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 الفهغؽ

 
 - Iف اللِؿاوـ  4م          بطاكت حعٍغ

 5م         جدضيض مهان الخهىيً  -1

 4م         اإلاكاعمىن آلازغون   - 2

 6م         ئَاع وأَضاف الخهىيً - 3

 6م       مهاهت اإلاكغوع:  الخىظيم العام للخهىيً –أ 

 7م           أَضاف الخهىيً-ب

الث و النفاءاث اإلاؿتهضفت- ج  7م         اإلاَإ

ىيت لقابليت الدكؼيل- ص  7م       القضعاث الجهىيت والَى

 7م        الجؿىع هدى جسههاث أزغي - ٌ

 8م        مإقغاث الىجاعت إلاخابعت الخهىيً - و

 9م         ؤلامهاهياث البكغيت اإلاخىفغة-4

 9م          قضعاث الخأَحر- أ 

 9م      الخأَحر الضازلي اإلاسخغ للخهىيً في الخسهو - ب 

 10م      الخأَحر الخاعجي اإلاسخغ للخهىيً في الخسهو - ج 

 11م      الحىنلت ؤلاحماليت للمىاعص البكغيت اإلاسخغة للخهىيً- ص 

 11م        ؤلامهاهياث اإلااصيت اإلاخىفغة للخهىيً في الخسهو -5

 12م        اإلاسابغ البيضاػىحيت والخجهحزاث -  أ

 12م       مياصيً التربو والخهىيً في اإلاإؾؿاث-  ب

 12م     الخىزيق اإلاخىفغ في اإلاإؾؿت الجامعيت واإلاخعلقت بعغى الخهىيً اإلاقترح - ج

 12م  فًاءاث ألاعماى الصخهيت وجنىىلىحياث ؤلاعالم والاجهاى اإلاخىفغة باإلاعهض أو الهليت-  ص

- II 13م       الخسصص ي بطاكت الخىظُم الؿضاس ي للخعلُم 

 18م          الؿضاس ي الخامـ- 

 19م          الؿضاس ي الؿاصؽ- 

 20م         الحىنلت ئحماليت للخهىيً- 

 III -21 م    البرهامج اإلافصل ليل ماصة في الؿضاؾُين الخامـ والؿاصؽ 

 IV  -76م          الاجفاكُاث/العلوص 

 V- 79م  ؾيرة طاجُت ملخصت ليل شخص مً الفغكت البُضاغوحُت اإلاعىُت بالخىوًٍ في الخسصص 

VI- ت والعلمُت  86م         عأي وجأشيرة الهُئاث ؤلاصاٍع

 VIII-ت  عأي  87م         جأشيرة الىضوة الجهٍو

VIII -88م       عأي وجأشيرة اللجىت البُضاغوحُت الوطىُت للمُضان 
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I - ف اللِؿاوـ بطاكت حعٍغ
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 :جدضًض ميان الخىوًٍ- 1

ت  و علوم الدؿُير   ولُت  العلوم الاكخصاصًت ، الخجاٍع

علوم الدؿُير : كؿم  

 علوم الدؿُير :شعبت 

 إصاعة ألاعمال :جسصص

ً زاص بجامعت مؿخغاهم اؾدىاصا إلى كغاع جأَُل و مطابلت   الخاص  اللِؿاوـاإلادخوى عباعة عً عغض جىٍو

 : بجامعت الجُاللي الُابـ بؿُضي بعباؽ

 .2015 أوث 05 اإلاإّعر في 685                   قغاع عقم 

 :اإلايؿلون -2

 ) مدايغ أؾخاط أو العالي الخعليم أؾخاط ( الخىوًٍ مُضان فغكت مؿؤول -

يىؾفي عقيض  : واللقب الاؾم 

الخعليم العالي أؾخاط : الغجبت 

 0773643086 

ض    youcefi20022002@yahoo.frؤلالىترووي البًر
 )نفداث 3 عً جؼيض ال الخهىيً عغى ملحق في الظاجيت الؿحرة ئصعاج اإلاُلىب ( *

 ) أ قؿم مؿاعض أؾخاط أو ب أو أ قؿم مدايغ أؾخاط ( الخىوًٍ شعبت فغكت مؿؤول / ميؿم -

بلقاؾم مدمض : واللقب الاؾم 

أ " مدايغ أؾخاط : الغجبت " 

0771232467 

ض   mohamed.belkacem@hotmail.comؤلالىترووي البًر

 نفداث 3 عً جؼيض ال الخهىيً عغى ملحق في الظاجيت الؿحرة ئصعاج اإلاُلىب( *

 )أ قؿم مؿاعض أؾخاط ألاقل على(الخسصص مؿؤول / ميؿم

مدمض عبض الغػاق بوطغان : واللقب الاؾم 

أ " مؿاعض أؾخاط : العلميت الضعحت " 

 0773 04 42 05 

ض    mohammed.boutaghane@univ-mosta.dzؤلالىترووي البًر

 نفداث 3 عً جؼيض ال الخهىيً عغى ملحق في الظاجيت الؿحرة ئصعاج اإلاُلىب( *

ىت ألازغى -  :  اإلاؤؾؿاث الشٍغ
 .مجمع أوهى بمؿخؼاهم .1

. مجمىعت مخيجي للهىاعاث الؼظائيت .2

.  معمغ بدكيم للمقاوالث و أقؼاى الُغقاث .3

. ميىاء مؿخؼاهم .4

 .(قاعضة العبىع )ؾىهاَغاك مؿخؼاهم  .5

6.  
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 :اإلاؤؾؿاث و الشغواء الاحخماعُون الاكخصاصًون آلازغون- 
 . واليت مؿخؼاهم .1

. الخؼيىت العمىميت لىاليت مؿخؼاهم .2

. البىىك العمىميت و الخانت بالىاليت .3

. قغماث الخظامحن العمىميت و الخانت بىاليت مؿخؼاهم .4
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:  إطاع وأَضاف الخىوًٍ-3

 (خقل ئحباعر ) مياهت اإلاشغوع: الخىظُم العام للخىوًٍ–  أ 

ؾىاء مً هفـ فغقت الخهىيً أو )في خالت اقتراح عضة جهىيىاث في الليؿاوـ أو وحىص جهىيىاث مخنفل بها مً قبل اإلاإؾؿت 

  :يغجى جدضيض مهاهت َظا اإلاكغوع مقاعهت بالكعب ألازغي وفق الكهل الخالي (فغر جهىيً أزغي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخسصصاث  ألازغى اإلاوحوصة   

: بالشعبت اإلاعىُت

ػحر مىحىصة بؿبب الخعضيالث ألازحرة -

لكعبت علىم الدؿيحر التي أصث ئلى اهخقاى 

جسهو ئصاعة وحؿيحر اإلاإؾؿاث ئلى قعبت 

العلىم الاقخهاصيت وفق الدؿميت الجضيضة 

 .ئقخهاص و حؿيحر اإلاإؾؿت

 

: كاعضة الخعلُم اإلاشترن للمُضان 

علوم اكخصاصًت والدؿُير  

ت   و علوم ججاٍع

 علوم الدؿُير: الفغع

 

 

:  باالعخماصالخسصص اإلاعني 

 

 اصاعة ألاعمال
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ً - ب  (خقل ئحباعر )أَضاف الخىٍو

 ( ؾُغا على ألالثر20- النفاءاث اإلاؿتهضفت، اإلاعغفت اإلاندؿبت عىض نهايت الخهىيً )

ا -  نهضف ئلى ئعضاص مؿحريً طور لفاءة عاليت قاصعيً على ئوكاء مإؾؿاث نؼحرة و مخىؾُت في الجؼائغ  يخهلفىن بدؿيحَر

وخل مكاملها مً زالى جنييف أَضافها و اإلاديِ الظر جيكِ فيه، لفاءاث لها القضعة على ئيجاص فغم لالؾدثماع و الخىؾع 

.  في اليكاٍ الاقخهاصر

 

مً هاخيت أزغي نهضف ئلى ئيجاص لفاءاث لها قضعة الخعامل مع العالم الخاعجي الظر يخمحز باهضماج اقخهاصر ؾغيع جيخقل - 

فيع الؿلع و الخضماث و عؤوؽ ألامىاى بحن الضوى صون خىاحؼ، زانت و أن الاقخهاص الجؼائغر ؾيعغف جدىال صوليا عمليا 

مً زالى الاهضماج الاقخهاصر ؾىاء على اإلاؿخىي ؤلاقليمي أو الضولي، مما يترجب عىه ئعضاص مإؾؿاث لها قضعة جىافؿيت على 

.  اإلاؿخىيً اإلادلي و الضولي

 

الحاحت ئلى ئعضاص لفاءاث مخسههت حؿاَم في ئوكاء الثروة مً زالى ؾض خاحياث الدكؼيل باليض العاملت اإلاخسههت - 

زانت و أن الجؼائغ بداحت ئلى ئعؾاء وؿيج نىاعي مخمحز مً حهت و مً حهت أزغي ؾض خاحياث اإلاإؾؿاث ألاحىبيت التي 

.         ؾدؿدثمغ في الجؼائغ في ئَاع ئيجاص مىار مالئم لألعماى حظاب مً زالى جأَيل اليض العاملت الجؼائغيت

الث و الىفاءاث اإلاؿتهضفت- ج  (خلل إحباعي ) ( ؾُغا على ألالثر20) اإلاَؤ

بهالىعيا اقخهاص و حؿيحر  -

 بهالىعيا علىم  -

بهالىعيا عيايياث  -

 (خقل ئحباعر )اللضعاث الجهوٍت والوطىُت للابلُت الدشغُل - ص

قغماث الخهضيغ و ألاؾخحراص  -

 اوكاء مإؾؿاث نؼحرة و مخىؾُت -

 الجماعك -

 الخأميىاث -

 الىقل، الصحً و العبىع  -

 البىىك -

 الخؼيىت العمىميت -

 مجمع أوهى  -

الكغماث و اإلاإؾؿاث الخانت  -

 (خقل ئحباعر )الجؿوع هدو جسصصاث أزغى - ٌ

. ماليت اإلاإؾؿاث -

 .اإلااليت الضوليت -

 .  الجمغلت، الىقل و العبىع  -

. ئصاعة ألاعماى -

 ئصاعة اإلاىاعص البكغيت -

 .ئصاعة اإلاحزاهيت -

 .الدؿيحر العمىمي -
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 .و نىاصيق الؼماة حؿيحر ألاوقاف -

 .ئصاعة الفىاصر والؿياخت -

 .مقاوالجيت -

 .ئصاعة ماليت -

 .ؤلاصاعة ؤلاؾتراجيجيت للمإؾؿاث -

 .ؤلاصاعة البىنيت -

 .ؤلاصاعة البيئيت -

 .ئصاعة اإلاكاعيع -

 .ئصاعة ؤلاهخاج والخمىيً -

 .حؿيحر الجماعاث اإلادليت  -

 (خقل ئحباعر  )مؤشغاث الىجاعت  إلاخابعت الخىوًٍ- و

 (....معايحر الضيمىمت، وؿبت الىجاح، ئمهاهيت الدكؼيل، مخابعت الخغححن، النفاءاث اإلاندؿبت )

الامخداهاث  -

 ألاعماى اإلاىحهت و البدىر -

 ألاعماى الخُبيقيت -

 صعاؾت الحاالث -

 التربهاث -
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ت اإلاخوفغة-4  ؤلامياهُاث البشٍغ

 (يفصح عنها مً زالى أعضاص الُلبت الظيً يمنً ئصماحهم في الخهىيً قيض العغى ) كضعاث الخأطير- أ

لخأطير الضازلي اإلاسخغ للخىوًٍ في الخسصص  ا- ب

 
 

 

 



 11   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 الخأطير الخاعجي- 2ب
 

 (جوضح)مداطغة،أعمال جطبُلُت، أعمال موحهت، جأطير التربصاث،  جأطير اإلاظهغاث، أزغى    *
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 - ً ت اإلاسخغة للخىٍو  (3ؾىت )الحوصلت ؤلاحمالُت للمواعص البشٍغ

 

 

 الغجبت العضص الضازلي العضص الخاعجي اإلاجموع

 أؾخاط الخعلُم العالي 01  01

 أؾخاط مداطغ أ 02  02

 أؾخاط مداطغ ب 06  06

 أؾخاط مؿاعض أ 04  04

 أؾخاط مؿاعض ب 00  00

 *أزغى  00  00

 اإلاجموع 13  13

 

 

  الضعم والخلىُينامؿخسضمو: أزغى * 

 

: ؤلامياهُاث اإلااصًت اإلاخوفغة للخىوًٍ في الخسصص -5

 

جقضيم بُاقت عً الخجهحزاث البيضاػىحيت اإلاخىفغة باليؿبت لألعماى الخُبيقيت للخهىيً : اإلاسابغ البُضاغوحُت والخجهيزاث - أ

 (بُاقت لهل مسبر ).اإلاقترح

 

 ".بىاصلـ"الؿياؾاث الهىاعيت وجىميت اإلاباصالث الخاعحيت : عىوان اإلاسبر 

 َالب  25 (عضص الُلبت)كضعاث الاؾدُعاب 

 

اإلاالخظاث العضص عىوان الخجهيزاث الغكم 

  15خاؾوب الاعالم الالي   01

  03الت وسخ و طباعت   02

  Data show "03"آلت عغض  03

 . صيىامينيت الاقخهاص النلي و الخؼحراث الهيهليت: اؾم اإلاسبر

  َالب30 (عضص الُلبت)كضعاث الاؾدُعاب -

 

اإلاالخظاث العضص إؾم الجهاػ الغكم 

  10خاؾوب الاعالم الالي   01

  03الت وسخ و طباعت   02

  Data show "02"آلت عغض  03
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  (الاجفاقياث/ أهظغ اإلالحقت العقىص  )مُاصًً التربص و الخىوًٍ في اإلاؤؾؿاث - ب

 

مضة التربص عضص الطلبت ميان التربص 

ىيت وزانت     شهغ  100مإؾؿاث َو

   

 

 

 

 (خقل ئحباعر  )الخوثُم اإلاخوفغ في اإلاؤؾؿت الجامعُت و اإلاخعللت بعغض الخىوًٍ اإلالترح - ج

  8000: النخب باللؼت العغبيت 

 4500: النخب باللؼت الالجيييت 

 200: اإلاجالث 

 120اإلاظلغاث ماحؿخحر و صلخىعاٍ  باللؼت العغبيت 

 4500:  اإلاظلغاث اليؿاوـ

 3700:اإلاظلغاث اإلااؾتر

 

 ملغاث ألاعمال الصخصُت و جىىولوحُاث ؤلاعالم و الاجصال اإلاخوفغة باإلاعهض أو اليلُت- ص

 

