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الفهرس
 -Iبطاقة تعريف الماستر --------------------------------------------------
 -1حتديد مكان التكوين ----------------------------------------------
 -2املنسقون -----------------------------------------------------
 -3املشاركون اآلخرون ----------- ---------------------------------
 -4إطار وأهداف التكوين ---------------------------------------------
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 -IIبطاقات التنظيم السداسي للتعليم ------------------------------------------
 -1السداسي األول -------------------------------------------------
 -2السداسي الثاين -------------------------------------------------
 -3السداسي الثالث ------------------------------------------------
 -4السداسي الرابع ------------------------------------------------
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 -IIIبطاقات تنظيم وحدات التعليم --------------------------------------------
 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة ---------------------------------------------
 -Vالعقود/االتفاقيات -------------------------------- -------------------
للمنسقين -----------------------------------------------
-VIالسيرة الذاتية
ّ
 - VIIرأ وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية ---------------------------------
 -VIIIتأشيرة الندوة الجهوية ----------------------------------------------
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

 -Iبطاقة تعريف الماستر
 -1تحديد مكان التكوين:

 اجلامعة :جامعة عبد احلميد ابن باديس  -مستغامن
 كلية أو معهد  :كلية العلوم اإلقتصادية ،التجارية و علوم التسيري
 قسم  :علوم إقتصادية.
 جمموعة/ :

 -2المنسقون:
 مسؤول فرقة ميدان التكوين ( أستاذ التعليم العايل أو أستاذ حماضر ) االسم واللقب :يوسفي رشيد

 الرتبة  :أستاذ حماضر  -قسم أ

045231603 :

فاكس045339754 :

البريد اإللكترونيyoucefi20022002@yahoo.fr :

* ( املطلوب إدراج السرية الذاتية من ملحق عرض التكوين ال تزيد عن  3صفحات)

 منسق  /مسؤول فرقة شعبة التكوين ( أستاذ حماضر قسم أ أو ب أو أستاذ مساعد قسم أ ) االسم واللقب :عامر عامر أمحد
 الرتبة  :أستاذ التعليم العايل

0772 412582 :

فاكس045 339795 :

البريد اإللكترونيameur_ameur@yahoo.fr :

منسق  /مسؤول التخصص (على األقل أستاذ مساعد قسم أ)
 االسم واللقب :قدال زين الدين

 الدرجة العلمية :أستاذ حماضر  -قسم أ

0773723168 :

فاكس045 339795 :

البريد اإللكترونيzgueddal@yahoo.fr :

* ( املطلوب إدراج السرية الذاتية من ملحق عرض التكوين ال تزيد عن  3صفحات)

 -3المشاركون اآلخرون(*):

 -املؤسسات الشريكة األخرى:

 شراكة مع مؤسسات أخرى؛
 شراكة مع مؤسسات أخرى اقتصادية واجتماعية؛
 شراكة دولية.
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 -4إطار وأهداف التكوين:
 أ – التنظيم العام للتكوين :مكانة المشروع

يف حالة اقرتاح عدة ختصصات من طرف فرقة التكوين ،بني بواسطة خمطط بسيط وضعية هذا املشروع بالنسبة للمسارات األخرى.

يتفرع ميدان العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري إىل ثالثة شعب :شعبة العلوم اإلقتصادية ،شعبة العلوم التجارية و
شعبة علوم التسيري.
 تتفرع شعبة العلوم اإلقتصادية إىل مسارين 1 :إدارة و تسيري املؤسسات 2 ،بنوك و تأمينات .و إىل ماسرتين1 :إقتصاد و تسيري املؤسسات 2 ،اإلقتصاد الكمي املطبق ،باإلضافة إىل املاسرت املقرتح التحليل اإلقتصادي.

 تتفرع شعبة العلوم التجارية إىل مسارين 1 :التسويق 2 ،املالية واحملاسبة .و إىل ماسرتين: 1التسويق 2 ،حماسبة و تدقيق.
 تتفرع شعبة علوم التسيري إىل مسارين 1:إدارة األعمال الدولية 2 ،مالية مؤسسة .و إىل ماسرتين 1 :اللوجستيك األورومتوسطي 2 ،التسيري االسرتاتيجي الدويل.

علوم اقتصادية

ل.م.د

إدارة و تسيير
المؤسسات

الماستر

إقتصاد و تسيير
المؤسسات

بنوك و تأمينات

اإلقتصاد القياسي المطبق

التحليل اإلقتصادي و
اإلستشراف ( مقترح )
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ب -شروط االلتحاق بالماستر:
يتم قبول الطلبة يف التخصص التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف بناءا على ترتيب الطلبة الراغبني هلذا التخصص بشرط أن
يكون سبق هلم الدراسة يف مسار الليسانس يف ختصص إقتصاد قياسي أو التحليل االقتصادي و اإلستشراف أو ليسانس علوم
اقتصادية أو بنوك و تأمينات مع عالمات تفوق  13من  20يف مقاييس التخصص.
ج -أهداف التكوين:

*الكفاءات املستهدفة ،املعرفة املكتسبة عند هناية التكوين ( 20سطرا على األكثر)

هذا التكوين املسجل يف إطار نظام شهادات) ،(LMDيسمح للطالب التمكن من احلصول على املعارف النظرية اهلامة وذلك
من خالل اجتاهني أساسيني:
ج-1-االتجاه األول :يصب يف احلصول على الكفاءات العلمية والتقنية اليت متكنه من:
 التحكم يف امليدان املتعلق بالعلوم االقتصادية؛ التحكم يف التحليل اإلقتصادي اجلزئي؛ -التحكم يف التحليل اإلقتصادي الكلي.

