إلىعلى العموم یھدف التخصص
.فھم النظریات االقتصادیة وتحلیلھا-
التحكم في تقنیات التحلیل الكمي-
دراسات قطاعیة ( استخدام الطرق الكمیة في االقتصاد من حیث التحلیل والتقدیر والتنبؤ-

).ودراسات كلیة
...دراسة السوق، المستھلك : دراسات التسویق الكمي-
.دراسات في المجاالت المالیة-
.رات في مجال  االقتصاد القیاسيتكوین إطا-

)حقل إجباري) (سطرا على األكثر20(المؤهالت و الكفاءات المستهدفة .ج
المعلومات المكتسبة من خالل التكوین، درجة قابلیة : الجوانب والمھارات المقصودة- 1-ج

.التوظیف للمتكون في المستقبل
الشھادة المحصلة في ھذا التخصص تتضمن العدید من المعارف المرتبطة بالبیئة الخاصة 
بالمؤسسات سواء كانت بیئة اقتصادیة أو اجتماعیة أو بشریة، إضافة إلى معارف متعلقة بتكییف 

وھذه الشھادة تمكن الطالب من الحصول . المؤسسات مع التغیرات االقتصادیة العالمیة والمحلیة
مما یسمح والریاضیات أساسا وباإلعالم اآللي باالقتصاد الكمي معارف القاعدیة المتعلقة على ال

الدكتوراه، أو ممارسة المھن المتعلقة بھذه المیادین سواء للطالب من إمكانیة مواصلة الدراسة في
.على مستوى نقل المعارف أو على مستوى تنفیذ المعارف

ما ھي اإلمكانیات المنتظرة للتوظیف على مستوى : یلالسیاق الجھوي والوطني للتشغ- 2-ج
.الجھوي و الوطني

ادیة و ادین االقتص ع بالمی كل واس رتبط بش ھادة ی ذه الش ل ھ ییر حام ة التس ا الطلب ھ إلیھ ي یوج الت
:یليالمعنیین والمتعلقة بما
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؛القدرة على تحلیل السوق-
؛االقتصادیةالقدرة على تسییر المؤسسات -
؛تطبیق المفاھیم النظریة العلمیة على الواقعالقدرة على -
؛بالتخطیط واإلحصاءالقدرة على التحكم في مختلف التقنیات الحدیثة المرتبطة -
ا - ة االقتصادیة خاصة م ي ظل العولم ل ف ع ظروف العم ف المؤسسات م القدرة على تكیی

؛تعلق باالقتصاد الرقمي والحكومة االلكترونیة
ات القدرة على إحداث تأثیرات- ل المؤسس على المنافسة والمستھلكین ومنھ القدرة على تأھی

ق مناصب  ذلك تحقی اط وب الصغیرة والمتوسطة وتمكینھ من تحقیق األرباح ومواصلة النش
؛شغل متزایدة

؛مھارات االستجابة السریعة لحاجات المجتمعىالوصول إل-
؛القدرة على معرفة احتیاجات المؤسسة في المدى القصیر والمتوسط-
.ضمان إلى حد كبیر الكفاءة والفاعلیة للمؤسسة في المرونة مع البیئة الخارجیة-

:القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل.د
مكاتب الدراسة المتخصصة في بحوث العملیات، اإلحصاء والتنبؤ؛-
مكاتب الدراسات الخاصة بالبرمجة؛-
وكاالت اإلعالن؛-
جمیع المؤسسات االقتصادیة؛-
الخدمات؛قطاع-
مؤسسات التكوین المختلفة؛اإلدارات العمومیة و-
وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة؛-
الجرائد والمجالت؛-
.ھیئات البحث-

:الجسور نحو تخصصات أخرى.ه
یستطیع الطالب مواصلة الدراسة في مساره الخاص بھ في دكتوراه، أو یستطیع الطالب -

. د.م.أیضا االنتقال إلى تخصصات أخرى مرتبطة بنظام ل
:یمكن للطالب متابعة الدراسة في المیادین التالیة-
؛تخطیط وإحصاء تطبیقي-
تقنیات كمیة مطبقة؛-
تحلیل اقتصادي؛-
البنوك واألسواق المالیة؛-
الخ...مالیة نقود وتأمینات-
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)حقل إجباري( :التكوينمتابعة النجاعة لمؤشرات.و
....)الكفاءات المكتسبةإمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الدیمومة، نسبة النجاح،معاییر( 

باعتماد المؤشرات كمي اقتصادتخصص اقتصادیةعلوم ماسترتتم متابعة التكوین في -
:التالیة

النجاح السنوي؛معدل -
تقاریر اللجان البیداغوجیة؛-
تقاریر األستاذ الوصي؛-
؛الحجم الساعي المنجز في كل مقیاس-
؛الحجم الساعي المنجز في كل وحدة تعلیم-
؛معدل التقدم في تغطیة برنامج المقاییس-
؛إجمالي القروض المحققة في كل سداسي-
؛التركیز على وحدات التعلیم األساسیة-
؛العمل الشخصي للطالبالتركیز على -
؛احتساب عدد الوحدات المتحصل علیھا من طرف الطالب-
؛اعتماد االمتحانات الجزئیة والتقییم المستمر-
.متابعة األعمال الشخصیة للطالب ومدى التزامھ ببذل مجھودات شخصیة-
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:اإلمكانيات البشرية المتوفرة.5
طالب50:)یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض( *: قدرات التأطير.أ

)ویصادق علیه من طرف الكلیة أو المعهدیمأل(في التخصصالتأطير الداخلي المسخر للتكوين .ب

االختصاصشھادة شھادة التدرجاالسم واللقب
التوقیعد المدرسةواالمالرتبة)دكتوراه-ماجستیر(

اقتصاد قیاسيأستاذة التعلیم العاليدكتوراهلیسانسزرواط فاطمة الزھراء 
نماذج االقتصاد الكليالتعلیم العاليأستاذدكتوراهلیسانسعبدالقادربابا 

مدخالت و مخرجات"أ"أستاذ محاضر دكتوراهلیسانسولد محمد عیسى محمود
اقتصاد جزئي معمق"ب"أستاذ محاضر دكتوراهلیسانسكبداني سید أحمد