.  قاعاث باإلانخبت اإلاغلؼيت06 بالهليت ئيافت ئلى 04: اإلاُالعت قاعاث - 

 .حهاػ مىنىى باالهترهذ باإلانخبت اإلاغلؼيت120حهاػ ئيافت ئلى  40ؾعتها  اهترهذ قاعت- 

.  زانت بالهليت08 زانت بالقؿم ئيافت الى 02:قاقاث العغى- 

  . 02:ؾبىعة جفاعليت- 
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II -بطاكت الخىظُم الؿضاس ي للخعلُم 

( ؾضاؾياث (6)الغحاء جقضيم بُاقاث الؿذ)
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 ( الظي ًدضص بغهامج الخعلُم اللاعضي اإلاشترن 23/07/2014 اإلاؤعر في 581بطاكت معضة وفم اللغاع عكم  ): الؿضاس ي ألاول  .1

وخضة الخعلُم 

الحجم الؿاعي ألاؾبوعي الحجم الؿاعي الؿضاس ي 

ألاعصضة اإلاعامل أعمال أزغى 

هوع الخلُُم 

أعمال جطبُلُت أعمال موحهت  صعوؽ أؾبوع 15
مغاكبت 

مؿخمغة 
امخدان 

   18 8 00ؾا180  00ؾا6 00ؾا6 00ؾا180وخضة حعلُم أؾاؾُت 

 + +        11وث أؽ : الغمؼ

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45   مضزل إلى الاكخصاص   + + 5 2 00ؾا45  

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 1إكخصاص حؼئي   + + 5 2 00ؾا45  

 + + 4 2 00ؾا45  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 1مداؾبت عامت 

ش الوكائع الاكخصاصًت   + + 4 2 00ؾا45  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45جاٍع

   9 5 00ؾا120 ؾا 3 30ؾا4 30ؾا112وخضة حعلُم مىهجُت 

           11وث م : الغمؼ

 + + 4 2 00ؾا40  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 1إخصاء 

اطُاث  00ؾا40  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 1ٍع  2 4 + + 

00ؾا40   30ؾا1 30ؾا22 1مىهجُت البدث   1 1  + 

وخضاث الخعلُم 

الاؾخىشافُت 

   2 2 00ؾا80   00ؾا3 00ؾا45

          11وث إؽ : الغمؼ

+   1 1 00ؾا40   30ؾا1 30ؾا22مضزل لللاهون 

+   1 1 00ؾا40   30ؾا1 30ؾا22مضزل لعلم الاحخماع 

   1 1 00ؾا40   30ؾا1 30ؾا22وخضة حعلُم أفلُت 

          11وث أف : الغمؼ

+   1 1 00ؾا40   30ؾا1 30ؾا22 1لغت أحىبُت 

   30 16 00ؾا420  00ؾا9 00ؾا15 00ؾا360 1مجموع الؿضاس ي 

 
 
 
 



   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 ( الظي ًدضص بغهامج الخعلُم اللاعضي اإلاشترن 23/07/2014 اإلاؤعر في 581بطاكت معضة وفم اللغاع عكم  ) :الؿضاس ي الثاوي .2

وخضة الخعلُم 

هوع الخلُُم ألاعصضة اإلاعامل أعمال أزغى الحجم الؿاعي ألاؾبوعي الحجم الؿاعي الؿضاس ي 

أعمال موحهت  صعوؽ أؾبوع 15
أعمال 

جطبُلُت 
امخدان مغاكبت مؿخمغة    

   16 6 00ؾا135  30ؾا4 30ؾا4 00ؾا135وخضة حعلُم أؾاؾُت 

          21وث أؽ : الغمؼ

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45مضزل إلصاعة ألاعمال   + + 6 2 00ؾا45  

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 2إكخصاص حؼئي   + + 6 2 00ؾا45  

 + + 4 2 00ؾا45  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 2مداؾبت عامت 

   11 6 00ؾا135  30ؾا4 30ؾا4 00ؾا135وخضة حعلُم مىهجُت 

           21وث م : الغمؼ

 + + 4 2 00ؾا45  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 2إخصاء 

اطُاث  00ؾا45  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 2ٍع  2 4 + + 

00ؾا45  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 1إعالم آلي  2 3  + 

   2 2 00ؾا90   00ؾا3 00ؾا45وخضة حعلُم اؾخىشافُت 

          21وث إؽ : الغمؼ

+   1 1 00ؾا45   30ؾا1 30ؾا22كاهون ججاعي 

+   1 1 00ؾا45   30ؾا1 30ؾا22علم احخماع اإلاىظماث 

   1 1 00ؾا45  30ؾا1  30ا22وخضة حعلُم أفلُت 

          21وث أف : الغمؼ

+ +  1 1 00ؾا45  30ؾا1  30ؾا22 2لغت أحىبُت 

   30 15 00ؾا405  30ؾا10 00ؾا12 30ؾا337 2مجموع الؿضاس ي 

 
 
 
 
 
 



   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 ( الظي ًدضص بغهامج الخعلُم للؿىت الثاهُت24/07/2014 اإلاؤعر في 641بطاكت معضة وفم اللغاع عكم ): الؿضاس ي الثالث. 3

وخضة الخعلُم 
الحجم الؿاعي ألاؾبوعي الحجم الؿاعي الؿضاس ي 

ألاعصضة اإلاعامل أعمال أزغى 
هوع الخلُُم 

امخدان مغاكبت مؿخمغة أعمال جطبُلُت أعمال موحهت  صعوؽ أؾبوع 15

   17 6 00ؾا205  30ؾا4 30ؾا4 00ؾا135وخضة حعلُم أؾاؾُت 

          1.2وث أؽ : الغمؼ

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45حؿُير اإلاؤؾؿت   + + 6 2 00ؾا75  

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 1اكخصاص هلي  + + 6 2 00ؾا75  

 + + 5 2 00ؾا55  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45مداؾبت جدلُلُت 

   8 5 30ؾا82  00ؾا3 30ؾا4 30ؾا112وخضة حعلُم مىهجُت 

           1.2وث م : الغمؼ

 + + 3 2 00ؾا30  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 3إخصاء 

اطُاث اإلاؤؾؿت  00ؾا30  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45ٍع  2 3 + + 

30ؾا22   30ؾا1 30ؾا22 2مىهجُت البدث   1 2  + 

   2 2 30ؾا27 30ؾا1  30ؾا1 00ؾا45وخضة حعلُم اؾخىشافُت 

          1.2وث إؽ : الغمؼ

+ +  2 2 30ؾا27 30ؾا1  30ؾا1 00ؾا45 2إعالم آلـي 

   3 2 00ؾا25  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45وخضة حعلُم أفلُت 

          1.2وث أف : الغمؼ

 +  2 1 30ؾا22   30ؾا1 30ؾا22اكخصاص هلضي و ؾوق عأؽ اإلاال 

+ +  1 1 30ؾا02  30ؾا1  30ؾا22 3لغت أحىبُت 

   30 15 00ؾا340 30ؾا1 00ؾا9 00ؾا12 30ؾا337 3مجموع الؿضاس ي 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 ( الظي ًدضص بغهامج الخعلُم للؿىت الثاهُت24/07/2014 اإلاؤعر في 641بطاكت معضة وفم اللغاع عكم ) :الؿضاس ي الغابع .5

 
وخضة الخعلُم 

الحجم الؿاعي ألاؾبوعي الحجم الؿاعي الؿضاس ي 
ألاعصضة اإلاعامل أعمال أزغى 

هوع الخلُُم 

امخدان مغاكبت مؿخمغة أعمال جطبُلُت أعمال موحهت  صعوؽ أؾبوع 15

   16 6 00ؾا265  30ؾا4 30ؾا4 00ؾا135وخضة حعلُم أؾاؾُت 

          2.2وث أؽ : الغمؼ

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45اكخصاص اإلاؤؾؿت   + + 6 2 00ؾا95  

اطُاث مالُت  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45ٍع  + + 5 2 00ؾا85  

 + + 5 2 00ؾا85  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45 2اكخصاص هلي

   10 4 00ؾا140  00ؾا3 00ؾا3 00ؾا90وخضة حعلُم مىهجُت 

          2.2وث م : الغمؼ

 + + 5 2 00ؾا85  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45مالُت عامت 

م  00ؾا55  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا45حؿٍو  2 5 + + 

   3 2 00ؾا30 30ؾا1  30ؾا1 00ؾا45وخضة حعلُم اؾخىشافُت 

          2.2وث إؽ : الغمؼ

 + + 3 2 00ؾا30 30ؾا1  30ؾا1 00ؾا45 3اعالم آلـي 

   1 1 30ؾا2   30ؾا1 30ؾا22وخضة حعلُم أفلُت 

          2.2وث أف : الغمؼ

+   1 1 30ؾا2   30ؾا1 30ؾا22فؿاص وأزالكُاث العمل 

   30 13 30ؾا437 30ؾا1 30ؾا7 30ؾا10 30ؾا292 4مجموع الؿضاس ي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

   :الؿضاس ي الخامـ . 5

وخضة الخعلُم 

الحجم الؿاعي 

الؿضاس ي 
الحجم الؿاعي ألاؾبوعي 

ألاعصضة اإلاعامل 

هوع الخلُُم 

أعمال موحهت  صعوؽ أؾبوع 14-16
أعمال 

جطبُلُت 
امخدان مغاكبت مؿخمغة أعمال أزغى 

   18 6 00 ؾا18  30ؾا4 30ؾا4 00ؾا405وخضة حعلُم أؾاؾُت 

          2.2وث أؽ : الغمؼ

ت اإلاىظماث  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا135هظٍغ  + + 6 2 00ؾا6  

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا135الاصاعة الاؾتراجُجُت   + + 6 2 00ؾا6  

ت   + + 6 2 00ؾا6  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا135اصاعة اإلاواعص البشٍغ

   9 5 30ؾا7  00ؾا3 30ؾا4 00 ؾا225وخضة حعلُم مىهجُت 

          2.2وث م : الغمؼ

 + + 3 2 00 ؾا2  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا75الدؿُير اإلاالي في اإلاؤؾؿت 

 + + 3 2 00 ؾا2  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا75اجساط اللغاع في اإلاؤؾؿت 

30 ؾا3   30ؾا1 00 ؾا75اإلاؤؾؿت و هظم اإلاعلوماث   1 3  + 

   2 1 30ؾا1   30ؾا1 00 ؾا45وخضة حعلُم اؾخىشافُت 

          2.2وث إؽ : الغمؼ

 +   2 1 30ؾا 1   30ؾا1 00 ؾا45كاهون العمل 

   1 1   30ؾا1  30 ؾا22وخضة حعلُم أفلُت 

          2.2وث أف : الغمؼ

 +  1 1   30ؾا1  30ؾا22 1لغت أحىبُت 

   30 13 00ؾا27  00ؾا9 30ؾا10   30 ؾا697 5مجموع الؿضاس ي 

 
 
 
 
 
 
 
 



   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 : الؿضاس ي الؿاصؽ.6

وخضة الخعلُم 

الحجم الؿاعي ألاؾبوعي الحجم الؿاعي الؿضاس ي 

ألاعصضة اإلاعامل 

هوع الخلُُم 

أعمال موحهت  صعوؽ أؾبوع 14-16
أعمال 

جطبُلُت 
امخدان مغاكبت مؿخمغة أعمال أزغى 

   18 6 00 ؾا18  30ؾا4 30ؾا4 00ؾا405وخضة حعلُم أؾاؾُت 

          2.2وث أؽ : الغمؼ

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا135إصاعة الجوصة   + + 6 2 00ؾا6  

30ؾا1 30ؾا1 00ؾا135 إصاعة ؤلاهخاج و العملُاث  + + 6 2 00ؾا6  

ع  + + 6 2 00ؾا6  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا135 إصاعة اإلاشاَع

   9 5 00 ؾا8  00ؾا3 00ؾا3 00ؾا210وخضة حعلُم مىهجُت 

          2.2وث م : الغمؼ

 + + 3 2 00 ؾا2  30ؾا1 30ؾا1 00ؾا75مغاكبت الدؿُير 

 + + 2 2   30ؾا1 30ؾا1 00ؽ45حباًت اإلاؤؾؿت 

غ جغبص   00 ؾا6         00ؾا90 جلٍغ  1 4 + + 

   2 1 30ؾا1   30ؾا1 00 ؾا45وخضة حعلُم اؾخىشافُت 

          2.2وث إؽ : الغمؼ

 +   2 1 30ؾا 1   30ؾا1 00 ؾا45اللاهون الجىائي للألعمال 

     1 1   30ؾا1  30ؾا22وخضة حعلُم أفلُت 

          2.2وث أف : الغمؼ

 +  1 1   30ؾا1  30ؾا22 2لغت أحىبُت 

   30 13 30ؾا27  00 ؾا9  00ؾا9 30ؾا 682 6مجموع الؿضاس ي 
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 ييبغي طلغ الحجم الؿاعي ؤلاحمالي مىػع بحن اإلادايغاث وألاعماى اإلاىحهت،  لهل الؿضاؾياث ) خوصلت إحمالُت للخىوًٍ -

 (الؿخت باليؿبت لهل أهماٍ الىخضاث الخعليميت

 
 

 و ث                  ح ؽ  ألاؾاؾُت اإلاىهجُت الاؾخىشافُت ألافلُت اإلاجموع

 مداطغة 427.5 360 180 45 1012,5

 أعمال موحهت 427.5 292,5 00 112,5 832,5

 أعمال جطبُلُت 45 45 45 00 135

 عمل شخص ي 00 00 00 00 00

 (خضص)عمل آزغ 1235 710 272.5 112.5 2330

 اإلاجموع 2135 1407,5 497,5 270 4310

 ألاعصضة 103 56 13 8 180

 ألاعصضة ليل وخضة حعلُم%  57.23% 31.11% 7.22% 4.44% 100%

 

 بحن الىخضاث %10 للىخضاث اإلاىهجيت، % 30 للوخضاث ألاؾاؾُت، 60%إن شغط ألاعصضة الظي ًدخم اليؿب : مالخظت

 اإلاؤعر في 581اللغاع عكم الاؾخنكافيت و ألافقيت ال يمنً يبُه بضقت مىن بغهامج  الخهىيً  في مل مً  الؿىت ألاولى خؿب 

 اإلاؤعر في 641 الظي ًدضص بغهامج الخعلُم اللاعضي اإلاشترن و الؿىت الثاهُت شعبت علوم الدؿُير خؿب اللغاع عكم 23/07/2014

.  مفغوض مؿبلا24/07/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -1 - البرهامج اإلافصل ليل ماصة في الؿضاؾُين ألاول والثاوي

 

ت ،كاعضة الخعلُم اإلاشترن إلاُضان علوم اكخصاصًت  حؿُير و علوم ججاٍع
 (جقضيم بُاقت مفهلت لهل ماصة  )

 