ج-2-االتجاه الثاني :يصب يف اجتاه تطوير القدرات الفردية للطالب من حيث:
 تطوير روح املبادرة وتطوير روح املسؤولية؛ تطوير القدرة على اإلشراف على املشاريع وتسيريها؛ القدرة على االندماج يف فرق العمل لتسيري وإدارة املشاريع؛ القدرة على اإلشراف و تأطري فرق العمل التنفيذية؛ -تطبيق مبادئ التحليل اإلقتصادي على املستهلك ،سياسات الدولة و املؤسسات يف الواقع؛

د -المؤهالت و الكفاءات المستهدفة 20( :سطرا على األكثر)
د -1-الجوانب والمهارات المقصودة :املعلومات املكتسبة من خالل التكوين ،درجة قابلية التوظيف للمتكون يف املستقبل.

الشهادة احملصلة يف هذا التخصص تتضمن العديد من املعارف املرتبطة بالبيئة اخلاصة باملؤسسات سواء كانت بيئة اقتصادية
أو اجتماعية أو ب شرية ،إضافة إىل معارف متعلقة بتكييف املؤسسات مع التغريات االقتصادية العاملية واحمللية .وهذه الشهادة
متكن الطالب من احلصول على املعارف القاعدية املتعلقة بوسائل التحليل اإلقتصادي أساسا سواء على املستوى اجلزئي و الكلي
مما يسمح للطالب من إمكانية مواصلة الدراسة يف الدكتوراه ،أو ممارسة املهن املتعلقة هبذه امليادين سواء على مستوى نقل
املعارف أو على مستوى تنفيذ املعارف.

د -2-السياق الجهو والوطني للتشغيل :ما هي اإلمكانيات املنتظرة للتوظيف على مستوى اجلهوي و الوطين.

حامل هذه الشهادة يرتبط بشكل واسع بامليادين االقتصادية والتسيري اليت يوجه إليها الطلبة املعنيني واملتعلقة مبا يلي:
 القدرة على حتليل السوق؛ القدرة على حتليل املؤسسات االقتصادية؛ إقرتاح سياسات إقتصادية جزئية و كلية؛7
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 القدرة على تطبيق املفاهيم النظرية العلمية على الواقع؛ القدرة على التحكم يف خمتلف التقنيات احلديثة املرتبطة بالتخطيط اإلقتصادي؛ القدرة على تكييف املؤسسات مع ظروف العمل يف ظل العوملة االقتصادية؛ القددرة علدى إحددداث تدأثريات علددى املنافسدة واملسدتهلكني ومندده القددرة علددى تأهيدل املؤسسدات الصددغرية واملتوسدطة ومتكينددهمن حتقيق األرباح ومواصلة النشاط وبذلك حتقيق مناصب شغل متزايدة؛
 الوصول إىل مهارات االستجابة السريعة حلاجات اجملتمع؛ القدرة على معرفة احتياجات املؤسسة يف املدى القصري واملتوسط؛ -ضمان إىل حد كبري الكفاءة والفاعلية للمؤسسة يف املرونة مع البيئة اخلارجية.

ه -القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل:

 مكاتب الدراسة املتخصصة يف التحليل اإلقتصادي؛ مكاتب الدراسات اخلاصة بدراسة املستهلك و املؤسسة؛ وكاالت اإلعالن؛ مجيع املؤسسات االقتصادية؛ قطاع اخلدمات؛ اإلدارات العمومية ومؤسسات التكوين املختلفة؛ -هيئات البحث.

و -الجسور نحو تخصصات أخرى:
 املعرب :1ماسرت تقنيات كمية مطبقة. املعرب :2ماسرت إقتصاد و تسيري املؤسسات. املعرب :3ماسرت جتارة و اللوجستيك األورو متوسطي. املعرب :4ماسرت التسيري االسرتاتيجي الدويل .ز -مؤشرات متابعة المشروع :تتم متابعة التكوين يف ماسرت التحليل اإلقتصادي باعتماد املؤشرات التالية:
احلجم الساعي املنجز يف كل مقياس.احلجم الساعي املنجز يف كل وحدة تعليم.معدل التقدم يف تغطية برنامج املقاييس.إمجايل القروض احملققة يف كل سداسي.الرتكيز على وحدات التعليم األساسية.الرتكيز على العمل الشخصي للطالب.احتساب عدد الوحدات املتحصل عليها من طرف الطالب.اعتماد االمتحانات اجلزئية والتقييم املستمر.8
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متابعة األعمال الشخصية للطالب ومدى التزامه ببذل جمهودات شخصية.تقييم املذكرة و/أو مناقشتها.ب -ميادين التربص والتكوين في المؤسسات:
مكان الرتبص