تحلیل معطیات "أ"أستاذ مساعد ماجیستیرلیسانسیخلف عبدهللا
احصاء تطبیقي"أ"أستاذ مساعد ماجیستیرلیسانسعبد هللا شھیدة
اعالم الي"أ"أستاذ مساعد ماجیستیرمھندس دولة مولود نورین 

1بحوث العملیات "أ"أستاذ مساعد ماجیستیرمھندس دولة مصطفى بن عامر
حساب اقتصادي"أ"أستاذ مساعد ماجیستیرلیسانسسیف الدین بوزاھر

نظریة المنحنیات"أ"أستاذ مساعد ماجیستیرلیسانسبن یمینة كمال
ةانجلیزیة اقتصادی"أ"أستاذ مساعد ماجیستیرلیسانسمختار دقیش

2بحوث العملیات "أ"أستاذ مساعد ماجیستیرلیسانسبن حلیمة خیرة

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                
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)ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھدیمأل(في التخصصالتأطير الخارجي المسخر للتكوين .ج

شھادة االنتماءمؤسسة االسم واللقب
التدرج

التخصص شھادة 
التوقیعد المدرسةواالمالرتبةدكتوراه-ماجستیر

نظریة اتخاد القرارمحاضر ب. أدكتوراهلیسانسجامعة تلمسانیوسف بن حمودة 
نمذجة السالسل الزمنیةأستاذ مساعدماجیستیرلیسانسجامعة تیارتحواس أمین

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                   
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:الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية.6

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
02 00 02 العاليأستاذ التعلیم 
01 00 01 أستاذ محاضر أ
02 01 01 أستاذ محاضر ب
10 01 09 أستاذ مساعد أ
00 00 00 أستاذ مساعد ب
05 - 05 *أخرى
20 02 18 المجموع

مستخدمو الدعم والتقنیین: أخرى* 

:اإلمكانيات المادية المتوفرة.7
:المخابر البيداغوجية والتجهيزات.1

.المقترحنبالنسبة لألعمال التطبیقیة للتكویالتجھیزات البیداغوجیة المتوفرةتقدیم بطاقة عن 
)بطاقة لكل مخبر(

:عنوان المخبر
طالب50:)عدد الطلبة(قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجهیزالرقم
02حاضراتمدرج خاص بالم01

22عمال الموجهةقاعة خاصة باأل02

02خاصة باإلعالم اآلليقاعة 03

ودة بمكتبة الكیة ومكتبة الجامعةموج/كتب4
موجودة بمكتبة الكلیة ومكتبة الجامعة/دوریات5
موجودة بالمكتبات وقید االشتراك/باالقتصاد القیاسيمجالت خاصة 6
02فضاء انترنت7
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8
مكتبة مركزیة مزودة بالكتب ذات 

بالماسترالعالقة 
01

02قاعات كبیرة للمطالعة بالمكتبة الدوریة9

10
مكتبة دوریة خاصة بكلیة الحقوق 

والعلوم التجاریة
01

02قاعة كبیرة للمطالعة بالمكتبة المركزیة11

12
قاعة لمزاولة الدروس مزودة بسبورة 

data showبیضاء وجهاز عرض 
02

فرق بحث مساعدة على التأطیر13
35إعالم آليأجهزة 14

آلة نسخ وأجهزة سمعیة بصریة15

:ميادين التربص والتكوين في المؤسسات.2

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص
یوم4045المؤسسات اإلقتصادیة بمختلف أنواعها

یوم4045اإلدارات الجهویة والمحلیة

مع مختلف االتفاقیات الالزمة لذلكتتكفل الكلیة بإجراء االتصاالت الضروریة وعقد -
.المؤسسات واإلدارات الجھویة والمحلیة التي تستقبل الطلبة

)عالقته بعرض التكوین المقترح(:التوثيق المتوفر.3
تحتوي المكتبة المركزیة ومكتبة الكلیة على مراجع عدیدة ومتنوعة تمس تخصص العلوم -

واإلحصاء التطبیقي، حیث تضم كتب ومجالت االقتصادیة وباألخص االقتصاد القیاسي 
.ودوریات منوعة ومذكرات تخرج من مستوى اللیسانس والماجستیر والدكتوراه
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:فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.4
:تتوفر لدى الجامعة العدید من فضاءات العمل الشخصي تتمثل أساسا

المكتبة المركزیة؛-
الكلیة؛مكتبة -
مقر مخبر البحث؛-
مكاتب مختلف مشاریع البحث المعتمدة؛-
.فضاء األنترنت-
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II -بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم التخصصي
)سیاتسدا04(
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:االولالسداسي .1

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

وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

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

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

وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

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

االستكشافیةوحدات التعلیم 
)إخ/إج(1و ت إ  

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

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

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

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

وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

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

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

وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

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

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

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

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

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

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

وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

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

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

وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

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

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

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

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

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

األرصدةالمعاملالحجم الساعي السداسي

سا300مذكرة تخرج

سا300المجموع
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:حوصلة إجمالية للتكوين.5
بالنسبة لكل ،  لكل السداسیات األعمال الموجھةیرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات و( 

)التعلیمیةتأنماط الوحدا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.االنترنت واستغالل المعلومات الموجودة فیھا
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III-لكل مادةالبرنامج المفصل
)لكل مادةةتقدیم بطاقة مفصل(
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كميقتصاد ا:الماسترعنوان 

.األول:السداسي
ألساسیةا:وحدة التعلیم 

1االقتصاد القیاسي:المادة 
05:الرصید
04:المعامل

زرواط فاطمة الزھراء. د.أ: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
زرواط فاطمة الزھراء. د.أ: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
.تھدف ھذه المادة إلى تمكین الطالب من قیاس الظواھر االقتصادیة، وتحلیلھا

اإلحصاء: یجب على الطالب أن یكون درس  وفھم المقاییس التالیة:  المعارف المسبقة المطلوبة
ت في االقتصاد القیاسي الذي یعتمد بدرجة كبیرة على المقیاسین واالحتماالت، حتى الیلقى صعوبا