 (مل الحقىى جمأل ئحباعيا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

 مضزل لالكخصاص: اإلااصة 

 5: الغصُض

 2: اإلاعامل

 

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 

جمنحن الُالب مً اؾديعاب مضزل لعلم الاقخهاص و الخضعب على مىاييعه و مهُلحاث اإلاؿائل الاقخهاصيت  

 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

  الغقيض العقالوي الخفنحر و الاؾخيباٍ

 

 : مدخوى اإلااصة

: اإلاضزل اإلاعغفي  -1

علم الثروة، علم الغفاَيت، علم الازخياعاث الفعالت، علم العالقاث الاحخماعيت في )الخعغيف :  مىيىع علم الاقخهاص -

 اإلاكهلت الاقخهاصيت، مفهىم الحاحت والؿلعت، اؾخسضام وجُبيق علم الاقخهاص (ئَاعؤلاهخاج

 : اإلاضزل الىظغر  -2

  (أصاة، مىيىع وخحز الخباصى )وكاٍ الخباصى–  (مفهىم ؤلاهخاج، خؿاب ؤلاهخاج، عىانغ ؤلاهخاج)وكاٍ ؤلاهخاج  -

وكاٍ - (الخىػيع قبل ؤلاهخاج ماإلالنيت والعمل، الخىػيع بعض ؤلاهخاج ماألحغ، الغبذ، الفائضة، ئعاصة الخىػيع)وكاٍ الخىػيع  -

 .وكاٍ الاؾدثماع- وكاٍ الاصزاع- (ؤلاهفار) الاؾتهالك

 :اإلاضزل الىظامي  -3

 . فلؿفت ومظَبيت الىظام الاقخهاصر، أَضاف الىظام الاقخهاصر، آلياث الىظام الاقخهاصر، مفهىم الىظام الاقخهاصر-

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 . 1996صاع اإلاعاعف، : الاقخهاصيت،ماَيتها،أهىاعها،اقخهاصياتها  ؤلاؾنىضعيت،مهغ اإلاىاعص "يؿغر ابغاَيم صعبـ، مدمض1-  

. 1999معحن أمحن الؿيض، مضزل الاقخهاص، صاع اإلاؿحرة ، عمان، -   2

 . 2009 ظاَغ فايل البياحي، مضزل الاقخهاص، صاع وائل لليكغ، عمان،  -3

غان لليكغ والخىػيع . مضزل في علم ؤلاقخهاص ،هاظم مدمض هىعر الكمغر  ومدمض مىس ى الكغوف  -4  عمان، ألاعصن،  صاع َػ

2009. 

 

http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=236
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http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=281


 24   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

  1اكخصاص حؼئي : اإلااصة 

 5: الغصُض

 2: اإلاعامل

 

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 

وجدضيضا الخدنم في صالت الػغاهج وقيىصَا . الدؿاب مباصئ و جقىياث الخدليل الىيىلالؾيهي للُلب على الؿلع و لخابع الاهخاج

. واؾخسضامها 

 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

  .، الىظغيت الاقخهاصيت(الاقخقار و الخفايل جدضيضا)مغاحعت في الغيايياث 

 

:  مدخوى اإلااصة

 مفهىم الاقخهاص واإلاكهلت الاقخهاصيت -

 هظغيت ؾلىك اإلاؿتهلو - 1

 (العضصيت)هظغيت اإلاىفعت القياؾيت  - أ

 الفغيياث التي جقىم عليها الىظغيت - 

 (الهليت والحضيت)أهىاع اإلاىفعت   - 

 (الخدليل بمىدىياث الؿىاء)هظغيت اإلاىفعت الترجيبيت  - ب

 ...( الخدليل بمىدىياث الؿىاء، اإلاعضى الحضر لالخالى، قيض اإلاحزاهيت، جىاػن اإلاؿتهلو، أزغ الاخالى والضزل -

 ...(مفهىم صالت الُلب، الخمثيل الغياض ي بضالت الُلب، صالت الُلب الفغصر، اإلاغوهاث)صالت الُلب  -حـ

 هظغيت ؾلىك اإلاىخج -2

 حعغيف وأهىاع صواى الاهخاج - أ

 .صالت الاهخاج في الفترة القهحرة- ب

 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .1996عقيض بً صيب، هاصيت قُاب، الاقخهاص الجؼئي، صيىان اليكغ الجامعي، الجؼائغ، - 1

 2008فغيضعيو جلىن، جغحمت وعصيت واقض، مضزل لالقخهاص الجؼئي، اإلاإؾؿت الجامعيت للضعاؾاث واليكغ،- 2

. 2012، صاع اإلاؿحرة، الاعصن، 3الُبعت . مدمىص خؿحن الىاصر، الاقخهاص الجؼئي- -3



 25   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

  1مداؾبت عامت : اإلااصة 

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

 

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 

ؤلاإلاام بمباصئ اإلاداؾبت العامت مً جدنم في خؿاباث ألانىى و الخهىم و مؿو الحؿاباث و القىائم اإلااليت 

 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 .بعٌ اإلاباصئ ألاوليت في الغيايياث ، ؤلاخهاء و الدؿيحر 

  

 : مدخوى اإلااصة

اع الخهىعر اإلاداؾبي للمداؾبت اإلااليت -  .ؤلَا

 ، صعاؾت 2 ألامىاى الخانت ، صعاؾت خؿاباث ألانىى الثابخت الهىف 1صعاؾت الهىف )صعاؾت ليفيت ؾحر الحؿاباث  -

، صعاؾت الحؿاباث اإلااليت الهىف 4، صعاؾت خؿاباث الؼحر الهىف 3خؿاباث اإلاسؼوهاث و الحؿاباث الجاعيت الهىف 

5) 

 ( الىىاجج7 ألاعباء، والهىف 6صعاؾت الهىف  )صعاؾت خؿاباث الدؿيحر   -

 (اإلاحزاهيت ، خؿاب الىخائج ، حضوى جضفقاث الخؼيىت ، حضوى حؼحراث عقم ألاعماى)صعاؾت عغى وجقضيم القىائم اإلااليت   -

 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 

صاع حيُلي لليكغ و (اإلاسُِ اإلاداؾبي الجضيض ) اإلاداؾبت العامت وفق الىظام اإلاداؾبي اإلااليعبض الغخمً عُيت،  -1

. 2011الخىػيع، الجؼائغ، 

عبض الغخمً عُيت، جماعيً في اإلاداؾبت العامت وفق الىظام اإلاداؾبي اإلاالي مع الحلىى، صاع حيُلي لليكغ و الخىػيع،  -2

 .2011الجؼائغ، 

 . 2011ـ الجؼائغ، فيفغر  Eurl Pages Bleues Internationales أميىت بً بىزلجت ـ مداؾبت الكغماث ـ -3

 اإلاإعر في 11 ـ 07 اإلاخًمً جُبيق أخهام القاهىن عقم 2008مار  26 اإلاإعر في 156 ـ 08اإلاغؾىم الخىفيظر عقم  -4

25/11/2007 .

 



 26   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

ش الوكائع الاكخصاصًت : اإلااصة   جاٍع

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااص ة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. ئصعاك و اؾديعاب الىقائع الاقخهاصيت في ؾياقها الخاعيخي مىض العهىع القضيمت ئلى الىقذ الغاًَ 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

  . (ألالثر

. بعٌ اإلاباصرء العامت في مجاى الاقخهاص 

 : مدخوى اإلااصة

 مفهىم الىقائع الاقخهاصيت و أَميتها -

 الىقائع الاقخهاصيت في العهىع القضيمت- 1

  عىض اليىهان  -

  عىض الغومان -

 الىقائع الاقخهاصيت في العالم ؤلاؾالمي -2

 الىقائع الاقخهاصيت في العالم الؼغبي -3

  الىظام ؤلاقُاعي -

  الىظام الحغفي -

 (الغأؾماليت الخجاعيت ، الغأؾماليت الهىاعيت ، الغأؾماليت اإلااليت) الىظام الغأؾمالي  -

 ، 1929معاَضاث الؿالم واإلاكهلت ألاإلااهيت ، ألاػمت الاقخهاصيت العاإلايت  ) الىقائع الاقخهاصيت مابحن الحغبحن  -

 (ظهىع الىظام الاقخهاصر الاقترامي

والىظام الاقخهاصر الجضيض ، بغوػ الاقخهاصياث ألاؾيىيت ، انهياع  BW هظام)الىقائع الاقخهاصيت اإلاعانغة   -

 .(2008اإلاعؿنغ الاقترامي ، العىإلات الاقخهاصيت ، ألاػمت اإلااليت 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2009الخىميت اإلاؿخضامت، مإؾؿت قباب الجامعت، مهغ، - الىقائع الاقخهاصيت ؛ العىإلات الاقخهاصيت : زبابت عبض هللا  -1

. 2009صاع اإلاغيش، الؿعىصيت، . ، الخىميت الاقخهاصيت(جغحمت خامض مدمىص)ميكيل جىصاعو   -2

 .2010اإلانخبت العهغيت لليكغ والخىػيع، مهغ، . عيا عبض الؿالم، العالقاث الاقخهاصيت الضوليت  -3

 .2008صاع وائل لليكغ والخىػيع، الاعصن، . مضخذ القغيص ي، جُىع الفنغ الاقخهاصر- 4



 27   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

  1ؤلاخصاء : اإلااصة 

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

 

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 

ؤلاإلاام بمباصئ و أصواث ؤلاخهاء الىنفي جدضيضا 

 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

الغيايياث 

 

 : مدخوى اإلااصة

 مفاَيم عامت -1

 مفهىم الاخهاء - 

 اإلاجخمع والعيىت والفغص - 

بيعت البياهاث الاخهائيت-   مهاصع َو

 عغى البياهاث ؤلاخهائيت -2

 .(ايجاص الفئت ، الخنغاعاث ، مغلؼ الفئت ، الخنغاع اإلاخجمع) بىاء الجضاوى وأهىاعها  -

 الخمثيل البياوي خؿب هىع اإلاخؼحر -3

 .(الىؾِ الحؿابي ، الىؾيِ ، اإلاىىاى)مقاييـ الجزعت اإلاغلؼيت اإلاىيعيت  -4

 مقاييـ الدكدذ -5

 (ههف اإلاضي الغبيعي)، الخىػيع اإلافخىح (الاهدغاف اإلاعياعر )الخىػيع اإلاؼلق - 

 اإلاإقغيً - 

. (الكهل اإلاخمازل ، الالخىاء ، الخفلُذ و الخضبضب)ألاقهاى  -6

لت الخلُُم  (جغحُذهوع الخلُُم و ال): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

.  2007مهغ،.ؤلاخهاء الىنفي و الخدليلي، صاع الفجغ لليكغ والخىػيع أخمض الؿيض عامغ،  -1

 2010الؿيفى ولض اؾماعيل، أؾاؾياث ألاؾاليب ؤلاخهائيت، ػمؼم هاقغون و مىػعىن، عمان،  -2

 .2001أماصيميا اهترهاقيىهاى، لبىان، . ، الاخهاء والاخخماى(جغحمت عبض القاصع خمىص)مىعار ؾبيؼل  -3



 28   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

اطُاث : اإلااصة    1ٍع

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. الدؿاب مهاعة الخدليل الغياض ي الخُبيقي

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مباصئ الحؿاب و الجبر 

 : مدخوى اإلااصة

 مباصئ هظغيت اإلاجمىعاث- 1

 مفاَيم عامت خىى اإلاخخالياث والؿالؾل-  2

 الخُبيقاث اإلاؿخمغة- 3

 اإلاكخقاث- 4

 اللىػاعيخميت  الضواى آلاؾيت و- 5

 الضواى الانليت وخؿاب الخهامل- 6

 ثػحراالضواى طاث عضة مذ- 7

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

. 2009ؾعىص مدمىص، الخدليل الغياض ي، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت،  -1

. 1988بابا خامض ،مدايغاث في الخدليل ، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت،  -2

 .2009بً عيس ى لخًغ ، الخدليل الغياض ي ، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت،  -3

 .2000أؾاؾياث الغيايياث الجبر والهىضؾت الخدليليت وؤلاخهاء، صاع الفجغ لليكغ و الخىػيع، مهغ، خؿً عحب مدمض،  -4



 29   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

اإلاىهجُت :وخضة الخعلُم 

  1مىهجُت : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

ل الخدليل اإلانهجي الؿليم للمكنالث الاقخهاصيت . الدؿاب مَإ

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. معغفت فً الخفنحر اإلاىُقي ، الاؾخقغاء و الاؾخيباٍ  و الخدليل الؿليم 

:  مدخوى اإلااصة

مضزل لعلم اإلاىهجيت - 

حعغيف اإلاىهجيت - 

اإلاضاعؽ اإلاىهجيت - 

 اإلاىاهج- 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان       - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

. 2010لماى الضيً مهُفى الضَغاور، مىهجيت البدث العلمي، اإلانخب الجامعي الحضيث، مهغ، -1

ليف جنخب بدثا علميا؟، ازغاء لليكغ و الخىػيع، : أؾاليب البدث العلمي و ؤلاخهاء هانغ مدمىص حغاصاث و أزغون،  -2

 .2012عمان،

جضعيباث – مىهجيت البدث العلمي في العلىم ؤلاوؿاهيت : اهجغؽ جغحمت بىػيض صحغاور و لماى بىقغف و ؾعيض ؾعيىن  -3

 . 2004عمليت ، صاع القهبت لليكغ ، الجؼائغ 

. 2009مضزل لبىاء اإلاهاعاث البدثيت، صاع اإلاغيش لليكغ، الغياى، : أوما ؾيهاعان، َغر البدث في ؤلاصاعة  -4

 



 30   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

ألاول : الؿضاس ي

الاؾخىشافُت : وخضة الخعلُم 

 مضزل لللاهون : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. الدؿاب مهاعة الخدنم في اإلاهُلحاث القاهىهيت التي لها عالقت باالقخهاص و زهىنا ألاوعار الخجاعيت

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم ، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

:  مدخوى اإلااصة

 مضزل للقاهىن  -1

 القاهىن الخجاعر  -2

ـــم - أ  :جقضيــ

 حعغيف القاهىن الخجاعر - 

 أؾاؽ ومجاى جُبيق القاهىن الخجاعر - 

 العالقاث بحن القاهىن والقاهىن اإلاضوي- 

 مهاصع القاهىن الخجاعر - 

 :  الكغماث – ب 

 (قغلت باؾم مكترك ، قغلت الخىنيت البؿيُت ، قغلت الخًامً)قغلت ألاشخام  - 

 قغلت ألاؾهم ، قغلت مسخلُت ، قغلت طاث مؿإوليت مدضوصة: قغماث عؤوؽ ألامىاى      - 

. ألاوعار الخجاعيت  -3

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان   - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