عدد الطلبة

مدة الرتبص

املؤسسات اإلقتصادية مبختلف أنواعها

40

 45يوم

اإلدارات اجلهوية واحمللية

40

 45يوم

تتكفل الكلية بإجراء االتصاالت الضرورية وعقد االتفاقيات الالزمة لذلك مع خمتلف املؤسسات واإلدارات اجلهوية
واحمللية اليت تستقبل الطلبة.
ج -التوثيق المتوفر( :عالقته بعرض التكوين املقرتح)
حتتوي املكتبة املركزية ومكتبة الكلية على مراجع عديدة ومتنوعة متس ختصص العلوم االقتصادية وباألخص التحليل
اإلقتصادي ،حيث تضم كتب وجمالت ودوريات منوعة ومذكرات خترج من مستوى الليسانس واملاجستري والدكتوراه.
د -فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:
تتوفر لدى اجلامعة العديد من فضاءات العمل الشخصي تتمثل أساسا:
 املكتبة املركزية؛ مكتبة الكلية؛ مقر خمرب البحث؛ مكاتب خمتلف مشاريع البحث املعتمدة؛ -فضاء األنرتنت.
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 -IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم
(الرجاء تقدمي بطاقات األربع( )4سداسيات)
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 -1السداسي األول:
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقييم
متواصل

إمتحان

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
اإلقتصاد اجلزئي 3

150

50

100

4

7

X

X

اإلقتصاد الكلي 3

150

50

100

4

7

X

X

احلساب اإلقتصادي 1

100

50

50

3

5

X

X

وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
إعالم ايل للنمذجة 1

100

50

النظريات اإلقتصادية املعاصرة

90

45

50
45

2

4

X

X

2

3

X

X

وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
اللغة الفرنسية اإلقتصادية 1

50

25

2

25

2

X

X

وحدات التعليم األفقية
و ت إ (1إج/إخ)
القانون اإلقتصادي 1

50

25

25

مجموع السداسي 1

690

295

345

2
50

2

X

X

30
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-2السداسي الثاني:
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقييم
متواصل

إمتحان

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
اإلقتصاد اجلزئي 4

150

50

100

4

7

X

X

اإلقتصاد الكلي 4

150

50

100

4

7

X

X

احلساب اإلقتصادي 2

100

50

50

3

5

X

X

وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
إعالم ايل للنمذجة 2

100

50

اإلقتصاد العاملي 1

90

45

50
45

2

4

X

X

2

3

X

X

وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
اللغة الفرنسية اإلقتصادية 2

50

25

2

25

2

X

X

وحدات التعليم األفقية
و ت إ (1إج/إخ)
القانون اإلقتصادي 2

50

25

25

مجموع السداسي 2

690

295

345

2
50

2

X

X

30
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

-3السداسي الثالث:
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقييم
متواصل

إمتحان

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
اإلقتصاد اجلزئي 5

150

50

100

4

7

X

X

اإلقتصاد الكلي 5

150

50

100

4

7

X

X

اإلقتصاد الريعي

100

50

50

3

5

X

X

وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
إعالم ايل للنمذجة 3

100

50

اإلقتصاد العاملي 2

90

45

50
45

2

4

X

X

2

3

X

X

وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
اللغة الفرنسية اإلقتصادية 3

50

25

2

25

2

X

X

وحدات التعليم األفقية
و ت إ (1إج/إخ)
القانون اإلقتصادي 3

50

25

25

مجموع السداسي 2

690

295

345

2
50

2

X

X

30
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

 - 4السداسي الرابع:
خمصص للقيام برتبص أو مبادرة حبث علمي تنتهي مبذكرة و مناقشتها.
امليدان :علوم اقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
الشعبة :علوم اقتصادية
التخصص :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف
تربص يف مؤسسة يتوج مبناقشة مذكرة التخرج
الحجم الساعي األسبوعي

المعامل

األرصدة

العمل الشخصي

9

4

18

التربص في المؤسسة

6

2

6

الندوات

3

2

6

مجموع السداسي 4

18

8

30

تتضمن املنتديات احملاول التالية:
 حتليل اإلقتصاد اجلزائري، حتديات إندماج اجلزائر يف اإلقتصاد العاملي، النفط و اإلقتصاد العاملي.-5حوصلة إجمالية للتكوين:

( يرجى ذكر احلجم الساعي اإلمجايل موزع بني احملاضرات واألعمال املوجهة ،للسداسيات الثالثة بالنسبة لكل أمناط الوحدات التعليمية)
األساسية

المنهجية

االستكشافية

األفقية

المجموع

حس

وت

محاضرة

450

285

75

75

885

أعمال موجهة

750

135

75

75

1035

أعمال تطبيقية

/

150

/

/

150

عمل شخصي

/

/

/

/

/

المجموع

1200

570

150

150

2070

األرصدة

57

21

6

6

90

% 63.33

% 23.33

% 6.67

% 6.67

% 100

 %األرصدة لكل وحدة

تعليم
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

التعليق على التوازن اإلجمالي للتعليم (التدريس):
تربير كل مقدار مقرتح لكل نشاط تعليمي مقدم (حماضرات ،أعمال موجهة ،أعمال تطبيقية ،مشروع تربص).

 محاضرة :إن احلجم الساعي للمحاضرات يكون أقل نسبيا ،نظرا ألن املاسرت األكادميي يتطلب تزويد الطالب بأكرب قدر ممكن مناملفاهيم واملعلومات خاصة إذا علمنا أن ميدان التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف يف تطور مستمر خاصة من ناحية تعدد
التخصصات اجلزئية و الكلية.