.السابقي الذكر

: محتوى المادة
:القیاسيلإلقتصادمدخل/1
القیاسياإلقتصاددور-
اإلرتباطنظریة-
:البسیطاإلنحدارنموذج/2
النمودجتقدیم-
المعلماتتقدیر-
األخطاءإعتدالیةإختبار-
التباینتحلیلوجدولمعادلة-
البسیطاإلنحدارنموذجفيالتنبؤ-
:المتعدداإلنحدارنموذج/3
النموذجتقدیم-
المقدراتخواصوتقدیر-

اإلحصائیةاإلختبارات-
التباینتحلیل-
الصوریةالمتغیراتإستخدام-
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المتعدداإلنحدارنماذجبإستخدامالتنبؤ-
األمثلالنموذجوإختیار

:الخطياإلزدواج/4 (Multicolinearité)
الجزئياإلرتباط-
والمتعددالجزئيالبسیط،اإلرتباطمعامالتبینالعالقة-
الخطياإلزدواج-
األمثلالنموذجإختیار-

امتحان كتابي+متواصل : طریقة التقییم

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
:باللغة العربیة

–الجامعیةالمطبوعاتدیوان.األولالجزء.القیاسياالقتصادلنظریةمدخل.صالحتومي-1
1999 .الجزائر

–الجامعیة  المطبوعاتدیوان.محلولةمسائلوتمارینمعاإلحصاء.جیالليجالطو-2
2002 .الجزائر

.دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.'' نظریة االقتصاد القیاسي'' ، )1992(جمال فروخي -3
.والتوزیعللنشرالعلمیةالیازوريدار.القیاسياالقتصاد.هللافتحسحر.بخیتعليحسین-4

.2007 .األردن-عمان
المطبوعاتدیوان.للنشروھیلماكجردار.القیاسياالقتصادواإلحصاء.سلفادوردومینیك-5

1983 .الجزائر-الجامعیة
وللطباعةاإلشعاعمكتبة.القراراتإتخاذفيمدخلالقیاسياالقتصاد.العزیزعبدمحمدسمیر-6

1998 .مصر.التوزیعوالنشر
.الكترونيمرجع2005/2006الریاضي اإلحصاءفيمحاضرات.هللابوعبدصالح-7
ولنشرالشروقدار.التطبیقیةاإلحصائیةاألسالیب.البلداويالمجیدعبدالحمیدعبد-8

2004 .األردن–عمان.التوزیع
.التطبیقوالنظریةبینالقیاسياالقتصادفيالحدیث.عطیةالقادرعبدمحمدالقادرعبد-9

2005 .مصر-اإلسكندریة.الجامعیةالدار
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات مقدمة في االقتصاد القیاسيعصام عزیز شریف، -10

.1981الجامعیة، الجزائر، 
:باللغة االجنبیة

1- Bruno Crépon Nicolas Jacquemet. Économétrie linéaire appliquée. Septembre
2006.
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2- Francois Dress. Les probabilités et la statistique. Dunod. 4shared.com
3- Guillaume Chevillon. Économétrie. OFCE & Univ of Oxford.Majeure Economie.
HEC 2005 . (guillaume.chevillon@sciences-po.fr)
4- Jeffrey M. Wooldridge. Introductory economitrics. Amodern approach. 2e
http://www.4shared.com/document/-qEr58in/Wooldridge2C_Jeffrey_Introduct.htm
5- Philippe deschamps. Cours d’économétrie. Univ de fribourg. 2006
6- Renée Veysseyre. Aide-mémoire Statistique et probabilités pour l’ingénieur. 2e
édition. 2006.
http://www.4shared.com/document/cG6VGT1v/aide-memoire_Statistique_et_pr.htm
7- GOURIEROUX CHRISTIAN (1998), '' économétrie appliquée'', ECONOMICA,
paris.
8- JEAN LOUIS BRILLET (1994), '' Modélisation Econométrique'', ECONOMICA,
Paris
9- JOHONSTON,J.et DINARDO,(1997), '' Econometric Methods '' 4th edition, New
york ,Mc Graw-Hill.

.
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.األول:السداسي
ألساسیةا:وحدة التعلیم 

1بحوث العملیات:المادة 
05:الرصید
04:المعامل

زرواط فاطمة الزھراء. د.أ: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
مصطفى بن عامر.أ: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
للموارد االقتصادية وهذا أألمثلييهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب بالمواضيع الهادفة إلى التسيير 

.؛ مسائل النقل، نظرية المساراتالبرمجة الخطية: الل التطرق إلىمن خ

:المعارف المسبقة المطلوبة 
المتعلقة األساسيةأي تعرف على المفاهيم االقتصادية يجب أن يكون الطالب قد درس مادة الرياضيات 

...المتراجحات،بالمصفوفات، 

:محتوى المادة
البرمجة الخطية؛-
برمجة األعداد الصحيحة؛-
مسائل النقل؛-
.نظرية المسارات-

.امتحانات وتقييم األعمال الموجهة: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

.
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.األول:السداسي
ألساسیةا:وحدة التعلیم 

تطبیقيإحصاء:المادة 
04:الرصید
04:المعامل

زرواط فاطمة الزھراء. د.أ: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
شھیدة عبدهللا.أ: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
والنماذجوالتفسيرات التسويقيةواألساليب اإلحصائية التي تركز على حل المشاكلالمفاهيم تقديم 

...الفرضيات، المعاينةوالجداول وتوزيع االحتماالت والتقديرات واختبار 

:المعارف المسبقة المطلوبة 
.يجب أن يكون الطالب قد درس مادة اإلحصاء الوصفي، واختبار الفرضيات

:محتوى المادة
التوزيعات النظرية؛-
نظرية العينات والكشوف اإلحصائية؛-
المعاينة العشوائية الطبيعية؛-
.التقدير اإلحصائي-

.امتحانات وتقييم األعمال الموجهة: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعیة واالنسانیة، وكل الكتب المتعلقة باإلحصاء 
.التطبیقي 
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.األول:السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

نمذجة السالسل الزمنیة:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

یخلف عبدهللا. أ : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
حواس أمین.أ: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
تحلیل االستقراریة، و التخدام نماذج ، للسالسل الزمنیةتمكین الطالب من التحلیل الكمي 

التنبؤ

:المعارف المسبقة المطلوبة 
بمواضيع االحصاء و االقتصاد القياسييجب على الكالب ان يكون ملما 