. 2011هظغيت الحق، صاع اليكغ للثقافت و الخىػيع، عمان،-هظغيت القاهىن : عباؽ الهغاف، اإلاضزل ئلى علم القاهىن  -1

 .2012صاع اليكغ للثقافت و الخىػيع، عمان،الكغماث الخجاعيت ألاخهام العامت والخانت، فىػر مدمض ؾامي،  -2

 .2006بعلي مدمض الهؼحر اإلاضزل ئلى العلىم القاهىهيت ، صعا العلىم لليكغ و الخىػيع  -3

.  القاهىن الخجاعر الجؼائغر  -4
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ألاول : الؿضاس ي

الاؾخىشافُت : وخضة الخعلُم 

 مضزل لعلم الاحخماع : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. ؤلاإلاام بيكأة و جُىع علم الاحخماع ، عواص علم الاحخماع  و مؿاَماتهم 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم ، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 : مدخوى اإلااصة

 علم الاحخماع اليكأة والخُىع  -1

 هظغياث علم الاحخماع -2

 مىيىعاث علم الاحخماع وفغوعه -3

  (ابً زلضون )عواص علم الاحخماع  -4

 الظاَغة الاحخماعيت وجدليلها -5

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان   - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2012ؾمحر ابغاَيم خؿً، جمهيض في علم الاحخماع، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػيع ، الاعصن ،  -1

 . 1999جُىع الفنغ الاحخماعي ،صاع اإلاعغفت الجامعيت ،بحروث ،: عبض هللا مدمض عبض الغخمً ، -2

. 2005الىظغيت في علم الاحخماع ، صاع اإلاعغفت الجامعيت ،: الؿيض عبض العاَي الؿيض ، -3
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ألاول : الؿضاس ي

ألافلُـت : وخضة الخعلُم 

  1لغت خُت : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

.. ازغاء الغنيض الؼىر للُالب ليخمنً مً الاؾخفاصة مً القغاءاث اإلاخىىعت إلاسخلف اإلاغاحع

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

اإلاباصرء الاؾاؾيت في اللؼت ؤلاهجلحزيت و قىاعضَا 

:  مدخوى اإلااصة

بغهامج مقترح مً الفغيق البيضاػىجي للمقياؽ يخماش ى مع الخسهو 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

. مغاحع في الاقخهاص و ئصاعة ألاعماى باللؼت ؤلاهجلحزيت - 
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الثاوي : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

 مضزل إلصاعة ألاعمال: اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

جمنحن الُالب مً ئصعاك مفهىم  ئصاعة ألاعماى و زهائهها ، و الخعغف على أبغػ ئؾهاماث مسخلف اإلاضاعؽ الفنغيت ، و 

. جمنيىه مً الخميحز بحن مسخلف وظائف ؤلاصاعة و أَميت مل واخضة منها 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. بعٌ اإلاعاعف في الاقخهاص و جاعيش الىقائع الاقخهاصيت 

 : مدخوى اإلااصة

 مقضمت -1

 مفهىم ومضازل ئصاعة ألاعماى ألاَميت وألاَضاف -2

 مغاخل جُىع الفنغ ؤلاصاعر  -3

 .(الخسُيِ ، الخىظيم ، الخىحيه والغقابت )وظائف الدؿيحر -4

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 

1- Aktouf  Omar : Le management entre tradition et renouvellement. 3ème edition . Edition Gaetan Morin , Montreal  

1994 

2- Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise , traduction francaise de Strategy and Structure , Les éditions 

d’Organisation 2 édition Paris 1989. 

3- Koontz.H & O’donnell.C : Management – Principes et méthodes de gestion. Mc Graw Hill editions .Montréal 1980. 

4- KALIKA.M , « Structures d’entreprises » , Les petites affiches , n° 122 , Octobre 1985. 
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الثاوي : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

  2الاكخصاص الجؼئي : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

وجدضيضا الخدنم في صالت الػغوهج . الدؿاب مباصئ و جقىياث الخدليل الىيىلالؾيهي للُلب على الؿلع و لخابع الاهخاج

. وقيىصَا

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

  .1، الىظغيت الاقخهاصيت، اقخهاص حؼئي (الاقخقار و الخفايل جدضيضا) بعٌ اإلاندؿباث في الغيايياث 

 : مدخوى اإلااصة

 صالت الاهخاج في الفترة الُىيلت -1

مىدىياث الىاجج الدؿاور و زهائهه ، اإلاعضى الحضر لإلخالى الخقني ، )الاهخاج عىض جىفغ عاملحن مخؼحريً   -2

 .(زِ الخهلفت اإلادؿاويت ، جىاػن اإلاىخج ، مؿاع الخىؾع

 (مغوهت عىامل ؤلاهخاج، مغوهت الاخالى)اإلاغوهت   -3

 صالت العغى  -4

 هظغيت الخهاليف و ؤلايغاصاث  -5

 (مفهىم الخىاػن ، جفاعل العغى والُلب ، فائٌ اإلاؿتهلو وفائٌ اإلاىخج)جىاػن الؿىر   -6

 اإلاىافؿت الخامت  -7

 الاخخهاع الخام  -8

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

. 1996عقيض بً صيب، الاقخهاص الجؼئي، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت،  -1

خلىى جماعيً، مإؾؿت قباب الجامعت، -جُبيقاث عياييت-أؾاؾياث: الخدليل ؤلاقخهاصر الجؼئي أخمض فغيض مهُفى،  -2

 .2009مهغ، 

غان لليكغ و : ؾليمان واعص اإلاؿاعيض،أؾاؾياث ؤلاقخهاص الجؼئي -3 مضزل مبؿِ ألؾاؾياث ؤلاقخهاص الجؼئي، صاع َػ

 .2013الخىػيع،ألاعصن،

. 2011عبض اله مدمض قاميت، مباصئ ؤلاقخهاص الجؼئي، صاع الفنغ لليكغ و الخىػيع ، ألاعصن، -4
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الثاوي : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

  2مداؾبت عامت : اإلااصة 

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. ، الاؾدثماعاث، أعماى نهايت الؿىت و الدؿىيت الدؿاب الُالب ألؾاؾياث عملياث الخؼيىت

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

  (ألالثر

 1مداؾبت عامت 

:  مدخوى اإلااصة

 اإلاعالجت اإلاداؾبيت لعملياث جاؾيـ الكغماث  -1

 . اإلاعالجت اإلاداؾبيت لعملياث الكغاء و البيع و الخسفيًاث الخجاعيت و الغؾم على القيمت اإلاًافت -2

 اإلاعالجت اإلاداؾبيت لعملياث لألوعار الخجاعيت  -3

 مداؾبت ألاػلفت -4

 أعماى نهايت الضوعة اإلاداؾبيت  -5

لت الخلُُم (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ  

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 . 2009 صاع اليكغ حيُلي، بغج بىعغعيج، الجؼائغ  -(وفق الىظام اإلاداؾبي اإلاالي) اإلاداؾبت العامت -عبض الغخمً عُيت  ـ 1

 . 2011 صاع اليكغ حيُلي، بغج بىعغعيج، الجؼائغ  -(وفق الىظام اإلاداؾبي اإلاالي) اإلاداؾبت اإلاعمقت -عبض الغخمً عُيت ـ 2

 .2011ـ الجؼائغ، حاهفي  Pages Bleues Internationales -  (ؾحر الحؿاباث وجُبيقتها)لخًغ عالور ـ هظام اإلاداؾبت اإلااليت - 3

. 2010 ـ الجؼائغ، ماعؽ Pages Bleues Internationalesـ  ـ مدمض بىجحن ـ اإلاداؾبت اإلااليت ـ4
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الثاوي : الؿضاس ي

اإلاىهجُت  :وخضة الخعلُم 

  2اخصاء: اإلااصة 

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 (الاخخماالث، اإلاخؼحر العكىائي و الخىػيعاث الاخخماليت)الخدنم في أصواث ؤلاخهاء الغياض ي 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. 1 ، عيايياث 1اخهاء 

:  مدخوى اإلااصة

 مضزل لالخخماالث -1

 الخجغبت العكىائيت    - 

يت)الاخخماى، الاخضار    -   (الخالؤم ، الخىافي ، الاؾخقالليت، الكَغ

  اإلاخؼحرالعكىائي-2

 اإلاخؼحرالعكىائي اإلاىفهل واإلاخهل    - 

 الخىػيع الاخخمالي وصالت الخىػيع الاخخمالي    - 

 ألامل الغياض ي والاهدغاف اإلاعياعر     - 

 الخىػيعاث الاخخماليت- 3

 الخىػيعاث الاخخماليت للمخؼحر العكىائي اإلاىفهل    - 

 الخىػيعاث الاخخماليت للمخؼحر اإلاخهل    - 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

الجؼء ألاوى ، صيىان اإلاُبىعاث  (صعوؽ وجماعيً)مباصئ الحؿاب ؤلاخخمالي : الؿعضر عحاى، هظغيت ؤلاخخماالث  -1

 .2008الجامعيت، الجؼائغ،

 .2002حالَى حياللي، ؤلاخهاء مع جماعيً ومؿائل مدلىلت، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت  -2

 .1985صوميييو ؾالفاجىع، الاقخهاص القياس ي وؤلاخهاء الخُبيقي، ؾلؿلت قىم، صاع ماك ػغاو َيل،  -3

 .2004ههيب عحم، ؤلاخهاء الخُبيقي، صاع العلىم لليكغ و الخىػيع، عىابت، الجؼائغ،  -4
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 الثاوي : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

اطُاث : اإلااصة    2ٍع

 4: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

.  بأصواث الجبر الخُي و خؿاب اإلاهفىفاث1حعؼيؼ مندؿباث الغيايياث 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

  (ألالثر

 1الغيايياث 

 : مدخوى اإلااصة

 بييت الفًاء الكعاعي -1

 الخُبيقاث الخُيت -2

 مفاَيم عامت خىى اإلاهفىفاث -3

 العملياث الاؾاؾيت على اإلاهفىفاث  -

 عجبت اإلاهفىفاث وخؿاب اإلاقلىب - 

 خل حملت معاصالث زُيت -4

 القيم الظاجيت و الاقعت الظاجيت -5

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

. 2009ؾعىص مدمىص، الخدليل الغياض ي، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت ،  -1

. 1988بابا خامض ،مدايغاث في الخدليل ، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت ،  -2

 .2009بً عيس ى لخًغ ، الخدليل الغياض ي ، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت ،  -3

أؾاؾياث الغيايياث الجبر والهىضؾت الخدليليت وؤلاخهاء، صاع الفجغ لليكغ و الخىػيع، مهغ، خؿً عحب مدمض،  -4

2000. 
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الثاوي : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

اعالم ألي  : اإلااصة 

 3: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. ئمضاص الُالب بمضزل في ؤلاعالم آلالي و الخدنم في الحاؾىب

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 : مدخوى اإلااصة

 حعغيف الحاؾىب- 1

 (العخاص)القؿم اإلااصر للحاؾىب  -2

 القؿم البرمجي -3

 أهظمت الدكؼيل -4

 بغامج الخُبيقاث اإلاؿاعضة -5

ؤلاهترهذ وجُبيقاتها  -6

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

  2011أؾاؾياث الحاؾىب و الاهترهذ، ازغاء لليكغ و الخىػيع، عمان، ػياص مدمض عبىص،  -1

 .2012مهاعاث الحاؾىب، صاع وائل، عمان، : أيمً حميل اليؿىع، الحاؾىب و البرمجياث الجاَؼة  -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 

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

الاؾخىشافُت : وخضة الخعلُم 

 كاهون ججاعي : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

جضعيم مضزل للقاهىن بأؾاؾياث القاهىن الخجاعر 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مضزل للقاهىن 

:  مدخوى اإلااصة

العقىص الخجاعيت - 1

مفهىم العقض الخجاعر    - 

أَميت العقض الخجاعر     - 

الخميحز بحن العقض اإلاضوي والعقض الخجاعر    - 

عقض البيع - أ

عقض الىقل - ب

عقض هقل البًائع - ج

عقض هقل ألاشخام - ص

ؤلافالؽ والدؿىيت القًائيت  -5

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم ): طٍغ

امخدان        - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

اإلادل الخجاعر، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت، - الخاحغ - ألاعماى الخجاعيت : هاصيت فًيل، القاهىن الخجاعر الجؼائغر  -1

. 2011الجؼائغ، 

الدكغيعاث الخجاعيت و ؤلالنتروهيت، صاع الثقافت لليكغ و  : (اإلاجلض الثاوي)مدمىص النيالوي، اإلاىؾىعت الخجاعيت و اإلاهغفيت  -2

 .2008الخىػيع، عمان، 
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الثاوي : الؿضاس ي

الاؾخىشافُت :وخضة الخعلُم 

 علم احخماع اإلاىظماث : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. ؤلاإلاام بالخىظيم و اإلاىظمت والىظغياث اإلافؿغة لها

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مضزل لعلم الاحخماع، مضزل لالقخهاص 

 : مدخوى اإلااصة

 هظماثعلم احخماع الم -1

 اإلاىظمت وهظغياتها  -2

 الظاَغة الخىظيميت  -3

  جقىياث الخىظيم الاحخماعي -4

جايلىع ، مضعؾت العالقاث ؤلاوؿاهيت ، اإلاضعؾت الؿىؾيىجقىيت ، الحاحاث والحىافؼ ، ججغبت هظم : هظغياث الخىظيم  -5

 .العمل 

 هظغيت الخىظيم -6

 .الدؿيحر وئؾتراجيجيت الخىظيم ، الجهاػ الخىظيمي الؾتراجيجياث الخىظيم  : ؾيىلىحيا اإلاإؾؿت  -7

. القياصة ؤلاصاعيت في جىظيماث العمل-الؿلىك ؤلاوؿاوي في الخىظيم -8

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان  - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

وظائف اإلاىظمت، صاع الحامض لليكغ و الخىػيع، عمان، - العملياث ؤلاصاعيت-الىظغياث: خؿحن عخيم، مباصئ ؤلاصاعة الحضيثت  -1

2006 .