 -أعمال موجهة :احلجم الساعي لألعمال املوجهة بالنسبة للماديت التخصص (اإلقتصاد اجلزئي و الكلي) يعادل ضعفي احملاضرات

كي يتمكن الطالب حبل أكرب عدد من املسائل و التمارين املرتبطة مبواد التخصص ،أما باقي املواد حجمها الساعي معادل وهو
حجم كاف لتمكن الطالب من إعداد البحوث املكلف هبا يف إطار املقاييس املعنية أو التمارين الكافية.

 -أعمال تطبيقية :يتم اعتماد األعمال التطبيقية فقط يف املقاييس التقنية اليت تتطلب استعمال أجهزة اإلعالم اآليل.

 أعمال أخرى :و تتمثل يف الرتبصات أو الدراسات امليدانية لتمكني الطلبة على االنتقال إىل املؤسسات أو مكاتب الدراسات أواملخابر أو خمتلف اإلدارات ،وكذلك حتفيز الطالب على استعمال االنرتنت واستغالل املعلومات املوجودة فيها.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

 -IIIبطاقات تنظيم وحدات التعليم
( يرجى تصميم بطاقة لكل وحدة تعليمية )

16
المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :أساسية )(UEF1
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف
السداسي  :األول

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 150 :سا
أعمال موجهة 250 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
وحدة التعليم UEF :

األرصدة19 :

املادة  :1االقتصاد اجلزئي 3
األرصدة7 :
املعامل4 :
األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لها

املادة  :2اإلقتصاد الكلي 3
األرصدة7 :
املعامل4 :
املادة  :3احلساب اإلقتصادي 1
األرصدة5 :
املعامل3 :

نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

متواصل وامتحان

اسم المادة :االقتصاد الجزئي 3

هتدف هذه املادة إىل التحليل اإلقتصادي اجلزئي ملختلف حاالت
السوق من خالل دراسة املنافسة التامة ،املنافسة اإلحتكارية،
وصف المواد

اإلحتكار التام و إحتكار القلة مع ذكر مناذج كل حالة.

اسم المادة :اإلقتصاد الكلي 3

هتدف هذه املادة إىل دراسة التوازن اإلقتصادي الكلي يف إطار
إقتصاد مفتوح وفق منوذج ماندل فلمنق
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

IS-LM-BP

و حتليل خمتلف السياسات اإلقتصادية الكلية

املوافقة.

اسم المادة :الحساب اإلقتصاد 1

هتدف هذه املادة إىل تطبيق بعض التقنيات الرياضية حلساب
املؤشرات إقتصادية و خنص بالذكر :الربجمة اخلطية ،مشكلة النقل،
التعيني و الشبكات.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :المنهجية )(UEM
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :األول

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 95 :سا
أعمال موجهة 45 :سا
أعمال تطبيقية 50 :سا
وحدة التعليم UEM :

األرصدة7 :

املادة  :1إعالم آيل للنمذجة 1
األرصدة4 :
األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
املعامل2 :
وكذا للمواد المكونة لها
املادة  :2النظريات اإلقتصادية املعاصرة
األرصدة3 :
املعامل2 :
نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

امتحان
اسم المادة :إعالم آيل للنمذجة 1

هتدف هذه املادة إىل متكني الطالب من كيفية إستعمال برنامج لإلعالم
وصف المواد

اآليل  SPSSلتحليل املعطيات اإلقتصادية ومنذجتها بعد تذكري
باإلحصاء الرياضي.
اسم المادة :النظريات اإلقتصادية املعاصرة
هتدف هذه املادة إىل معرفة خمتلف النظريات اإلقتصادية و تطورها إىل حد

اآلن.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :االستكشافية )(UED
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :األول

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 25 :سا
أعمال موجهة 25 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UED :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لها

نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

األرصدة2 :

املادة  :1اللغة الفرنسية اإلقتصادية 1
األرصدة2 :
املعامل2 :
امتحان
اسم المادة :اللغة الفرنسية اإلقتصادية 1

وصف المواد

من خالل هذا املقياس سيتم تدريب الطلبة على كيفية احملادثة
والكتابة ،باالعتماد على أسلوب االتصال واحملادثة يف التدريس .من
خالل التطرق إىل املصطلحات االقتصادية باللغة الفرنسية ،خاصة تلك
اليت جيد الناطق باللغة العربية صعوبة يف تعلمها.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :االفقية )(UED
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :األول

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 25 :سا
أعمال موجهة 25 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UED :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لها

نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

األرصدة2 :

املادة  :1القانون اإلقتصادي 1
األرصدة2 :
املعامل2 :
امتحان
اسم المادة :القانون اإلقتصاد 1

وصف المواد

هتدف هذه املادة دراسة القانون اخلاص باملنافسة باعتباره آداة
لتحقيق الفعالية اإلقتصادية من خالل دراسة قانون السوق من
جهة و كذا مقارنة النظامني لقانوين اجلزائر و اإلحتاد األورويب من
جهة أخرى.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :أساسية )(UEF
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثاني

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 150 :سا
أعمال موجهة 250 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UEF :

األرصدة19 :