:محتوى المادة
تعريف و خصائص االستقرارية

تي البسيط و الجزئيذاالاالرتباطدالة 
االستفرارريةواختبارات الضجة البيضاء 

عدم االستقرارية و اختبار جذر الوحدة
DSو TSعدم االستقرارية و عمليات 

ARIMAنماذج 
BOX-JENKINSطريقة 

امتحان كتابي+متواصل : طریقة التقییم: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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GEORGE BRESSON - ALAIN PIROTTE : «Econométrie des séries
temporelles », 1ere édition, Presses universitaires de France, 1995.
Ajoy, K. (2005).'' Computational   Intelligence  in  Time  Series
Forecasting  Theory  and  Engineering Applications''. Springer.
2- Andreoni, M. and Postorino. A. (2006). ''A multivariate ARIMA
model to forecast  Air  Transport  Demaand'' Mediterranea University
of Reggio Calabria.
3- Aslanargun, A.,Mammadagha,M., Yazici, B. and Yolacan, S. (2007)
''Comparison of ARIMA, Neural Networks And Hybrid Models in
Time Series:tourist arrival  forecasting'' Journal of Statistical Computation and
Simulation, Volume 77, No.1, (29-53).
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.األول:السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

تحلیل المعطیات:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

یخلف عبدهللا: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
یخلف عبدهللا.أ: األستاذ المسؤول على المادة

:التعلیمأھداف 
يهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب بكيفية التعامل مع الكم الهائل من المعطيات قبل الخروج بنتائج 

.أساسية تخص بحث ما

:المعارف المسبقة المطلوبة 
يجب أن يكون الطالب قد درس مادة الرياضيات واإلعالم اآللي، أي تعرف على المفاهيم االساسية 

... المتعلقة بالمصفوفات، الصيغ التربيعية، الجبر الخطي

:محتوى المادة
؛المركبات األساسيةالعاملي بواسطةتحليل-
؛التناظريالتحليل -
.التحليل المميز-
.الترتيب-

امتحان كتابي+متواصل : طریقة التقییم: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1. Durand, Jean-François, éléments de calcul matriciel et d’analyse
2. factorielle de données ,France ,2002.
3. Casin, Philippe, Analyse des données et des panels de données,
4. Belgique : de Boeck, 1999.
5. Falissard, Bruno, Comprendre et utiliser les statistiques dans les
6. sciences de la vie, France : Elsevier Masson, 2005.
7. Cibois, philippe , L’ANALYSE FACTORIELLE , Paris : presse universitaires



31إقتصاد كمي: الماسترن عنوابمستغانم                         ،جامعة عبد الحمید ابن بادیس: المؤسسة
2016/2017: السنة الجامعیة

8. de france , 1983.
9. Dayan, Armand ; Burlaud, Alain, Courtois, Alain, Manuel de gestion,
10. France : Ellipses,1999.
11. Guy-Patrick Mafouta-Bantsimba, Mathématiques pour l'économie:
12. Méthodes et exercices corrigés , Belgique : De Boeck Université, 2005
13. Stafford, Jean ; Bodson, Paul, Stafford, Marie-Christine, L'analyse
14. multivariée avec SPSS , Québec : PUQ, 2006.
15. Pierre Dagnelie, Statistique théorique et appliquée: Statistique descriptive
16. et bases de l'inférence statistique, De Boeck Université, 1998,p
10- Tufféry, Stéphane. Data mining et statistique décisionnelleL'intelligence des données

,France: Ophrys, 2007



32إقتصاد كمي: الماسترن عنوابمستغانم                         ،جامعة عبد الحمید ابن بادیس: المؤسسة
2016/2017: السنة الجامعیة

اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.االول:السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

)Excel(إعالم آلي:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

نورین مولود: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
.نورین مولود:األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
، Excel ,SPSS: و هيالتعرف وبالتفصيل على بعض البرامج التي لها عالقة بالتخصص 

EVIEWS،؛ وطرق استعمالها في حل مختلف المسائل االقتصادية.

:المسبقة المطلوبة المعارف 
. يجب أن يتقن الطالب استعمال الحاسوب

:محتوى المادة
مقدمة في اإلعالم اآللي؛-
؛Excelمفاهيم نظرية حول برنامج -
.Excelأهم التطبيقات االقتصادية لبرنامج-

.امتحان في الدروس و تقييم األعمال التطبيقية: طریقة التقییم

)إلخمواقع انترنت،كتب ومطبوعات ، ( : المراجع
.كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ذات العالقة ببرنامج
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.االول:السداسي
األفقیة:وحدة التعلیم 

إنجلیزیة اقتصادیة:المادة 
02:الرصید
02:المعامل

دقیش مختار: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
دقیش مختار: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
أسلوب باالعتماد علىالمحادثة والكتابة، الطلبة على كيفيةتدريب من خالل هذا المقياس سيتم 

، خاصة تلك من خالل التطرق إلى المصطلحات االقتصادية باللغة اإلنجليزية.التدريساالتصال والمحادثة في 
.تعلمهاالتي يجد الناطق باللغة العربية صعوبة في 

:المعارف المسبقة المطلوبة 
. اللغة اإلنجليزية العامةيجب أن يكون الطالب قد درس مادة 

:محتوى المادة
مصطلحات اقتصادية باللغة االنجليزية-
.دراسة  نصوص مختارة باللغة اإلنجليزية في االقتصاد-
.باستعمال وسائل سمعية بصريةتطبيقات -

امتحان في الدروس: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
.كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ذات العالقة بالتسويق واللغة اإلنجليزية
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر
.الثاني:السداسي

األساسیة:وحدة التعلیم 
2قیاسياقتصاد:المادة 
05:الرصید
04:المعامل

كبداني سیدأحمد: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
زرواط فاطمة الزھراء. د.أ: األستاذ المسؤول على المادة

تمكین الطالب من التحلیل الكمي لمختلف الظواھر االقتصادیة، ومعرفة :  أھداف التعلیم
التعمق في أساليب القياس االقتصادي وذلك .مشاكل االقاصاد القیاسيالطرق المناسبة لمعاجة اھم 