. 2009خؿحن عخيم ، الؿلىك الخىظيمي ، صاع الحامض لليكغ و الخىػيع، عمان،  -2
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الثاوي : الؿضاس ي

ألافلُت : وخضة الخعلُم 

  2لغت خُت : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 .ازغاء الغنيض اللؼىر للُالب لخمنيىه مً الاؾخفاصة مً قغاءة مسخلف اإلاغاحع في ميضان الخهىيً باللؼت ؤلاهجلحزيت

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  ) اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت

   (ألالثر

 .معاعف في ؤلاهجلحزيت و في جدليل الىهىم اإلاخعلقت باالقخهاص و ئصاعة ألاعماى 

 : مدخوى اإلااصة

 بغهامج مقترح مً الفغيق البيضاػىجي للمقياؽ يخماش ى مع الخسهو

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  (لخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ئلخ ) :اإلاغاحع

. بعٌ اإلاغاحع في الاقخهاص و ئصاعة ألاعماى باللؼت ؤلاهجلحزيت - 
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III -2 -البرهامج اإلافصل ليل ماصة في الؿضاؾُين الثالث والغابع 

 

ت  مُضان علوم اكخصاصًت ، حؿُير و علوم ججاٍع

" علوم الدؿُير " الؿىت الثاهُت فغع 
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الثالث : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  :وخضة الخعلُم 

 حؿُير اإلاؤؾؿاث : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. الاإلاام بمباصئ ئوكاء اإلاإؾؿت و أَم وظائفها مع الدؿاب بعٌ اإلاعاعف فيما يخعلق بىظغيت اجساط القغاع 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. مضزل لالقخهاص، مضزل إلصاعة ألاعماى

:  مدخوى اإلااصة

 .مقضمت خىى حؿيحر اإلاإؾؿت  -1

. (ئلخ....الكهل القاهىوي ، قُاع ألاعماى ، الحجم ، الاهدكاع الجؼغافي ،)أهىاع اإلاإؾؿاث  -2

 .جهىيً وجُىع اإلاإؾؿت  -3

 .(الىظيفت اإلااليت ، اإلاىاعص البكغيت ، الخمىيً ، ؤلاهخاج ، الدؿىيق ، البدث و الخُىيغ: وظائف اإلاإؾؿت  -4

 (العملياث والىماطج )هظغيت اجساط القغاع -5

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

  .2002حماى الضيً العىيؿاث ، ؤلاصاعة و عملياث ئجساط القغاع ، صاع َىما ، الجؼائغ ،  -1

2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2000.   

3- Balland Stephan & Bouvier  Anne-Marie: Management des entreprises. Edition Dunod.Paris 2011. 

3- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008 
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الثالث : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  :وخضة الخعلُم 

  1اكخصاص هلي : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

الخدليل النلي للظىاَغ الاقخهاصيت و الخدنم في اإلاجاميع الهليت 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. مضزل لالقخهاص، اقخهاص حؼئي

:  مدخوى اإلااصة

 :مفهىم الىظغيت الاقخهاصيت  -1

بىاء الىماطج، صعاؾت اإلاخؼحراث الضازلت والخاعحت، الخدليل الضيىاميهي والؿالً،الخهائو ألاؾاؾيت لالقخهاص 

 .النلي،اإلاعاصالث الؿلىليت والخعغيفيت ، قغوٍ الخىاػن 

 :بعٌ اإلافاَيم واإلاجاميع الخانت باالقخهاص النلي  -2

ني، الضزل الصخص ي،  ني ؤلاحمالي ،الضزل الَى ني،الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ، الىاجج الَى ني والضزل الَى خؿاب الىاجج الَى

 .الضزل الخهغفي

 :الىظغيت النالؾينيت في الخىاػن النلي -3

 .فغيياث اإلاضعؾت، الخىاػن العام عىض النالؾيو، جقييم الخىاػن العام عىض النالؾيو

 الخدليل النلي النيجزر  -4

ني مع وحىص قُاعحن -  أَم افهاع ليجز، هظغيت الُلب الفعاى والاؾخسضام الهامل، صالت الاؾتهالك )جدضيض الضزل الَى

وصالت الاصزاع، صالت الاؾدثماع، النفايت الحضيت لغأؽ اإلااى، الخدليل النيجزر بؿعغ الفائضة ، اإلاًاعف وأهىاعه ، ظاَغة 

  .(اإلاعجل

ني مع وحىص قُاع خهىمي، أزغ الاؾدثماع و الاهفار الحهىمي على الضزل، مًاعف الًغائب -  جدضيض الضزل الَى

 .ومًاعف الخدىيالث، مًاعف اإلاحزاهيت اإلاخىاػهت، الًغائب اإلاغجبُت بالضزل وصعاؾت اإلاًاعف

ني مع وحىص الخجاعة الخاعحيت -  ني، صالت  )الضزل الَى اإلاعامالث الاقخهاصيت الضوليت وجدضيض معامالث الضزل الَى

ني في الخىاػن، مًاعف الخجاعة الخاعحيت  .(الهاصعاث وصالت الىاعصاث، الهاصعاث والىاعصاث وجدضيض الضزل الَى

لت الخلُُم  (الترحُذ هوع الخلُُم و): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2010ماظم حاؾم العيؿاور، ؤلاقخهاص النلى، صاع اإلاؿحرة، عمان،  -1

 2013– عمان – صاع نفاء  لليكغ -  –" أؾاؾياث الاقخهاص النلي " أياص عبض الفخاح اليؿىع  -2

 .2000ؾعيض بغيبل، الاقخهاص النلي، صيىان اإلاُبىعاث، الجؼائغ،  -3
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 2010الجؼائغ - صاع العلىم لليكغ"  -  الاقخهاص النلي،  هماطج وجماعيً مدلىلت " بغيبل الؿعيض  -4

 2008، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت، الجؼائغ، "الاقخهاص النلي" صخغر عمغ  -5

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009 
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الثالث : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت :وخضة الخعلُم 

 مداؾبت جدلُلُت:  اإلااصة 

 5: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

ألازظ بيض الُالب و الضزىى به في مجاى اإلاداؾبت الخدليليت مً زالى حعغيفه َغيقت خؿاب الخهاليف و التي لها 

: اؾخسضاماث مخعضصة 

. ئلخ.. جبريغ ؾعغ البيع و َى جبريغ مُلىب في الخقضيغاث ، و الهفقاث العمىميت - 

اإلاؿاعضة على اجساط القغاعاث - 

. الغقابت البعضيت مً زالى الاهدغافاث بحن ما جم جقضيٍغ و ما جم جدقيقه- 

. جقييم بعٌ الؿلع اإلاىخجت و اإلاؿخعملت مً َغف هفـ اإلاإؾؿت- 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. مندؿباث في اإلاداؾبت العامت و حؿيحر اإلاإؾؿاث 

:  مدخوى اإلااصة

حعغيف اإلاداؾبت الخدليليت ، اإلاقاعهت بحن هظام اإلاداؾبت اإلااليت و هظام اإلاداؾبت  )مضزل للمداؾبت الخدليليت   -1

 (الخدليليت 

 مضزل ئلى مفهىم الخهاليف و ألاعباء -2

 مداؾبت اإلاسؼوهاث -3

.  َغيقت الخهلفت الهليت و مداؾبت ألاوكُت  -4

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان  نهائي +  مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 2005، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت، "اإلاداؾبت الخدليليت " بىيعقىب عبض النغيم،  -1

صعوؽ في " مُبىعت مىحهت لُلبت الؿىت الثاهيت لهل الخسههاث ، ،  صعوؽ في اإلاداؾبت الخدليليت :ؾماف لماى .ص -2

 "اإلاداؾبت الخدليليت 

2- LAUZEL P. et BOUQUIN H., « Comptabilité analytique et gestion » Edition Sirey 

3- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007 

4- SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004 

 .
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الثالث : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

  3اخصاء : اإلااصة 

 3: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. ؤلاإلاام بمباصئ ؤلاخهاء الخُبيقي بضءا باإلاعايىت، الخقضيغ بالىقُت و بمجاى زقت ونىال ئلى الازخباعاث ؤلاخهائيت

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

  2 و 1الاخهاء 

: مدخوى اإلااصة

  .(مفاَيم، جىػيعاث اإلاعايىت، جقييم اإلاقضع الىقُي)جىػيع اإلاعايىت - 1

عيىت َبيعيت، مجاى الثقت، مجاى الثقت للخبايً، عيىت ػحر َبيعيت، مجاى الثقت اإلاخىؾِ ، مجاى الثقت بحن )مجاى الثقت - 2

  .(اإلاخىؾُحن، مجاى الثقت لليؿبت بحن جبايىحن

. جدليل الاهدضاع وجقضيم اإلاعالم ...مقضمت وازخباع ػىم، ازخباع ؾخىصهذ)الازخباعاث ؤلاخهائيت - 3

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 2010خؿً ياؾحن َعمت، أؾاليب ؤلاخهاء الخُبيقي، صاع نفاء،  -1

، صاع SPSS، أؾاليب ؤلاخهاء للعلىم الاقخهاصيت وئصاعة ألاعماى مع اؾخسضام بغهامج  عبض الحميض عبض اإلاجيض البلضاور  -2

 .2010وائل، عمان، 

 2011، صاع أؾامت لليكغ، عمان، "ؤلاخهاء وجهميم الازخباعاث " اإلادـمضر قالغ مهلح،  -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 : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

اطُاث اإلاؤؾؿت: اإلااصة   ٍع

 3: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. الخدنم في خل مكامل اقخهاصيت بأصواث البرمجت الخُيت و الؼحر زُيت

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 . 2 و1الغيايياث 

 : مدخوى اإلااصة

 البرمجت الخُيت -1

 نياػت اإلاؿألت- 

 الحل البياوي- 

 عغى الحل بُغيقت الؿمبلنـ -

 اإلاؿألت الثىائيت وجدليل الحؿاؾيت - 

 مكامل الىقل -2

 نياػت اإلاؿألت - 

 جمثيل مكهلت الىقل بىظغيت الكبنت - 

 عغى الحل بُغيقت الكبنت -

 .مضزل للبرمجت ػحر الخُيت بقيىص أو بضون قيىص  -3

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 2006، ئعبض، عالم النخب الحضيث، "الغيايياث في ؤلاصاعة والاقخهاص " عؼام نبرر  -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 : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

  2مىهجُت : اإلااصة 

 2: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

ل الخفنحر الؿليم بسهىم معالجت مؿألت اقخهاصيت  الدؿاب الُالب إلاَإ

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 1مىهجيت

:  مدخوى اإلااصة

 مىهجيت اعضاص مكاعيع الخسغج- 

 مقضمت البدث وزُت البدث- 

 جدغيغ مًمىن البدث- 

 التهميل، اإلاغاحع- 

 مالخق البدث- 

 فهغؽ البدث- 

ئعضاص الاؾخبياهاث - 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الغجغحُذ): طٍغ

امخدان  - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

  2013- مىاهج البدث العلمي ، صاع أيام لليكغ ، عمان : اإلاكهضاوي زالض  -1

 2012البدث العلمي واؾخسضام مهاصع اإلاعلىماث الخقليضيت والالنتروهيت ، صاع  اإلاؿحرة لليكغ والخىػيع، . : ئ.  قىضيلجي ع -2
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الثالث : الؿضاس ي 

الاؾخىشافُت : وخضة الخعلُم 

  2اعالم آلي : اإلااصة 

 2: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

حعؼيؼ معاعف الُالب بسهىم اإلاجاالث اإلاخعضصة الؾخسضام الحاؾىب 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. 1ئعالم آلي 

:  مدخوى اإلااصة

 اؾخسضام الحاؾىب في خل مؿألت -1

 َيهل البرمجت -2

 الخىاعػمياث -3

الحلقاث  -4

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2012مهاعاث الحاؾىب، صاع وائل، عمان، : أيمً حميل اليؿىع، الحاؾىب و البرمجياث الجاَؼة  -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 : الؿضاس ي

ألافلُت : وخضة الخعلُم 

 اكخصاص هلضي و أؾواق عأؽ اإلاال : اإلااصة 

 2: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. فهم الىقىص و وظائفها، ألاهظمت الىقضيت و الخميحز بحن مسخلف أقؿام الؿىر اإلاالي

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مضزل لالقخهاص 

 : مدخوى اإلااصة

I -ؤلاقخهاص الىقضر: 

 مضزل لالقخهاص الحقيقي و لإلقخهاص الىقضر: مقضمت  - 

 اإلافهىم، ألاقهاى، الىظائف و الخُىعاث: الىقىص  - 2

  و ؤلاخهاءاث الىقضيت(Agrégats) اإلادمالث- 3

 (القاعضة الظَبيت، الهغف بالظَب ، هظام ؾعغ الهغف اإلاعىم)ألاهظمت الىقضيت - 4

 و الؿياؾاث الىقضيت (النالؾينيت و الحضيثت)الىظغياث - 5

 الىؾاَت اإلااليت- 6

 الجهاػ اإلاهغفي الجؼائغر - 7

II  -ؾىر عؤوؽ ألامىاى 

 الخعغيف ، الخهييف، ألاصواث ، الهيئاث و الضوع : الؿىر الىقضر- 1

 الخعغيف، الخهييف، الخياعاث و اإلاباصالث: الؿىر اإلاالي- 2

 (اإلاؿخقبلياث، الخياعاث و اإلاباصالث)ألاؾىار آلاحلت - 3

 (عملت- ؾىر ألاوعو)ؾىر عؤوؽ ألامىاى الضولي - 4

 (...هيىيىعك، لىضن، َىليى، بحروث)الؿاخاث اإلااليت الضوليت - 5

لت الخلُُم  (الترحُذهوع الخلُُم و): طٍغ

  امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2005مفخاح نالح، الىقىص و الؿياؾت الىقضيت ، صاع الفجغ، عمان،  -1

 1981الضاع الجامعيت " الاقخهاص الىقضر واإلاهغفي" مهُفى عقضر قيست  -2

 .1988. 1ٍ, الضاع اإلاهغيت اللبىاهيت ، القاَغة مهغ" الاججاَاث الجضيضة في الخدليل الىقضر" ؾهحر مدمـض معخىر  -3

4- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007 

5- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009 
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الثالث : الؿضاس ي

ألافلُت : وخضة الخعلُم 

  3لغت حُت : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. بلىغ مؿخىياث عاليت مً الثراء اللؼىر في مجاى الاقخهاص و  حؿيحر اإلاإؾؿت 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. الخدنم في قىاعض النخابت باللؼت الفغوؿيت 

:  مدخوى اإلااصة

 بغهامج مقترح مً الفغيق البيضاػىجي للمقياؽ يخماش ى مع الخسهو

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان  -

 ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .مغاحع يخفق بكأنها مً َغف فغيق الخهىيً - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغابع : الؿضاس ي
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ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

 اكخصاص اإلاؤؾؿت : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

.  يضعك الُالب أَميت ؤلاصاعة الاقخهاصيت للمإؾؿت بما يؿمذ لها بالبقاء و الىمى

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

  حؿيحر اإلاإؾؿاث،

:  مدخوى اإلااصة

 مفهىم اإلاإؾؿت   -1

 اإلاإؾؿت واإلاديِ - 2

 جىظيم اإلاإؾؿت - 3

 وظائف اإلاإؾؿت- 4

 أصواث الخدليل الاقخهاصر للمإؾؿت - 5

 اهماٍ همى اإلاإؾؿت - 6

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

جقىيم مؿخمغ و امخدان حؼئي  مىانفت  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