املادة  :1االقتصاد اجلزئي 4
األرصدة7 :
املعامل4 :
األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم املادة  :2اإلقتصاد الكلي 4
األرصدة7 :
وكذا للمواد المكونة لها
املعامل4 :
املادة  :3احلساب اإلقتصادي 2
األرصدة5 :
املعامل3 :
نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

متواصل وامتحان
اسم المادة :االقتصاد اجلزئي 4

وصف المواد

هتدف هذه املادة إىل متكني الطالب من دراسة أمثلية باريتو باإلضافة
إىل التوازن العام لولراس.
اسم المادة :اإلقتصاد الكلي 4

هتدف هذه املادة إىل دراسة املشاكل اإلقتصادية و كذا آلية
22
المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

سعر الصرف.
اسم المادة :احلساب اإلقتصادي 2

تطبيق بعض التقنيات الرياضية حلساب املؤشرات إقتصادية املساعدة يف
أخذ القرارات اإلقتصادية و خنص بالذكر :إختيار اإلستثمارات ،نظرية
األلعاب.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :المنهجية )(UEM
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثاني

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 95 :سا
أعمال موجهة 45 :سا
أعمال تطبيقية 50 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UEM :

األرصدة7 :

املادة  : 1إعالم ايل للنمذجة 2
األرصدة4 :
األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
املعامل2 :
وكذا للمواد المكونة لها
املادة  :2اإلقتصاد العاملي 1
األرصدة3 :
املعامل2 :
نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

امتحان
اسم المادة :إعالم ايل للنمذجة 2

متكني الطالب من كيفية إستعمال برنامج لإلعالم اآليل
وصف المواد

Evieus

أو

 Matlabلإلستخدام األمثل للموارد اإلقتصادية ومنذجتها بصفة معمقة.
اسم المادة :اإلقتصاد العاملي 1

هتدددف هددذه املددادة إىل حتليددل العوامددل املددؤثرة واملؤش درات االقتصددادية عددن
اإلقتصاد العاملي مع ذكر بعض مناذج عن بلدان صناعية كربى.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :االستكشافية )(UED
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثاني

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 25 :سا
أعمال موجهة 25 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UED :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لها

نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

األرصدة02 :

املادة  :1اللغة الفرنسية اإلقتصادية 2
األرصدة2 :
املعامل2 :
امتحان
اسم المادة :اللغة الفرنسية اإلقتصادية 2

وصف المواد

من خالل هذا املقياس سيتم تدريب الطلبة على كيفية احملادثة والكتابة،
باالعتماد على أسلوب االتصال واحملادثة يف التدريس .من خالل التطرق
إىل املصطلحات االقتصادية باللغة الفرنسية  ،خاصة تلك اليت جيد الناطق
باللغة العربية صعوبة يف تعلمها.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :االفقية )(UED
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثاني

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 25 :سا
أعمال موجهة 25 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UED :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لها

األرصدة02 :

املادة  :1القانون اإلقتصادي 2
األرصدة2 :
املعامل2 :

نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

امتحان
اسم المادة :القانون اإلقتصادي 2

وصف المواد

هتدف هذه املادة إىل دراسة قانون املستهلك من أجل محايته
باعتباره الطرف الضعيف يف احللقة اإلقتصادية خاصة مع حترير التجارة
اخلارجية والصناعة و كذا حترير األسعار.

26
المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :أساسية )(UEF
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثالث

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 150 :سا
أعمال موجهة 250 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UEF :

األرصدة19 :

املادة  :1االقتصاد اجلزئي 5
األرصدة7 :
املعامل4 :
األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم املادة  :2اإلقتصاد الكلي 5
األرصدة7 :
وكذا للمواد المكونة لها
املعامل4 :
املادة  :3اإلقتصاد الريعي
األرصدة5 :
املعامل3 :
نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

متواصل وامتحان

اسم المادة :االقتصاد الجزئي 5

متكني الطالب من دراسة توازن املستهلك ،املنتج والتوازن العام مع
األخذ بعني اإلعتبار عامل الزمن.

وصف المواد

اسم المادة :اإلقتصاد الكلي 5

هتدف هذه املادة إىل دراسة السياسات اإلقتصادية الكلية مع األخذ بعني
اإلعتبار عامل الزمن.
27
المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

اسم المادة :اإلقتصاد الريعي
هتدف هذه املادة إىل حتليل خصائص اإلقتصاد الريعي و بعض مناذجه من
العلة اهلولندية ،منوذج غولدن و نريي.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :المنهجية )(UEM
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثالث

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 95 :سا
أعمال موجهة 45 :سا
أعمال تطبيقية 50 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UEM :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة
التعليم

وكذا للمواد المكونة لها

األرصدة7 :

املادة  : 1إعالم ايل للنمذجة 3
األرصدة4 :
املعامل2 :
املادة  :2اإلقتصاد العاملي 2
األرصدة3 :
املعامل2 :

نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

امتحان
اسم المادة :إعالم ايل للنمذجة 3

متكني الطالب من كيفية إستعمال برنامج لإلعالم اآليل  Evieusأو
 Matlabلإلقتصاد اجلزئي و الكلي بصفة معمقة.
وصف المواد
اسم المادة :اإلقتصاد العاملي 2

هتدف هذه املادة إىل حتليل بعض مناذج املعاصرة عن بلدان صناعية كربى.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :االستكشافية )(UED
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف
السداسي  :الثالث