.بالتطرق لمشاكل تحليل االنحدار، والمعادالت اآلنية

.معرفة مسبقة لمبادئ االقتصاد القیاسي، واإلحصاء الریاضي: المعارف المسبقة المطلوبة

. مذكرة التخرج في إطار التخصص: محتوى المادة
:الخاصةالمشاكل/ 1
(Autocorrélation des erreurs)لألخطاء الذاتياإلرتباط-
(Hétéroscédasticité)التباین تباثعدم-
النموذجعلىاألخطاءذجنمو-
:الخطیةغیرذجالنما/ 2
خطیةذجنماإلىالخطیةغیرذجالنماتحویل-
اإلنتشارنماذج-
الخطیةغیرالنماذجتقدیرطرق-
:زمنیاالمتباطئةالنماذج/ 3
الذاتيلالنحدارالخطیةذجالنما-
زمنیاالمتأخرةالنماذج-
الدینامیكیةالنماذج-
:اآلنیةالمعادالتنماذج/ 4
والمختصرةالھیكلیةالمعادالت-
التحدیدمشاكل-
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التقدیرطرق-
امتحان كتابي+ متواصل: طریقة التقییم

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

:باللغة العربیة
–الجامعیةالمطبوعاتدیوان.األولالجزء.القیاسياالقتصادلنظریةمدخل.صالحتومي-11

1999 .الجزائر
–الجامعیة  المطبوعاتدیوان.محلولةمسائلوتمارینمعاإلحصاء.جیالليجالطو-12

2002 .الجزائر
.دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.''نظریة االقتصاد القیاسي'' ، )1992(جمال فروخي -13

.والتوزیعللنشرالعلمیةالیازوريدار.القیاسياالقتصاد.هللافتحسحر.بخیتعليحسین-14
2007 .األردن-عمان

المطبوعاتدیوان.للنشروھیلماكجردار.القیاسياالقتصادواإلحصاء.سلفادوردومینیك-15
1983 .الجزائر-الجامعیة

للطباعةاإلشعاعمكتبة.القراراتإتخاذفيمدخلالقیاسياالقتصاد.العزیزعبدمحمدسمیر-16
1998 .مصر.التوزیعوالنشرو

.الكترونيمرجع2005/2006الریاضي اإلحصاءفيمحاضرات.هللابوعبدصالح-17
ولنشرالشروقدار.التطبیقیةاإلحصائیةاألسالیب.البلداويالمجیدعبدالحمیدعبد-18

2004 .األردن–عمان.التوزیع
.التطبیقوالنظریةبینالقیاسياالقتصادفيالحدیث.عطیةالقادرعبدمحمدالقادرعبد-19

2005 .مصر-اإلسكندریة.الجامعیةالدار
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات مقدمة في االقتصاد القیاسيعصام عزیز شریف، -20

.1981الجامعیة، الجزائر، 
:جنبیةباللغة األ

11- Bruno Crépon Nicolas Jacquemet. Économétrie linéaire appliquée.
Septembre 2006.
12- Francois Dress. Les probabilités et la statistique. Dunod.
4shared.com
13- Guillaume Chevillon. Économétrie. OFCE & Univ of
Oxford.Majeure Economie. HEC 2005 . (guillaume.chevillon@sciences-
po.fr)
14- Jeffrey M. Wooldridge. Introductory economitrics. Amodern
approach. 2e
http://www.4shared.com/document/-
qEr58in/Wooldridge2C_Jeffrey_Introduct.htm
15- Philippe deschamps. Cours d’économétrie. Univ de fribourg. 2006
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16- Renée Veysseyre. Aide-mémoire Statistique et probabilités pour
l’ingénieur. 2e édition. 2006.
17- GOURIEROUX CHRISTIAN (1998), '' économétrie appliquée'',
ECONOMICA, paris.
18- JEAN LOUIS BRILLET (1994), '' Modélisation Econométrique'',
ECONOMICA, Paris
19- JOHONSTON,J.et DINARDO,(1997), '' Econometric Methods '' 4th
edition, New york ,Mc Graw-Hill.
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.الثاني:السداسي
االساسیة:وحدة التعلیم 

قطبالمجزئياقتصاد:المادة 
05:الرصید
04:المعامل

كبداني سیدأحمد: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
كبداني سیدأحمد: األستاذ المسؤول على المادة

تھدف ھذه المادة إلى تمكین الطالب من تعمیق فھم حول التحلیل االقتصادي :أھداف التعلیم
.لعابالجزئي بالتطرق إلى نماذج التوازن العام ونظریة األ

وخاصة یجب على الطالب أن یكون ملما بالجوانب االحصائیة المعارف المسبقة المطلوبة 
.التوزیعات االحتمالیة، مع دراستھ لمقیاس ریاضیات المؤسسة

: محتوى المادة
العامالتوازننموذج/ 1
األلعابونظریةاإلستراتیجیةاإلعتبارات/ 2
الساكنةاأللعاب-
الدینامیكیةاأللعاب-

الموسعةاألشكال-
المعلوماتوالتأكدلعدممدخل/ 3
العامالتوازنفيوتطبیقاتھااإلختباراتنظریة-
المعلوماتتناظرعدممعاإلستراتیجیةالنماذج/ 4
الرئیسيالنموذج-
البایزیةاأللعاب-

امتحان كتابي+متواصل : طریقة التقییم

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
باللغة العربیة

االسكندریة، مكتبة " رویة مستقبلیة" اللعبةالتنافسیة وتغییر قواعد " أبو قحف عبد السالم -1
.1997ومطبعة االشعاع 
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-كلیة العلوم–قسم اإلحصاء وبحوث العملیات "أساسیات نظریة المباراة"زید تمیم البلخي -2
.2007جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة 

، الطبعة األولى ) مفاھیم وطرائق كمیة (نظریة القرارات االداریةكاسر نصر المنصور ، -3
.2000، ) األردن(،دار ومكتبة الحامد للنشر ،عمان 

، الدار بحوث العملیات في تخطیط ومراقبة اإلنتاج: محمد صالح حناوي، محمد توفیق ماضي-4
.2006الجامعیة، اإلسكندریة، 

.2005ـ، االسكندریة، الدار الجامعیة "النظریة االقتصادیة الجزئیة"محمد علي اللیثي -5
.2000منشورات جامعة دمشق، دمشق، "بحوث العملیات"اح الدین بفجة جي صب-6
المباریات ونظریةت القرارالتحلیلمقدمة"بري عبد الرحمنماجدعدنان-7