ع  ، صاع اإلادمضيت العامت ، الجؼائ2َبعت . اقخهاص اإلاإؾؿت  : (1998)  هانغ صاصر عضون - 1

 الجؼائغ. اقخهاص و حؿيحر اإلاإؾؿت ، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت  : (2002)عبض الغػار بً خبيب - 2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris 

4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris 

5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise. 
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الغابع : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت : وخضة الخعلُم 

اطُاث مالُت : اإلااصة   ٍع

 5: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم  طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

الاإلاام بمفهىم القيمت الؼمىيت للىقىص، معضى الفائضة ، اَخالك القغوى 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

عيايياث اإلاإؾؿت 

: مدخوى اإلااصة

 الفائضة البؿيُت و الخهم- 1

 الفائضة اإلاغلبت و الضفعاث- 2

 جهافإ اإلاعضالث و عؤوؽ ألامىاى- 3

 معايحر ازخياع الاؾدثماعاث- 4

 القغوى و اَخاللها- 5

جقييم الؿىضاث و ألاؾهم : الخقىياث البىعنيت- 6

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): ٍع

امخدان  نهائي + مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2009عضهان لغيم هجم الضيً، الغيايياث اإلااليت، صاع ألاماصيميىن،  -1

2- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/Olivia-Lenormand/e/B004MSIIS2/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2
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الغابع : الؿضاس ي

ألاؾاؾُت :وخضة الخعلُم 

  2اكخصاص هلي : اإلااصة 

 5: الغصُض

 2 :اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

.  بخابع الاؾتهالك، الُلب على الىقض، الخىاػن العام، هماصج الىمى1حعؼيؼ مندؿباث الاقخهاص النلي

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 . 1اقخهاص للي 

: مدخوى اإلااصة

 في الاؾتهالك، هظغيت الضزل الضائم، هظغيت الضزل اليؿبي، هظغيت صوعة Kuznetsهظغيت ) صواى الاؾتهالك الحضيثت  -1

 (الحياة، جأزحر ألانىى على الاؾتهالك

 (أؾـ الُلب على الىقض، جُىع الُلب على الىقض)صواى الُلب على الىقض  -2

اوـ لؿعغ الفائضة  -3  (مىدنى الخىاػن الاقخهاصر العام) جدليل َينـ َو

  مً َغف َينـLM مً َغف َاوؿً، صعاؾت مىدنى ISصعاؾت مىدنى   - 

جىاػن الخىاػهحن أو جىاػن الاقخهاصر العام، الخؼحر في الخىاػن العام، مغوهت ألاحىع وألاؾعاع وازغ ؾعغ الفائضة على الخىاػن   - 

  على ألاؾعاعPigouالعام، أزغ 

 هماطج الىمى الاقخهاصر-  4

 همىطج َاعص، همىطج صوماع، همىطج مالضوع، همىطج حىن عوبيؿىن، همىطج ؾىلى  -  

 الضوعاث الاقخهاصيت-  5

حعغيف الضوعة الاقخهاصيت ومغاخلها، أهىاع الضوعاث الاقخهاصيت مغاخلها   - 

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

 امخدان  نهائي+ مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2010ماظم حاؾم العيؿاور، ؤلاقخهاص النلى، صاع اإلاؿحرة، عمان،  -1

 2013– عمان – صاع نفاء  لليكغ -  –" أؾاؾياث الاقخهاص النلي " أياص عبض الفخاح اليؿىع  -2

 .2000ؾعيض بغيبل، الاقخهاص النلي، صيىان اإلاُبىعاث، الجؼائغ،  -3

 2010الجؼائغ - صاع العلىم لليكغ"  -  الاقخهاص النلي،  هماطج وجماعيً مدلىلت " ؾعيض بغيبل  -4

 2008، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت، الجؼائغ، "الاقخهاص النلي" صخغر عمغ  -5
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الغابع : الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

 اإلاالُت العامت : اإلااصة 

 5: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

جفهم الُالب إلاىاػهت الضولت العامت بكقيها ؤلايغاصاث و الىفقاث العامت 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مضزل لالقخهاص، حؿيحر اإلاإؾؿاث 

:  مدخوى اإلااصة

 وكأة وجُىع اإلااليت العامت وعالقتها بالعلىم ألازغي - 1

مفهىم الىفقاث العامت والخانت، أهىاع الىفقاث العامت، جقؿيم الىفقاث العامت، آلازاع الاقخهاصيت )الىفقاث العامت - 2

 (والاحخماعيت للىفقاث العامت

 (مفهىم ؤلايغاصاث العامت، أهىاع ؤلايغاصاث العامت، مهاصع ؤلايغاصاث)ؤلايغاصاث العامت - 3

. (مباصئ اإلاحزاهيت العامت، ئعضاص وجىفيظ اإلاحزاهيت العامت والخىاػن الاقخهاصر والاحخماعي)اإلاحزاهيت العامت وأنىلها العلميت - 4

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان  نهائي + مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

.  2004لعماعة حماى، مىهجيت اإلاحزاهيت العامت للضولت في الجؼائغ، صاع الفجغ، مهغ،  -1

غان، عمان،  -2  2012عبض الؼفىع ابغاَيم أخمض، مباصئ الاقخهاص واإلااليت العامت، صاع َػ

 .2005 اإلااليت العامت، صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت، الجؼائغ، .ػػضوص علي -3

 .2007 اإلااليت العامت، صاع الحامض، ألاعصن، .عاصى فليذ العلي -4
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الغابع : الؿضاس ي

اإلاىهجُت  :وخضة الخعلُم 

 الدؿوٍم: اإلااصة 

 5: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. جمنحن الُلبت مً الخعغف على مباصرء الدؿىيق ، البيئت الدؿىيقيت ، ججؼئت الؿىر و عىانغ اإلاؼيج الدؿىيقي

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

بعٌ اإلاندؿباث في مجاى ئصاعة ألاعماى و حؿيحر اإلاإؾؿاث 

:  مدخوى اإلااصة

َبيعت و أَميت الدؿىيق  -1

 معغفت البيئت و الؿىر  -2

 ججؼئت الؿىر  -3

 ؾلىك اإلاؿتهلو -4

 اإلاؼيج الدؿىيقي -5

أهىاع الدؿىيق  -6

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان  نهائي + مغاقبت مؿخمغة  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .1992،  ، ألاعصن ، الُبعت الثاهيت-مضزل ؾلىمي- ، مباصئ الدؿىيق مدمض ئبغاَيم عبيضاث -1

2- Marie Camille Debourg, Joel Clavelin& Olivier Perrier, (2004) : Pratique du Marketing , Berti édition, 2ème édition, 

Alger. 

3- Philip Kotler et Bernard Dubois, (2010) :  Marketing  Management, édition Publi-Union, 10ème édition, paris, France . 
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الغابع : الؿضاس ي 

الاؾخىشافُت : وخضة الخعلُم 

   3إعالم آلي : اإلااصة 

 3: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

.  الدؿاب الُالب مً مهاعاث في ؤلاعالم آلالي حؿاعضٍ في مكغوع جسغحه

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

  2 و1الاعالم آلالي 

:  مدخوى اإلااصة

 Ms Wordبغامج الخُبيقاث اإلانخبيت معالجت الىهىم  -1

 Ms Excel بغامج الخُبيقاث اإلانخبيت الجضاوى الالنتروهيت  -2

 Ms Power Point بغامج الخُبيقاث اإلانخبيت العغى  -3

 Ms Access بغامج الخُبيقاث اإلانخبيت قىاعض البياهاث  -4

 Ms Front Pageبغامج الخُبيقاث اإلانخبيت معالج مهمم قىاعض الىذ  -5

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

   امخدان -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 .2012مهاعاث الحاؾىب، صاع وائل، عمان، : أيمً حميل اليؿىع، الحاؾىب و البرمجياث الجاَؼة  -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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الغابع : الؿضاس ي

ألافلُت : وخضة الخعلُم 

 الفؿاص و أزالكُاث العمل : اإلااصة 

 1: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

. جىعيت الُالب وجدؿيؿه مً زُغ الفؿاص، وصفعه للمؿاَمت في مداعبخه

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

. زقافت عامت و اقخهاصيت 

:  مدخوى اإلااصة

غ الفؿاص -1  حَى

 الفؿاصأهىاع  -2

 مظاَغ الفؿاص ؤلاصاعر واإلاالي -3

 أؾباب الفؿاص ؤلاصاعر واإلاالي   -4

 آزاع الفؿاص ؤلاصاعر واإلاالي -5

 مداعبت الفؿاص مً َغف الهيئاث واإلاىظماث الضوليت واإلادليت -6

 َغر العالج وؾبل مداعبت ظاَغة الفؿاص -7

 هماطج لخجاعب بعٌ الضوى في مهافدت الفؿاص -8

لت الخلُُم  (هوع الخلُُم و الترحُذ): طٍغ

امخدان  - 

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 

الغياى ، صاع  . (1ٍ) اؾتراجيجيت ؤلانالح ؤلاصاعر وئعاصة الخىظيم في هُار الفنغ والىظغياث :(1985)نافي ئمام , مىس ى  -1

 .العلىم للُباعت واليكغ 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

الفؿاص ؤلاصاعر ومعالجخه مً مىظىع ئؾالمي : يىؾف , بدغ  -2

http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm 

. مهُلح الفؿاص في القغآن النغيم : َمام , خمىصر  -3

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

الفؿاص ؤلاصاعر واإلاالي بحن الؿياؾاث وؤلاحغاءاث :  مهُفى, الفقي  -4

http://www.undp-pogar.org 

 

 

 

 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.undp-pogar.org/


 60   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -البرهامج اإلافصل ليل ماصة في الؿضاؾُين الخامـ والؿاصؽ 
 (جقضيم بُاقت مفهلت لهل ماصة  )

 

 (مل الحقىى جمأل ئحباعيا)
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 5: الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  : وخضة الخعلُم 

ت اإلاىظماث  : اإلااصة  هظٍغ

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

معغفت هظغياث اإلاىظماث و جازحر اإلاديِ على اإلاىظمت   -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

اصاعة الاعماى   -

جدليل اإلاىظماث  -

:  مدخوى اإلااصة

 اإلاىظماث وجدىى  جهىيً .1

اإلاعانغة  اإلاىظمت جهىن  مغاخل- 

بيعت مفهىم-  اإلاىظمت  َو

واإلاديِ  اإلاىظمت- 

اإلاىظماث  هظغياث- 2

للمىظمت  العقالهيت الىظغياث  - 

للمىظمت  وؤلاوؿاهيت الاحخماعيت اإلاقاعباث  - 

ألاهظمت  هظغياث مقاعباث  - 

اإلاىظماث  لىظغيت الكامل الخهىع   - 

للمىظمت  الاقخهاصيت الىظغياث- 3

النالؾينيت  الاقخهاصيت الىظغيت في اإلاىظمت  - 

الخعاقضيت  الىظغياث  - 

الخُىعيت  اإلاىظمت  - 

الياباهيت  اإلاىظمت هظغيت  - 

الدؿىيت  هظغيت مؿاَمت  - 

اإلاىظمت  لىظغيت قامل الخهىع  وأفار ؤلاؾتراجيجيت الىظغيت- 4

الهىاعي  الاقخهاص الىظغيت    -

والنفاءاث  اإلاىاعص مقاعبت   - 

غاف هظغيت   -  اإلاكاعلت  ألَا

    للمىظمت ؤلاؾتراجيجيت للىظغيت مخهاملت مقاعبت هدى   - 
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لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

البدىر  -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

1. Théories des organisations Jean-Michel Plane , Edition Dunod, Paris 2013 

2. L’essentiel de la Theorie des organisations, Roger AIM, Edition Gualino Editeur, France, 2012. 

3. Théorie des organisations,  Jacques Rojot, Editeur  Eska , France, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recherche.fnac.com/ia279529/Jean-Michel-Plane
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-rojot-38273
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/336/eska.php
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 5: الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  : وخضة الخعلُم 

الاصاعة الاؾتراجُجُت : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 معغفت اؾتراجيجيت اإلاإؾؿت وؾِ مديِ جىافس ي  -

نىاعت مسخلف القغاعاث الاؾتراجيجؿت   -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 جدليل اإلاىظماث  -

حؿيحر اإلاإؾؿت   -

:  مدخوى اإلااصة

باإلاديِ  عالقتها و اإلاإؾؿت :ألاوى  الفهل .1

واإلاديِ  اإلاإؾؿت مفهىم-

اإلاإؾؿت  على اإلاديِ في الخدىالث-

اإلاإؾؿت  في الضازليت الخدىالث-

ؤلاؾتراجيجيت  ؤلاصاعة جُىع  :الثاوي الفهل. 2

الُىيل  اإلاضي في الخسُيِ وؾحروعة مفهىم-

 :ؤلاؾتراجيجيت ئلى الخسُيِ مً الاهخقاى-

 :الاؾتراجيجي الخفنحر مضاعؽ-

 :ؤلاؾتراجيجيت مؿخىياث-

اإلاإؾؿت  في القغاعاث اجساط ؾحروعة-

ؤلاؾتراجيجيت  القغاعاث نياػت زُىاث-

اإلاإؾؿت  وكاٍ ومجاى ؤلاؾتراجيجيت الغؤيت :الثالث الفهل. 3

ىيت وكاَاث- ؤلاؾتراجيجي  اإلاىظىع  مً اإلاإؾؿت َو

للمإؾؿت  ؤلاؾتراجيجيت والغؤيت ألاَضاف نياػت-

اإلاإؾؿت  ليكاَاث الاؾتراجيجي الخقؿيم-

للمإؾؿت  الخاعجي الدصخيو :الغابع الفهل. 4

الاؾتراجيجي  الدصخيو مباصئ-

الخىافس ي  اإلاديِ حصخيو-

الخاعجي  الدصخيو أصواث-

الخنىىلىحيت  للمىاعص الاؾتراجيجي الدصخيو-
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للمإؾؿت  الضازلي الدصخيو :الخامـ الفهل. 5

 :الضازلي الدصخيو أصواث-

اإلاإؾؿت  في والنفاءاث للمىاعص الاؾتراجيجي الدصخيو-

باإلاإؾؿت  البكغيت اإلاىاعص وظيفت حصخيو-

اإلااليت  للمىاعص الاؾتراجيجي الدصخيو-

اإلاإؾؿت  في والدؿيحر الخىظيم حصخيو-

اإلاإؾؿت  في ؤلاؾتراجيجيت الخياعاث :الؿاصؽ الفهل. 6

اإلاإؾؿت  في ؤلاؾتراجيجيت الخياعاث-

اليكاٍ  مياصيً في ألاعماى ئؾتراجيجياث-

الىظيفيت  الاؾتراجيجياث-

ؤلاؾتراجيجيت  الخياعاث ومغاقبت جىفيظ وزُىاث ئحغاءاث :الؿابع الفهل. 7

ؤلاؾتراجيجيت  لخىفيظ الخىظيميت اإلاخُلباث-

الاؾتراجيجي  الخؼيحر حؿيحر-

ؤلاؾتراجيجيت  الغقابت-

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

البدىر  -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

اؾاؾياث الاصاعة و بيئت ألاعماى، عبض الؼفاع خىفي  -1

 الخسُيِ الاؾتراجيجي و العىإلات، عؾميت قغياقو -2

3. Management stratégique, Gérard Koenig, Dunod, France 2004 

4. Management stratégique, Michel Marchesnay, éditions de l’ADRAG, France 2007 
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 5: الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  : وخضة الخعلُم 