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 25 :سا
أعمال موجهة 25 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UED :

األرصدة02 :

املادة  :1اللغة الفرنسية اإلقتصادية 3
األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم
األرصدة2 :
وكذا للمواد المكونة لها
املعامل2 :
نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

امتحان
اسم المادة :اللغة الفرنسية اإلقتصادية 3

وصف المواد

من خالل هذا املقياس سيتم تدريب الطلبة على كيفية كتابة طلبات ،تقارير
و حماضر فعلية  PVمتخصصة.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

عنوان الوحدة  :االفقية )(UED
الشعبة  :علوم إقتصادية

التخصص  :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف

السداسي  :الثالث

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لها

حماضرة 25 :سا
أعمال موجهة 25 :سا
أعمال تطبيقية 00 :سا
عمل شخصي 00 :سا
وحدة التعليم UED :

األرصدة02 :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعليم املادة  :1القانون اإلقتصادي 3
وكذا للمواد المكونة لها
األرصدة2 :
املعامل2 :
نوع التقييم (متواصل أو امتحان)

امتحان
اسم المادة :القانون اإلقتصادي 3

وصف المواد

هتدف هذه املادة إىل الدراسة التحليلية لقانون اإلستثمار و
نزاعاته ،و القانون اجلبائي.
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

 -Vالعقود/االتفاقيات
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
) يف حالة تقدمي عرض التكوين باالشرتاك مع مؤسسة جامعية أخرى (
ورق رمسي حيمل اسم املؤسسة اجلامعية املعنية

املوضوع :املوافقة على اإلشراف املزدوج للماسرت بعنوان  :التحليل اإلقتصادي
بدكلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري.

تعلن اجلامعة (أو املركز اجلامعي) عن رغبتها يف اإلشراف املزدوج عن املاسرت املذكورة أعاله طيلة فرتة تأهيل هذا التكوين.
ويف هذا اإلطار ،فإن اجلامعة (أو املركز اجلامعي) ترافق هذا املشروع من خالل:
 إبداء الرأي أثناء تصميم و حتيني برامج التعليم؛ املشاركة يف امللتقيات املنظمة هلذا الغرض؛ املشاركة يف جلان املناقشة؛ املسامهة يف تبادل اإلمكانيات البشرية واملادية.توقيع املسؤول املؤهل رمسيا:
الوظيفة:
التاريخ:
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
) يف حالة تقدمي عرض تكوين املاسرت باالشرتاك مع مؤسسة لقطاع مستخدم (
(ورق رمسي حيمل اسم املؤسسة)

املوضوع :املوافقة على مشروع حبث تكوين يف املاسرت بعنوان :التحليل اإلقتصاد و اإلستشراف
املقدم من :كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة مستغانم
تعلن مؤسسة :مخبر السياسة الصناعية و تطوير المبادالل الخارجية عن رغبتها يف مرافقة هذا التكوين املذكور أعاله بصفتها
املستخدم احملتمل ملنتوج هذا التكوين
ويف هذا اإلطار ،فإننا نؤكد انضمامنا إىل هذا املشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:
 إبداء رأينا يف تصميم و حتسني برامج التعليم؛ املشاركة يف امللتقيات املنظمة هلذا الغرض؛ املشاركة يف جلان املناقشة؛ تسهيل قدر املستطاع استقبال الطلبة املرتبصني يف املؤسسة يف إطار إجناز مذكرات هناية التخرج أو يف إطار املشاريع املؤطرة.سيتم تسخري اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات واليت تقع على عاتقنا من أجل حتقيق األهداف وتنفيذها إن على املستوى املادي
واملستوى البشري
يعني السيد* قدال زين الدين منسقا خارجيا هلذا املشروع.
توقيع املسؤول املؤهل رمسيا :األستاذ الدكتور يوسفي
الوظيفة :رئيس خمرب
التاريخ:
اخلتم الرمسي للمؤسسة:
34
المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

للمنسقين
 -VIالسيرة الذاتية
ّ
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المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

ثالثا :مـلخص الـسيرة الـذاتية لمسؤول الماستر
اإلســـم :قـــــدال

اللـقـب :زيــن الديــن

تـاريــخ و مـكـــان اإلزديــاد 12 :سـبـتمبــــر  1978بـمـسـتــغـانــــم
الوظيفة الحالية :أستاذ محاضر "ب"
الـعـــــنــوان 03 :شــــارع عــلي جـــبـــلي – حـــاسي مــامــاش
واليـــــة :مــســـتـــغـانـــــم
الــبـلــد :الجــــزائـــــــــر
عـــلبة بـــريـــد27100 :
رقــــم الهـــاتـــف00213 773 723 168 :
البــــريــد اإللــكـتـرونيzgueddal@yahoo.fr :
الحـالة العـائـلـيـة :متــزوج

الـتــكـويــــن األســــاســـي
تــــاريـخ الحـــصــــول

الشهادة المتحصل عليها

جــــــــوان 1997

بـكـالـوريـا عــــلـوم طـبـيـعــة و حـيــاة

جــويــلـيـة 2001

لـيـســـانـــس في الـــعـلـوم المـــالـيـة ،تـخـصـص "تـسـيـيـر"
مـاجـسـتـيـر في اإلقــــتـصـاد ،تـخـصـص "تـحـلـيـل إقـتـصـادي"
)أول الـدفــعـة بـمـعـدل )15,40
دكــتـوراه فـي اإلقـتـصـاد ،تـخـصـص" :تـحـلـــيـل إقـتـصـادي"
(برتبــة مشــرف جــدا)