Excelو TreeplanوGambitباستخدام Solver"دسعوالملكجامعة .
القاھرة، مكتبة " الوحديالتحلیل االقتصادي "النظریة االقتصادیة " ابراھیم طلعت الدمرداش -8

.2004القدس، 
:باللغة األجنبیة

1. BrianWeatherson Lecture Notes on GAME THEORY, Oxford
University Press. 2011.
2. Gerald Baillargeon.Programmation linéaire appliqué- outille à
l’aide de décession. les éditions SMG .Québec.1996.
3. Pull, A. J., & Janathan, F. B., Operation research Models and
Methods, 2000.
4. Theodore L. Turocy Texas A&M Game Theory University Bernhard
von Stengel London School of Economics CDAM Research Report LSE-
CDAM-2001-09 October 8, 2001.
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اقتصاد كمي: الماسترعنوان 

.الثاني:السداسي
األساسیة:وحدة التعلیم 

حساب اقتصادي:المادة 
04:الرصید
04:المعامل

كبداني سیدأحمد: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
سیف الدین بوزاھر: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
إضافة إلى معايير مشروع االستثمار ومعايير االختيار . التعريف بالحساب االقتصادي:يتضمن المقياس

.  بين المشاريع االستثمارية باستخدام أهم شروط التقييم
:المعارف المسبقة المطلوبة 

. يجب أن يكون الطالب قد درس اإلحصاء المطبق، واختبار الفرضيات

:محتوى المادة
؛تعريف الحساب االقتصادي-
معايير مشروع االستثمار؛-
.معايير االختيار بين المشاريع االستثمارية-

امتحان في الدروس: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
.كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ذات العالقة بالحساب االقتصادي
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثاني:السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

مدخالت مخرجات:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

ولد محمد عیسى محمد محمود: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
ولد محمد عیسى محمد محمود: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
والمخرجات، باإلضافة إلى التطرق مفاهيم االنتشار تعريف الطالب بمدى أهمية تحليل المدخالت 

.وطرق تعيين القطاعات االستراتيجية

:المعارف المسبقة المطلوبة 
. يجب أن يكون الطالب قد درس المصفوفات، والمحاسبة

:محتوى المادة
مدخل إلى تحليل المدخالت والمخرجات؛-
؛SCEAجدول المدخالت والمخرجات ونظام -
.شار وطرق تعيين القطاعات االستراتيجيةمفاهيم االنت-

امتحان في الدروس: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
Input Out Put
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثاني:السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

)SPSS(إعالم آلي:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

نورین مولود: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
نورین مولود:األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
؛ وطرق استعماله في SPSS: التعرف وبالتفصيل على بعض البرامج التي لها عالقة بالتخصص كبرنامج 

.حل مختلف المسائل االقتصادية

:المعارف المسبقة المطلوبة 
. يجب أن يتقن الطالب استعمال الحاسوب

:محتوى المادة
مقدمة في اإلعالم اآللي؛-
؛SPSSمفاهيم نظرية حول برنامج -
.SPSSأهم التطبيقات االقتصادية لبرنامج -

امتحان في الدروس و تقييم األعمال الموجهة: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
.SPSSكتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ذات العالقة ببرنامج 
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثالث:السداسي
ألساسیةا:وحدة التعلیم 

نماذج االقتصاد الكلي:المادة 
05:الرصید
04:المعامل

بابا عبدالقادر. د.أ: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
بابا عبدالقادر. د.أ: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
األساسية للنماذج الكلية وأسسها النظرية، ثم التطرق لبعض األمثلة عن المفاهيم تقديم إلى الطلبة 

.النماذج االقتصادية الكلية مع التحليل

:المعارف المسبقة المطلوبة 
.االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلييجب أن يكون الطالب قد درس مادتي

:محتوى المادة
؛مفاهيم أساسية في النماذج الكلية-
؛أنواع النماذج الكلية-
األسس النظرية للنماذج الكلية؛-
إدخال مفاهيم كنزية على النماذج الكلية من خالل سلوك المستهلك؛-
.أمثلة عن نماذج اقتصادية كلية-

امتحان كتابي+متواصل : طریقة التقییم: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

:باللغة العربیة

.شركة رؤية، القاهرة" االقتصاد الكلي، النظرية والتطبيق"، )2006(أشرف العديل-1



43إقتصاد كمي: الماسترن عنوابمستغانم                         ،جامعة عبد الحمید ابن بادیس: المؤسسة
2016/2017: السنة الجامعیة

.االسكندرية" مقدمة يف  االقتصادي الكلي) " 2004(حممد فوزي أبو السعود-2
.االقتصاد الكلي، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعيةحماضرات يف): 1989(صخري عمر -3
.حماضرات يف التحليل اإلقتصادي الكلي، اجلزائر، منشورات بريت): 1994(إملان حممد الشريف -4
.التحليل االقتصادي الكلي، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية): 1993(هين امحد -5
.نقود واألسواق املالية، اإلسكندرية، مكتبة ومطبعة اإلشعاعنظرية ال): 2001(الناقة أبو الفتوح على -6
يد -7 .املدخل اىل السياسات االقتصادية الكلية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية): 2003(قدي عبد ا
.التحليل االقتصادي الكلي، دمشق، منشورات جامعة دمشق): 2001(احلريري خالد -8

:باللغة االجنبیة
1. BERNARD.B (1998), '' Initiation A La Macro Economie'',
ECONOMICA. Paris.
2. GREGORN . MANKIW (2001), '' macro économie'', 2em édition, de
book université, bruxelles.
3. Sims , « Macroeconomics and reality » ; Econometrica n° 48 , 1980.
4. Smithin, J., « Phillips Curve », in B. Snowdon and H.R. Vane (eds), An
Encyclopedia of Macroeconomics, Cheltenham, UK and Northampton,
MA, USA: Edward Elgar. 2002.
5. Wachtel Paul « Macroeconomics»,  Education and Examination
Committee of the Society of Actuariesf Actuaries, 1997.
6. Ménendian Claude., « Fiches de macroéconomie », Edition Ellipses,
Paris, 1997.
7. Mankiw N. Gregory., « macroeconomics », Worth publishers, 5th edit,
2003, (fiches de lectures télechargeables sur internet ) slide 64.
8. Mankiw N. Gregory., « Principles of macroeconomics », South-
western, Thomson, 3rd edit, 2004.
9. Mantoussé  Marc et autres., « Macroéconomie », Bréal, Paris, 1999
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثالث:السداسي
ألساسیةا:وحدة التعلیم 