ت   : اإلااصة  اصاعة اإلاواعص البشٍغ

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 الخمنً مً صعاؾت و معغفت ليفيت حؿيحر اإلاىاعص البكغيت  -

الخمنً مً جقييم اصاء اإلاىاعص البكغيت   -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 حؿيحر اإلاإؾؿت -

اصاعة الاعماى   -

:  مدخوى اإلااصة

البكغيت  اإلاىاعص وظيفت وجُىع  َبيعت .1

الىظائف  وجىنيف جدليل .2

البكغيت  اإلاىاعص جسُيِ .3

والخىظيف  الاؾخقُاب .4

اإلاهاعاث  وجىميت الخضعيب .5

والحىافؼ  ألاحىع  هظم .6

الجزاعاث  وئصاعة الاحخماعيت اليقظت .7

اإلاهىيت  اإلاؿاعاث ئصاعة .8

 البكغيت اإلاىاعص أصاء جقييم .9

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

البدىر  -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

1. Gestion des ressources humaines, Héloïse Cloet, Edition : Gualino, France, 2014. 

2. Fiches de gestion des ressources humaines, Thierry Suchère, Edition :  Ellipses, France, 2014. 

3. La gestion des ressources humaines, David Duchamp, Edition : Nathan, France, 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/heloise-cloet-96085
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 5: الؿضاس ي

اإلاىهجُت  : وخضة الخعلُم 

الدؿُير اإلاالي في اإلاؤؾؿت    : اإلااصة 

 3: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

صعاؾت مهىهاث اإلاحزاهيت اإلااليت  -

جقييم و حصخيو ويعيت اإلاإؾؿت اإلااليت مع امهاهيت انضاع قغاعاث حؿيحريت   -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مداؾبت عامت 

 حؿيحر اإلاإؾؿت- 

:  مدخوى اإلااصة

 اإلاالي و الىظيفت اإلااليت للمإؾؿت للدؿيحر مضزل .1

 الخضفقاث حضوى  الىظائف، وخؿب الُبيعت خؿب الىخائج خؿاباث صعاؾت اإلاحزاهيت، صعاؾت)اإلااليت  القىائم جدليل .2

 )الخانت ألامىاى حؼحراث حضوى  الىقضيت،

 اإلااليت واليؿب اإلاإقغاث بى جقييم اصاء اإلاإؾؿت باؾخسضام الخىاػهاث صعاؾت .3

 )الدكؼيليت والغافعت اإلااليت الغافعت اإلاالي  الغافع .4

 صعاؾت مسُِ الخمىيل للمإؾؿت .5

 صعاؾت زؼيىت اإلاإؾؿت .6

 هبظة عً جمىيل الاؾدثماعاث و الخقييم اإلاالي للمكاعيع   .7

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

 اعماى جىحيهيت -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

1- L’art de diriger, Robert Papin 

2- Analyse financière et évaluation de l’entreprise, Pearson, France, 2006 

3- Gestion financière, Vissavona 

4- Finance de l’entreprise, Verminen 

5- Gestion de l’entreprise, P Conso et K.Hemici 
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 5: الؿضاس ي

اإلاىهجُت  : وخضة الخعلُم 

اجساط اللغاع في اإلاؤؾؿت     : اإلااصة 

 3: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

معغفت جقىياث بدىر العملياث مً زالى اؾخعماى ألاصواث الغياييت الؾخعمالها في جىظيم ألاوكُت الاقخهاصيت و اجساط - 

. القغاع ألامثل و الغقيض

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

الغيايياث الاقخهاصيت  -

 الاخهاء  -

الخدليل الاقخهاصر  -

:  مدخوى اإلااصة

مضزل الى الىظغيت  .1

  اجساط القغاع في خالت الخالض الخام .2

 اجساط القغاع في خالت عضم الخالض  .3

 اجساط القغاع في خالت اإلاساَغة .4

 شجغة القغاعاث .5

 هظغيت بايؼ .6

اإلاخىقعت  اإلاىفعت هظغيت .7

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

 اعماى جىحيهيت -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع
 

1. La prise de décision, Collectif Harvard Business School Press, Editions d'Organisation Collection : Harvard 

Business Review, 2002.  

2. La prise de décision, Christian Morel (Préface), France 2002.  
3. Pratiques de la décision, Laurent Falque et Bernard Bougon , Dunod, Paris 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/collectif-harvard-business-school-press-52623
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/18/editions-d-organisation.php
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Collection/655/harvard-business-review
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Collection/655/harvard-business-review
http://recherche.fnac.com/ia85933/Christian-Morel
http://www.amazon.fr/Laurent-Falque/e/B004NBE60W/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Bernard-Bougon/e/B004MZM7NW/ref=ntt_athr_dp_pel_2
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 5: الؿضاس ي

اإلاىهجُت  : وخضة الخعلُم 

اإلاؤؾؿت و هظم اإلاعلوماث      : اإلااصة 

 3: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

.   معغفت َغر و جقىياث اقخىاء اإلاعلىماث، معغفت اإلاهاصع و هظمها و أصواتها في ئَاع اقخهاص اإلاعغفت- 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

حؿيحر اإلاإؾؿت  -

الاجهاى   -

:  مدخوى اإلااصة

الخعغيف، الىظائف و الخهائو  -

 هظم اإلاعلىماث في اإلاإؾؿت، -

  أعمانها و مغاخلها و جُىعَا -

الىظم الفغعيت الىظيفيت  -

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

البدىر  -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

   2001 مهغ  اؾاؾياث الاصاعة و بيئت ألاعماى، عبض الؼفاع خىفي -1

 2003الخسُيِ الاؾتراجيجي و العىإلات، عؾميت قغياقو مهغ  -2

3. Management des systèmes d'information,  Sylvie Gerbaix, Marc Pasquet, Edition : Corroy, France 2014.  

4. Systèmes d'information de gestion, Laurence Monaco, Edition : Gualino, France, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/management-des-systemes-d-information-enonce-9782357654440
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 5: الؿضاس ي

الاؾخىشافُت  : وخضة الخعلُم 

كاهون العمل        : اإلااصة 

 2: الغصُض

 1: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

معغفت مل القىاهحن اإلاخعلقت بالعمل مً احل حؿيحر قفاف لالعماى مً خيث الاحغاء و الخاميىاث   -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

حؿيحر اإلاإؾؿت  -

مضزل للقاهىن   -

:  مدخوى اإلااصة

 مضزل لقاهىن العمل -

 القىاعض التي جىظم عقض العمل الفغصر وعقض العمل اإلاكترك -

 انهاء عقض العمل صون حعؿف مً ناخب العمل  -

 حعىيٌ العامل ئطا حعؿف ناخب العمل في اؾخعماى خقه   -

 جىظيم العمل الىقابي  -

قاهىن الخامحن الاحخماعي   -

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

       امخداهاث  

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 قاهىن العمل الجؼائغر  -

قاهىن الخاميىاث   -
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 6: الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  : وخضة الخعلُم 

اصاعة الجوصة   : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

 الخمنً مً معغفت اؾتراجيجيت الجىصة في اإلاإؾؿت و قياؾها  -

الاإلاام باإلاىانفاث العاإلايت فيما يسو الجىصة  -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

حؿيحر اإلاإؾؿت   -

:  مدخوى اإلااصة

الكاملت  الجىصة إلصاعة مضزل .1

الكاملت  الجىصة لحغلت الخاعيسيت ألانىى -

ئصاعر  لىظام الكاملت الجىصة ئصاعة-

الكاملت  الجىصة أصاعة مفهىم .2

الكاملت  الجىصة ئصاعة حعاعيف-

الكاملت  الجىصة ئصاعة حعاعيف-

الجىصة  ئصاعة في الكمىليت لفنغة الخاعيخي الخُىع -

 الجىصة ئصاعة هظام .3

الجىصة  ئصاعة وظائف-

الجىصة  ئصاعة في الحضيثت الاججاَاث-

 الكاملت الجىصة ئؾتراجيجيت .4

للمىظمت  العامت  ؤلاؾتراجيجيت-

الجىصة  مؿخىي  جدضيض-

الجىصة  مؿخىي  قغاع-

 six sigmaالجىصة   صعحت قياؽ .5

الجىصة  مقاييـ-

اإلاىانفاث  اؾخقغاع صعحت الغجبت آو الضعحت-

 six sigmaعً  مفاَيم-

– الجىصة  جهاليف- الجىصة  على الغقابت .6

الجىصة  عً الغقابت مفهىم-

الجىصة  عً الغقابت أَضاف-
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الجىصة  على الغقابت عمليت في ألاؾاؾيت القغاعاث-

 الجىصة جدؿحن خلقاث .7

الجىصة  جدؿحن خلقاث لفنغ الخاعيخي الخُىع -

الجىصة  خلقاث مفهىم-

الجىصة  خلقاث وجهىيً ئوكاء زُىاث-

 الكاملت الجىصة ئصاعة جُبيق .8

الكاملت  الجىصة ئصاعة جُبيق مخُلباث-

الكاملت  الجىصة ئصاعة جبني مؿخىياث-

الكاملت  الجىصة ئصاعة جُبيق مغاخل-

الكاملت  الجىصة ئصاعة جُبيق معىقاث-

 الجىصة قهاصاث .9

الجىصة  قهاصاث جُىع  ومغاخل مفهىم-

 ISOأهظمت -

 Malcom Baldrigeهظام -

 EFQMهظام -

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

 البدىر -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

 ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

1. La gestion de la qualité : Outils et applications pratiques ; Kaoru Ishikawa, Jean-Marie Douchy, Puf, Paris, 2011 

2. Toute la fonction QSE (Qualité - Santé - Sécurité - Environnement), Florence Gillet-Goinard, Christel Monar, Edition 

: Dunod, Paris, 2013. 

3. 10 clés pour réussir sa certification ISO 9001, Claude Pinet, Edition : AFNOR, France, 2013 

4. Six Sigma, Comment l'appliquer,  Maurice Pillet, Editeur(s) : Eyrolles, France, 2013.  
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 6: الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  : وخضة الخعلُم 

اصاعة الاهخاج و العملُاث   : اإلااصة 

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

لت لالهخاج  -  الخمىً مً معغفت العمل باهجع طٍغ

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 حؿيحر اإلاإؾؿت    -

:  مدخوى اإلااصة

 .ؤلاهخاج ئصاعة ومفهىم الخاعيخي الخُىع  .1

اع .2  .ؤلاهخاج ئصاعة لىظيفت العام ؤلَا

الحضيثت  والخنىىلىحيت ؤلاهخاج ئصاعة .3

 .ؤلاهخاج جسُيِ .4

 .ؤلاهخاحيت العملياث وجىظيم جهميم .5

 .واإلاعضاث باآلالث اإلاكغوع لخجهحز الخدًحر .6

 .ؤلاهخاج عملياث وأهماٍ أؾاليب .7

 .اإلاىاص وجسؼيً اإلاىاولت .8

 .ؤلاهخاج مغاقبت .9

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

 اعماى جىحيهيت -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 Management de la production, Anne Gratacap, Edition : Edition : Dunod , Paris 2013. 

 Gestion stratégique des coûts : du management des activités (ABC-ABM) au Lean Management, Benoit 

Pigé, editions EMS, Paris 2013.  

 Six Sigma, Comment l'appliquer, Maurice Pillet, Editions Eyorelles, Paris 2013 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/management-de-la-production-9782100587445
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/anne-gratacap-7461
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/54/dunod.php
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/gestion-strategique-des-couts-9782847694604
http://recherche.fnac.com/ia81227/Maurice-Pillet
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 6: الؿضاس ي

ألاؾاؾُت  : وخضة الخعلُم 

ع    : اإلااصة  اصاعة اإلاشاَع

 6: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

الخمنً مً معغفت حؿيحر اإلاكغوع مً زالى جدضيض الهلفت الخسُيِ الغقابت و اصاعة اإلاساَغ   -

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

 الدؿيحر اإلاالي  -

اإلاداؾبت الخدليليت  و الاعالم ألالي   -

:  مدخوى اإلااصة

اإلاكغوع  ئصاعة وزهائو مفهىم .1

اإلاكغوع  ئصاعة وعملياث مغاخل .2

اإلاكغوع  جهلفت جقضيغ .3

للمكغوع  الؼمىيت والجضولت الخسُيِ .4

اإلاكغوع  مىاعص ئصاعة .5

اإلاكغوع  ػمً على الغقابت .6

اإلاكغوع  جهلفت على الغقابت .7

 اإلاكاعيع مساَغ ئصاعة .8

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

 اعماى جىحيهيت -

 امخداهاث و اؾخجىاباث -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

1. Management de projet, Claude-André Guillotte, Josée Charbonneau 

Erik W. Larson, Clifford F. Gray, Dunod, Paris, 2014. 

2. Réussir son management de projet, Gilles Vallet, Dunod, Paris, 2014. 

3. Le management de projet, Jean-Jacques Néré, Puf, Paris, 2012 

4. Manager un projet, Thierry des Lauriers, François Chéreau, Dunod, Paris,  2009 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunod.com/auteur/claude-andre-guillotte
http://www.dunod.com/auteur/josee-charbonneau
http://www.dunod.com/auteur/erik-w-larson
http://www.dunod.com/auteur/clifford-f-gray
http://livre.fnac.com/a4102234/Gilles-Vallet-Reussir-son-management-de-projet
http://recherche.fnac.com/ia13888/Gilles-Vallet
http://livre.fnac.com/a4099075/Jean-Jacques-Nere-Le-management-de-projet
http://recherche.fnac.com/ia374430/Jean-Jacques-Nere
http://livre.fnac.com/a2746345/Thierry-des-Lauriers-Manager-un-projet
http://recherche.fnac.com/ia505504/Thierry-des-Lauriers
http://recherche.fnac.com/ia448847/Francois-Chereau
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 6: الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

مغاكبت الدؿُير     : اإلااصة 

 3: الغصُض

 2: اإلاعامل

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة ، في زالزت أؾُغ على ألالثر ) أَضاف الخعلُم   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

معغفت أصواث الدؿيحر مً أحل جقييم اإلاإؾؿت مً خيث الخهاليف و جدضيض ؾعغ الخهلفت و معغفت الفىاعر ما بحن اإلاقضع و - 

اإلادقق فيما يسو اإلاحزاهيت الخقضيغيت 

ونف مسخهغ للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على  )اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

   (ألالثر

مداؾبت جدليليت  -

حؿيحر مالي   -

:  مدخوى اإلااصة

اع .1   الدؿيحر إلاغاقبت العام الَا

اع عامت، مفاَيم  الدؿيحر مغاقبت هظام بىاء للمغاقبت، الخهىعر الَا

 :اإلاىاػهاث  حؿيحر .2

 اإلاىاػهاث مسخلف اإلاىاػهاث، هظام

 واإلاغاقبت  الخدليل -الدؿيحر  مغاقبت أصواث .3

الاحمالي   الاهخاحيت فائٌ زالى مً- 

الاهدغافاث  زالى مً- 

مً زالى ؾعغ الخىاػى الضازلي     -   

لىخت القياصة و اؾخسضاماتها مً احل قياؽ الاصاء . 4  

القياصة  لىخت ويع قغوٍ    - 

القياصة  لىخت بىاء    - 

لىخت اؾخسضام القياصة      - 

 الىخائج وئؾخؼالى حمع   - 

لت الخلُُم هوع الخلُُم  ): طٍغ

اعماى جىحيهيت  -

امخداهاث و اؾخجىاباث  -

  ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 

1- Contrôle de gestion, Dunod, France, 2001. 