أبـــريــــــل 2005
أبـــريــــــل 2013

الــخـبــــرة الـمـهـنـيـــة
. 1

الســـنـة

الخـبـرة على مـسـتـوى المؤسسة:
الـمـنـصـب

مـن  ...إلى
 2008/2004إطـار مـكـلـف بـالـدراســات
 2015/2008أستاذ مساعد دائم
 2012/2011رئيس قسم العلوم اإلقتصادية
رئيس اللجنة التأديبية لقسم
2012/2011
العلوم اإلقتصادية

الـمـصـلـحــــة إســــم الـمـؤســــسـة
الــتـنـظــــيـم
قسم العلوم
اإلقتصادية
قسم العلوم
اإلقتصادية
قسم العلوم
اإلقتصادية

سوناطراك "مركب تمييع غاز البترول
"GP1Z
كلية العلوم العلوم اإلقتصادية و التجارية
وعلوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم
كلية العلوم التجارية و العلوم اإلقتصادية و
علوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم
كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و
علوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم

الـقــطـاع
المـحـروقـات
التعليم العالي
و البحث العلمي
التعليم العالي
و البحث العلمي
التعليم العالي
و البحث العلمي
36

المؤسسة :جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم عنوان الماستر :التحليل اإلقتصادي و اإلستشراف السنة الجامعية2012/2011:

2012/2011
2012/2011
2015/2012
2015/2010
. 2

الســنـة

عضو باللجنة العلمية لقسم العلوم قسم العلوم
اإلقتصادية
اإلقتصادية
قسم العلوم
عضو لجنة ضمان الجودة
اإلقتصادية
مسؤول ماستر تخصص تحليل
قسم العلوم
إقتصادي القرار الوزاري رقم
اإلقتصادية
 310المؤرخ في 2012/10/01
رئيس لجنة المداوالت و رئيس قسم العلوم
اإلقتصادية
اللجنة البيداغوجية للتنسيق

كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و
علوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم
كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و
علوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم

التعليم العالي
و البحث العلمي
التعليم العالي
و البحث العلمي

كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و
علوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم

التعليم العالي
و البحث العلمي

كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و
علوم التسيير – جامعة بن باديس مستغانم

التعليم العالي
و البحث العلمي

الخـبـرة على مسـتـوى التـعـلـيـم العــالي:
نــوعـيـة الـتـدريـس

الـمـقـيـــاس

الـواليـــــة

إســــم الجـــامعة

من  ...إلى
2003/2002

أستــــاذ مــؤقــت

بــحـوث العـمـلـيـات

جـامعة الجياللي اليـابس

سيدي بلعباس

2005/2003

أستــــاذ مــؤقــت

اإلقـتـصـاد الـكــلي

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2007/2005

أستــــاذ مــؤقــت

اإلقـتـصـاد الجـــزئي

جـامعة إبن بـاديس  -ملحقة غليزان -غـلـيـزان

2008/2007

أستــــاذ مــؤقــت

إخــتـيـار اإلسـتـثمـارات

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2009/2008

أستــــاذ مساعد دائم

اإلقتصاد الجزئي

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2015/2009

أستــــاذ مساعد دائم

اإلقتصاد الجزائري

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2012/2011

أستــــاذ مساعد دائم

مدخل في اإلقتصاد

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2015/2011

أستــــاذ مساعد دائم

اإلقتصاد الكلي المعمق

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2015/2012

أستــــاذ مساعد دائم

اإلقتصاد الجزئي المعمق

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

2015/2011

أستــــاذ مساعد دائم

مالية عامة

جـامعة إبن بـاديس

مســتغانم

الـدورات الـتدريـبـيــة و الـتـكـويــنات الـمـهـنية مكللة بشهادات
المـــدة

النــــوع

المــوضــــــوع

إســــــم الهــيئــــــة

 6أشـــهــر
 7أشـــهــر
 5أيــــــام
 5أيــــــام
 5أيــــــام

تـربص تطـبـيـقي
التـــكويـــن
التـــكويـــن
التـــكويـــن
التـــكويـــن

دراســـة المـشــاريــــــع
اللــغــة الفـــرنــسـية "مسـتـوى "2
جــبـاية المــحـروقـات الجــزائــريـة
تـأسـيـس نـظـام إدارة الـجــــودة
Microsoft Power Point 97

SONATRACH / ENG
SONATRACH / FOR
SONATRACH / CPE
CESI
SONATRACH / FOR

أعـــمال و بحــــــوث
مــذكرة اللــيسـانـس:
الموضوع" :دور بــحوث العمــليات في تــخطيط و سيــر المشــاريع اإلسـتـثـمارية :دراسة حالة على مستوى مديرية الدراسات Sonatrach
"/ ENG
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رســـالة المـاجستـير:
الموضوع" :أثار إندماج الجزائر في السـوق األورومتوسطية :نموذج توازن حسابي عام لإلقتصاد الجزائري"