ظریة المنحنیاتن:المادة 
04:الرصید
04:المعامل

بابا عبدالقادر. د.أ: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
بن یمینة كمال: األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
ببعض المواضيع الرياضيات الحديثة، و كيفية تطوير نماذج يهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب 

االقتصادرياضية مبسطة داخل انظمة ثنائية يمكن استعمالها في 

:المعارف المسبقة المطلوبة 
ملما ببعض يكون قدرات و المعارف في الرياضيات و المصفوفات، و أنلطالبيجب أن يكون 

النظريات الرياضية المستعملة في االقتصاد كنظرية المباريات، و البرمجة الخطية

:محتوى المادة
مفاهيم اساسية حول البيانات
 الداراتالمسارات، الدروب و
المجموعات القاطعة، البيانات االويلرية، البيانات الهملتونية
 مميزات،القياس: االشجار
صيغة أويلر
مبرهنة كورتوفسكي
تطبيقات حول نظرية البيانات.


امتحان في الدروس و تقييم األعمال الموجهة: طریقة التقییم

: المراجع

[1] COGIS O., ROBERT C., Théorie des graphes, Vuibert, 2003
[2] DROESBEKE F., HALLIN M., LEFEVRE C., Les graphes par l’exemple, Ellipse, 1987
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[3] HERTZ A., L’agrapheur - Intrigues policières à saveur mathématique , Presses internationales
Polytechnique, 2010
[4] GONDRAN M., MINOUX M., Graphes et algorithmes, 4e édition, Lavoisier, 2009
[5] SKIENA S., Implementing Discrete Mathematics : Combinatorics and Grap h Theory With
Mathematica, Addison-Wesley, 1990
[6] WEST D., Introduction to Graph Theory, 2nd edition, Prentice Hall, 2001
(la) Leonhard Euler - Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis [archive], Commentarii
academiae scientiarum Petropolitanae 8, 1741, pages 128-140.
(de) Carl Hierholzer, « Über die Möglichkeit, einen Linienzug ohne Wiederholung und ohne
Unterbrechung zu umfahren [archive] », dans Mathematische Annalen, vol. 6, 1873, p. 30–32
(en) Martin G. - The arab role in the development of Chess [archive], Al Shindagah 45, Mars-Avril
2002
Alexandre-Théophile Vandermonde, « Remarques sur des problèmes de situation », dans Mémoires
de l’Académie Royale des Sciences, 1771, p. 566-574. Références par (ru) LJ.Rossia.org [archive]
(en) William Tutte - Graph theory as I have known it, Oxford Science Publications, Clarendon
Press, 1998, (ISBN 978-0-19-850251-7). Chapitre 2 : Knight Errant.
(en) Arthur Cayley, « On the Theory of the Analytical Forms called Trees [archive] », dans Phil.
Mag., 1857, p. 172-176
Martin Aigner et Günter M. Ziegler, « La formule de Cayley pour le nombre d’arbres [archive] »,
dans Raisonnements divins, 2e éd., 2006
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثالث:السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

2بحوث العملیات:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

بن حلیمة خیرة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
بن حلیمة خیرة:المسؤول على المادةاألستاذ 

:أھداف التعلیم
وهذا من خالل للمشاريعيهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب بالمواضيع الهادفة إلى التسيير أألمثلي 

.الخ..االلعابنظريةشبكات االعمال ، تسيير المخزون،؛ التخصيص: التطرق إلى

:المعارف المسبقة المطلوبة 
الطالب قد درس مادة الرياضيات االقتصادية أي تعرف على المفاهيم األساسية المتعلقة يجب أن يكون

...بالمصفوفات، المتراجحات،

:محتوى المادة
؛التخصيص-
؛CPM،PERTشبكات االعمال ِ -
؛نماذج تسيير المخزون-
.نظرية المسارات-

.امتحانات وتقييم األعمال الموجهة: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثالث:السداسي
المنھجیة:وحدة التعلیم 

نظریة القرار:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

بن حلیمة خیرة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
بن حمودة یوسف:األستاذ المسؤول على المادة

:التعلیمأھداف 
وهي عملية تتطلب ، اتخاذ القرار لدى المسؤول بالمؤسسةتطوير وتعزيز مهارات يهدف المقياس إلى 

استكمالها إما قرارا أو مجموعة من القرارات، ويتم تعريف الطالب إلى كل من مفهوم شجرة القرا ر ثم إلى نظرية 
.المباريات

:المعارف المسبقة المطلوبة 
ب قد درس مادة الرياضيات واإلعالم اآللي، أي تعرف على المفاهيم االساسية يجب أن يكون الطال

.المتعلقة بالمصفوفات، والبرمجة باإلعالم اآللي

:محتوى المادة
؛عملية القرار-
؛مقياس القرار الساذج-
؛أشجار القرار-
.نظرية المباريات-

امتحان في الدروس: طریقة التقییم

)إلخمواقع انترنت،كتب ومطبوعات ،( : المراجع

.كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ذات العالقة بنظرية القرار
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اقتصاد كمي: عنوان الماستر

.الثالث:السداسي
االستكشافیة:وحدة التعلیم 

)EVIEWS(إعالم آلي:المادة 
04:الرصید
03:المعامل

نورین مولود: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
نورین مولود:األستاذ المسؤول على المادة

:أھداف التعلیم
؛ وطرق EVIEWS: التعرف وبالتفصيل على بعض البرامج التي لها عالقة بالتخصص كبرنامج 

.استعماله في حل مختلف المسائل االقتصادية

:المعارف المسبقة المطلوبة 
. يجب أن يتقن الطالب استعمال الحاسوب

:محتوى المادة
مقدمة في اإلعالم اآللي؛-
؛EVIEWSمفاهيم نظرية حول برنامج -
.EVIEWSأهم التطبيقات االقتصادية لبرنامج -