2- L'essentiel du contrôle de gestion, Béatrice et Francis Grandguillot (Auteur) Gualino, France, 2014. 

3- Contrôle de gestion, Nicolas Berland, Yves de Rongé, Pearson, Paris, 2013. 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=B%C3%A9atrice+et+Francis+Grandguillot&search-alias=books-fr&text=B%C3%A9atrice+et+Francis+Grandguillot&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Nicolas-Berland/e/B004MQENHO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Yves-de-Rong%C3%A9/e/B004N8RAYY/ref=dp_byline_cont_book_2
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 6: الؿضاس ي

اإلاىهجُت : وخضة الخعلُم 

حباًت اإلاؤؾؿت     :  اإلااصة 

 3: الغصُض 

 2: اإلاعامل 

: أَضاف الخعلُم

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر )   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

الخمنً مً اعضاص محزاهيت حبائيت مع جسليو مل الًغائب و الغؾىم   - 

: اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

  (ونف جفهيلي للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على ألالثر )

مداؾبت عامت  -

  حؿيحر اإلاإؾؿت -

:  مدخوى اإلااصة

 للجبايت مضزل -1

 )جمىيليت ئلتزاماث جهغيديت، ئلتزاماث ( الجبائيت الالتزاماث -2

اع -3  اإلاًافت القيمت على للغؾم الجبائي ؤلَا

اع -4  اإلانهي اليكاٍ على للغؾم الجبائي ؤلَا

اع -5  الكغماث أعباح على للًغيبت الجبائي ؤلَا

اع -6  ؤلاحمالي الضزل على للًغيبت الجبائي ؤلَا

اع -7  .الىخيضة الجؼافيت للًغيبت الجبائي ؤلَا

لت الخلُُم : طٍغ

اعماى مىحهت  -

الامخداهاث  و الاؾخجىاباث   -

 ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 2008   الانالح الًغيبي في الجؼائغ،  -

 الجبايت في اإلاإؾؿت  -

  2015-2010قىاهحن اإلااليت  -
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 6: الؿضاس ي

الاؾخىشافُت  : وخضة الخعلُم 

اللاهون الجىائي لألعمال   :   اإلااصة 

  2: الغصُض 

 1: اإلاعامل 

: أَضاف الخعلُم

الث بعض هجاخه في َظٍ اإلااصة، في زالزت أؾُغ على ألالثر )   (طلغ ما يفترى على الُالب الدؿابه مً مَإ

معغفت الاخهام اإلاعمىى فيها في حؿيحر اعماى اإلاإؾؿت و عضم جبضيض امىالها    -

: اإلاعاعف اإلاؿبلت اإلاطلوبت 

  (ونف جفهيلي للمعغفت اإلاُلىبت والتي جمنً الُالب مً مىانلت َظا الخعليم، ؾُغيً على ألالثر )

قاهىن ججاعر   -

قاهىن العمل   -

: مدخوى اإلااصة

 مضزل ئلى القاهىن الجىائي لألعماى  -

 الخعغيف  -

 زهائو القاهىن الجىائي لألعماى -

 أقؿام القاهىن الجىائي لألعماى -

 حغائم ألاعماى  -

 : ألاخهام اإلاكترلت للجغائم -

 حغائم قضيمت .1

 الجغائم اإلاؿخدضزت و لها اعجباٍ بالقاهىن الجىائي الضولي .2

 حغيمت الخعؿف في اؾخعماى أمىاى الكغلت .3

 هُار حغيمت الخعؿف في اؾخعماى امىاى الكغلت -

لت الخلُُم : طٍغ

 اعماى جىحيهيت -

 امخداهاث و اؾخجىاباث  -

 ( ئلخلخب ومُبىعاث ، مىاقع اهترهذ، ): اإلاغاحع

 القاهىن الخجاعر  -

 قاهىن الهفقاث العمىميت  -

القاهىن الجىائي   -
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IV - الاجفاكُاث  / العلوص

ال ًوحض 
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V - ؾيرة طاجُت مسخصغة

ليل شخص مً الفغكت البُضاغوحُت اإلاعىُت بالخىوًٍ في الخسصص 

 (الخأطير الضازلي والخاعجي)

 (اإلاغفمخؿب الىمىطج )
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هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت 

مدمض عبض الغػاق بوطغان  : ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص  بالشلف 05/12/1982: جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف  205 044 0773 :البًر

 mohammed.boutaghane@univ-mosta.dz  

 اؾخاط مؿاعض أ  :الغجبت

حامعت مؿخغاهم : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص.الخضعج ومابعض الخضعج وجاٍع

 2001باوالوعٍا علمي  -

ت جسصص حؿُير حامعت مؿخغاهم  -  2005لِؿاوـ في العلوم الخجاٍع

غان  - م حامعت َو   .2012شهاصة اإلااحؿخير في الاكخصاص و إصاعة ألاعمال جسصص إصاعة أعمال فغع حؿٍو

م حامعت ؾُضي بلعباؽ   - مسجل ؾىت ثالثت صهخوعاٍ في الاكخصاص جسصص حؿٍو

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

م العملي  -  الدؿٍو

 الاكخصاص اللُاس ي  -

 إصاعة ألاعمال  -

 جدلُل اإلاعطُاث  -

 79SPSSالىمظحت باؾخسضام  -

الاعالم آلالي للدؿُير  -

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mohammed.boutaghane@univ-mosta.dz
mailto:mohammed.boutaghane@univ-mosta.dz
mailto:mohammed.boutaghane@univ-mosta.dz
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هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت 

بً شني عبض اللاصع  : ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص  بمؿخغاهم 22.02.1974: جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف  65-61-39-0772: البًر

 abdelkader.bechenni@univ-mosta.dz  

 اؾخاط مداطغ أ  :الغجبت

حامعت مؿخغاهم : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص.الخضعج ومابعض الخضعج وجاٍع

 1993باوالوعٍا علوم  -

ت جسصص حؿُير  -  1998لِؿاوـ علوم ججاٍع

 2009ماحؿخير في الدؿُير جسصص إصاعة أعمال حامعت ؾُضي بلعباؽ  -

 2014صهخوعاٍ في العلوم جسصص إصاعة أعمال حامعت ؾُضي بلعباؽ  -

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

ت  -  حؿُيراإلاواعص البشٍغ

 الاخصاء -

 حؿُير اإلايزاهُت -

 الاكخصاص العام -

اصاعةالاعمال   -

 

 

 

 

 

 

mailto:abdelkader.bechenni@univ-mosta.dz
mailto:abdelkader.bechenni@univ-mosta.dz
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 هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت

حجاع آؾُت   :ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص  بمؿخغاهم  1978-02-10: جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف   0662701190: البًر

 assiahadj28@yahoo.fr  

- أ–أؾخاطة مؿاعضة : الغجبت

- مؿخغاهم–حامعت عبض الحمُض بً باصٌـ : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها الخضعج وما ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص .بعض الخضعج وجاٍع

  حامعت مؿخغاهم - 2001– شهاصة الضعاؾاث  الجامعُت الخطبُلُت جسصص  مداؾبت وحباًت 

  ت جسصص مالُت  حامعت مؿخغاهم - 2005-شهاصة اللِؿاوـ في العلوم الخجاٍع

  غان- 2005-شهاصة اللِؿاوـ في علوم الدؿُير جسصص اصاعة الاعمال  حامعت َو

 غان- 2012- ماحؿخير اإلاضعؾت الضهخوعالُت لالكخصاص واصاعة الاعمال ، ازخُاع اصاعة الاعمال جسصص اؾتراجُجُت . حامعت َو

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

 اكخصاص اإلاؤؾؿت 

 حؿُير اإلاؤؾؿت 

  الاكخصاص الجؼائغي 

 اطُاث مالُت  ٍع

 اكخصاص هلضي 

  الدؿُير الاؾتراجُجي 

  م الاؾتراجُجي  الدؿٍو

  اث اإلاباصالث  هظٍغ

  الاجفاكُاث الضولُت 

  العوإلات والاكخصاصًاث الاهخلالُت 

 اإلاىهجُت 

  بدوث مىخبُت 

  الاجصال اإلاالي 

mailto:assiahadj28@yahoo.fr
mailto:assiahadj28@yahoo.fr
mailto:assiahadj28@yahoo.fr
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  اإلاغاحعت والخضكُم الضازلي 

   مالُت اإلاؤؾؿت

 هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت

الهغوش ي زطاب   : ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص :  جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف :  البًر

 اؾخاط مؿاعض أ  :الغجبت

حامعت مؿخغاهم : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص.الخضعج ومابعض الخضعج وجاٍع

  علمي2000باوالوعٍا  -

ت جسصص حؿُير  -   حامعت مؿخغاهم2005لِؿاوـ في العلوم الخجاٍع

م  - غان2013ماحؿخير في الاكخصاص و إصاعة ألاعمال جسصص إصاعة ّ أعيال فغع حؿٍو   حامعت َو

غان  - ؾىت ثالت صهخوعاٍ في الاكخصاص حامعت َو

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

 الاخصاء -

 الاخصاء الخطبُلي -

 الاعالم آلالي -

اطُاث العامت -  الٍغ

اطُاث الاكخصاصًت -  الٍغ

الدؿُير اإلاالي  -

 

 

 

 



 83   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت

وصان بوعبض هللا : ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص :  جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف  00550431853: البًر

ouddane84@yahoo.fr  

 اؾخاط مداطغ ب  :الغجبت

حامعت مؿخغاهم : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص.الخضعج ومابعض الخضعج وجاٍع

 . علوم2001باوالوعٍا  -

 .لِؿاوـ في الاكخصاص جسصص مالُت هلوص و بىون -

ت جسصص جدلُل اكخصاصي -  ماحؿخير في العلوم الخجاٍع

.  حامعت جلمؿان2015صهخوعاٍ في الاكخصاص جسصص جدلُل اكخصاصي  -

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

 اإلاالُت الضولُت -

 الاكخصاص الضولي -

 الخدلُل الاكخصاصي -

 هلوص ومالُت -

اصاعةالاعمال   -
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 84   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت

صعكاوي أؾماء  : ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص  معؿىغ الجؼائغ 29.04.1985: جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف  derkaoui.asma85@gmail.com 0661.30.25.28 (213+): البًر

 اؾخاطة مؿاعضة أ  :الغجبت

حامعت مؿخغاهم : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص.الخضعج ومابعض الخضعج وجاٍع

 2005باوالوعٍا  -

  جسصص حؿوٍم حامعت كؿىطُىت 2009لِؿاوـ  -

 2011ماحؿخير  -

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

لي -  هظام اإلاعلوماث الدؿٍو

اض ي -  الاخصاء الٍغ

م الاؾتراجُجي -  الدؿٍو

اطُاث  العامت -  الٍغ

 اصاعةالاعمال  -

لي  - الخضكُم الدؿٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 هموطج مسخصغ للؿيرة الظاجُت

ًسلف عبض هللا : ؤلاؾم الللب

ش وميان اإلاُالص  بمؿخغاهم  21/06/1983: جاٍع

ض ؤلالىترووي والهاجف   0662701190: البًر

abdellah.Yekhlef @univ-mosta.com 

 اؾخاط مؿاعض أ  :الغجبت

حامعت مؿخغاهم : اإلاؤؾؿت  ألاصلُت

ش الحصول عليها ):الشهاصاث  (إلخ...والخسصص.الخضعج ومابعض الخضعج وجاٍع

 2002باوالوعٍا  -

ت جسصص مالُت حامعت مؿخغاهم 2005لِؿاوـ  -   علوم ججاٍع

  جسصص جلىُاث همُت للدؿُير حامعت مؿخغاهم  2012ماحؿخير  -

جدظير صهخوعاٍ في العلوم حامعت جلمؿان  -

: (إلخ......اإلاواص اإلاضعؾت)الىفاءاث البُضاغوحُت اإلاهىُت 

 الاكخصاص اللُاس ي -

 الاخصاء الخطبُلي -

 الىمظحت الاكخصاصًت -

 الاكخصاص العام -

جدلُل اإلاعطُاث  -

 

 

 

 

 

 



 86   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

VI - ت والعلمُت عأي وجأشيرة الهُئاث ؤلاصاٍع

 
إصاعة ألاعمال   : عىوان اللِؿاوـ 

 

 ً  عئِـ اللؿم                                                                             مؿؤول فغكت مُضان الخىٍو

 

ش واإلاصاصكت  ش واإلاصاصكت                                                                        الخاٍع الخاٍع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أو مضًغ اإلاعهض  )عمُض اليلُت 

 

ش واإلاصاصكت : الخاٍع

 

 
 

 

 مضًغ اإلاؤؾؿت الجامعُت 

 

ش  واإلاصاصكت : الخاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 87   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII -  ت عأي وجأشيرة الىضوة الجهٍو
 (الخأقحرة جهىن فقِ قي اليسخت النهائيت لعغى الخهىيً اإلادىلت للىػاعة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88   2017-2016:الؿىت الجامعُتئصاعة أعماى           :عىوان اللِؿاوـحامعت عبض الحميض بً باصيـ مؿخؼاهم          :         اإلاؤؾؿت

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

VIII - عأي وجأشيرة اللجىت البُضاغوحُت الوطىُت للمُضان
 (الخأقحرة جهىن فقِ قي اليسخت النهائيت لعغى الخهىيً اإلادىلت للىػاعة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