امتحان في الدروس و تقييم األعمال الموجهة: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
.EVIEWSكتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ذات العالقة ببرنامج 
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IV-االتفاقیات/العقود
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نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
)في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

اقتصاد كمي:بعنوان الماسترالموافقة على اإلشراف المزدوج :الموضوع

...........................التجارية و علوم التسييراالقتصادية،العلومكلية..............بـ

عن عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

أو المركز (وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا التكوینالماستر

:ترافق ھذا  المشروع من خالل) الجامعي

؛إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم-

؛المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض-

؛المشاركة في لجان المناقشة-

.مكانیات البشریة والمادیةالمساھمة في تبادل اإل-

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ
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نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
)مباالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدماسترفي حالة تقدیم عرض تكوین (

)ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

اقتصاد كمي:بعنوانماسترالموافقة على مشروع بحث تكوین في :الموضوع

بجامعة مستغانمالتجارية و علوم التسييراالقتصادية،العلومكلية:المقدم من

عن رغبتھا في مرافقة ھذا التكوین المذكور أعاله بصفتھا المستخدم المحتمل : تعلن مؤسسة

لمنتوج ھذا التكوین 

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

؛إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم-

؛المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض-

المشاركة في لجان المناقشة؛-

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

.في إطار المشاریع المؤطرة

وتنفیذھا اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات والتي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھدافرسیتم تسخی

إن على المستوى المادي والمستوى البشري

.لھذا المشروعمنسقا خارجیا )*ة(یعین السید

:یاتوقیع المسؤول المؤھل رسم

رئیس مخبر:الوظیفة

:التاریخ

:الختم الرسمي للمؤسسة
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V-السیرة الذاتیة للمنّسقین
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لمسؤول المیدانمـلخص الـسیرة الـذاتیة: أوال
بیان السیرة الذاتیة

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 : Maître de conférences

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
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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.

-« 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



55إقتصاد كمي: الماسترن عنوابمستغانم                         ،جامعة عبد الحمید ابن بادیس: المؤسسة
2016/2017: السنة الجامعیة

-« 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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السیرة الذاتیة لمسؤول التخصص

یخلف عبدهللا:اللقباالسم

الجزائر،  بمستغانم21/06/1983:تاریخ ومكان المیالد

جزائریة: الجنسیة
.لطفلمتزوج وأب : الحالة المدنیة

الجزائر-والیة مستغانم -ھدي محمد شارع بن 22: العنوان الحالي
19 83 07 70 06: المحمول
95 97 33 45 00213: الفاكس

yekhlef.ab@gmail.com: العنوان االلكتروني
yekhlef.ab@gmail.com:البرید اإللكتروني

"أ"أستاذ مساعد :الرتبة
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة مستغانم:األصلیةمؤسسةال

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

، زروقي الشیخ بن الدین، ثانویة )علوم الطبیعة والحیاة(الحصول على شھادة البكالوریا :2002جوان -
.الجزائر، مستغانم

شھادة اللیسانس في العلوم التجاریة، تخصص مالیة، جامعة مستغانم ، الحصول على شھادة :2005جوان-
.الجزائر

، جامعة رللتسییشھادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص تقنیات كمیة الحصول على :2012جانفي -
.مستغانم، ، الجزائر

بجامعة تلمسانعلوم التسییرفي هدكتوراالتحضیر: 2015إلى 2012أكتوبر -
):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

:المقاییس المدرسة
أعمال موجھة+محاضرة(تحلیل المعطیات (
أعمال موجھة+محاضرة(بحوث العملیات (
 أعمال موجھة+محاضرة(نقدي و مالي معمقاقتصاد (
أعمال موجھة+محاضرة(اعالم الي للنمذجة (
أعمال موجھة+محاضرة(حساب اقتصادي(
 أعمال موجھة+محاضرة(تقنیات بنكیة(
 اشراف على تدریس البرامجEXCEL،SPSS،EVIEWS.
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:التأطیر
االقتصادیةلطلبة كلیة العلوم )لیسانس، ماستر(االشراف على العدید من مذكرات التخرج ،

.مستغانمالعلوم التجاریة وعلوم التسییر بجامعة 

:المھام العلمیة والبیداغوجیة
2014/2015للسنة الجامعیة تقنیات كمیة مطبقة : رئیس اللجنة البیداغوجیة للسنة األولى ماستر تخصص .
2014/2015للسنة الجامعیة تقنیات كمیة مطبقة : رئیس لجنة المداوالت للسنة األولى ماستر تخصص

. 2015/2016وكذا للسنة الجامعیة 
مستغانمالعلوم التجاریة وعلوم التسییر بجامعة ، كلیة العلوم االقتصادیةرئیس مصلحة االحصاء و التقییم ل.

الملتقیـــات الوطنیة والدولیة

 المنعقد بكلیة العلوم االقتصادیة " على التنمیة أثرهاالستثمار في القطاع الریاضي و : " حولالدوليالملتقى
. 2013-مستغانموالعلوم التجاریة وعلوم التسییر بجامعة 

مدخل الخوصصة : دور االستثمار الریاضي في التنمیة االقتصادیة :   " عنوان المداخلة ."

Communications internationales : "L'amélioration de la qualité de
l'enseignement supérieur dans les universités membre du programme Tempus.
Étude de cas des universités de Caire, Rabat, Kazakhstan, Lobatchevski, Zagreb
Et Sarajevo," U Mostaganem-2013

نشاط البحث
)CNEPRUفي إطار مشروع بحث جامعي تابع للجنة الوطنیة للبحث الجامعي (عضو فرقة بحث -

إلىالدخول دور االستثمار في الرأس المال البشري في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة من اجل: الموضوع 
المؤسسات في الجزائرضقیاسیة حول بع-دراسة تحلیلیة الدولیةاألسواق

2015جانفي 01إبتداءا من:االعتمادتاریخ F02N01UN270120140032:المشروعرقم
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VI-رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة

اقتصاد كمي:الماسترعنوان 

مسؤول فرقة میدان التكوین رئیس القسم 

المصادقةالتاریخ والمصادقة                                             التاریخ و

)أو مدیر المعھد ( عمید الكلیة 

:المصادقةالتاریخ و

مدیر المؤسسة الجامعیة 

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

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