أطروحــة الدكــتـوراه:
الموضوع" :تحــلـيـل الجبـايـــة البـتـرولـيـة و أثــرها على اإلقـتـصـاد الـجـزائـــري"

مذكرة تطبيقية للعمل بشركة سوناطراك
« La gestion du temps entre planification et réalisation des objectifs du complexe GP1Z :
» Etude de cas au niveau des départements d’exploitations

المـشاركـة في المـلـتـقـيـات ،النشر ،التــأطير و التـقـريـر
المـشـاركة في مـلـتـقى دوليSéminaire doctoral CEMAFI – EMMA de NICE, 25 – 26 mars 2004, le thème : :
» « LE POTENTIEL COMMERCIAL DES PAYS DU MAGHREB
المـشـاركة في مـلـتـقى دوليColloque International portant sur le thème : « Les critères de l’assurance :
qualité et l’évolution de ses mécanismes dans les institutions de l’enseignement
supérieur » Organiser les 29 et 30 octobre 2013
MOSTAGANEM – ALGERIE
عنوان المداخلة :دراسة أسباب تغيب الطالب في الجامعة كمعيار لجودة التعليم العالي :دراسة إحصائية بقسم العلوم اإلقتصادية-
جامعة مستغانم.
المـشـاركة في مـلـتـقى دوليColloque International portant sur le thème : « Compétitivité et :
Développement des Echanges Extérieurs » Organiser les 29 et 30 janvier 2012
MOSTAGANEM – ALGERIE
عنوان المداخلة :اآلثار الكمية لخلق منطقة التبادل الحر األورومتوسطية على تنافسية اإلقتصاد الجزائري.
المـشـاركة في مـلـتـقى وطنيColloque national portant sur le thème : « La Nouvelle Stratégie :
Industrielle En Algérie » Organiser les 23 et 24 avril 2012
MOSTAGANEM – ALGERIE

عنوان المداخلة :قطاع المحروقات و أثره على التصنيع بالجزائر :نموذج العلة الهولندية.
نشر مقال بمجلة دولية علمية محكمة "اإلستراتيجية و التنمية" :آثار األزمة المالية العالمية على اإلقتصاد
الجزائري ،العدد األول ،جويلية  ،2011ص ص  ،134-116ردمد  ،2170-0982جامعة عبد الحميد
بن باديس – مستغانم.
رئيس اللجنة التنظيمية ليوم دراسي حول "ظاهرة تغيب الطالب في الجامعة :األسباب و الحلول" ،يوم 2010/01/18
كلية الحقوق و العلوم التجارية ،جامعة بن باديس – مستغانم.
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عضو باللجنة العلمية للمـلـتـقى الدوليColloque International portant sur le thème : « Les critères de :
l’assurance qualité et l’évolution de ses mécanismes dans les institutions de
l’enseignement supérieur » Organiser les 29 et 30 octobre 2013
MOSTAGANEM – ALGERIE
عضو باللجنة التنظيمية للمـلـتـقى الوطني " :الوساطة المالية في الجزائر (مقاربات جديدة-قواعد جديدة)" يومي  29و 30
أفريل  . 2013مستغانم – الجزائر.
عضو باللجنة التنظيمية للمـلـتـقى الوطنيColloque national portant sur le thème : « La Nouvelle Stratégie :
Industrielle En Algérie » Organiser les 23 et 24 avril 2012
MOSTAGANEM – ALGERIE

المـشـاركة في يوم دراسي بمداخلة تحت عنوان" :دراسة إحصائية حول ظاهرة تغيب الطالب في كلية الحقوق و
العلوم التجارية" ،يوم  ،2010/01/18جامعة بن باديس – مستغانم.
المـشـاركة في يوم دراسي بمداخلة تحت عنوان" :آليات نظام  ،"LMDيوم  ،2011/11/13جامعة بن باديس –
مستغانم.
عضو باللجنة العلمية للمـلـتـقى الدوليColloque International portant sur le thème : « Les critères de :
l’assurance qualité et l’évolution de ses mécanismes dans les institutions de
l’enseignement supérieur » Organiser les 29 et 30 octobre 2013
MOSTAGANEM – ALGERIE
رئاسة ورشة للمـلـتـقى الدوليColloque International portant sur le thème : « Les critères de l’assurance :
qualité et l’évolution de ses mécanismes dans les institutions de l’enseignement
supérieur » Organiser les 29 et 30 octobre 2013
MOSTAGANEM – ALGERIE

نشر مقال بمجلة دولية علمية محكمة "اإلستراتيجية و التنمية" :نموذج التوازن الحسابي العام لإلقتصاد الجزائري:
حالة الشراكة األوروجزائرية ،العدد التاسع ،جويلية  ،2015ص ص  ،355-329ردمد -0982
 ،2170جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم.
نشر مقال بمجلة دولية علمية محكمة "دفاتر إقتصادية"ESTIMATION DE LA FISCALITE :
،PETROLIERE: Modélisation d’un contrat de partage de production

العدد الحادي عشر ،سبتمبر  ،2015ص ص  ،1-17ردمد  ،2170-1040جامعة زيان عاشور  -الجلفة.
تـأطــيـر الليسانس :ألكثر من  15مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم المـالية و علـوم التسـيير سواء نظام
كالسيكي أو نظام LMD
ترأس لجنة مناقشة الليسانس :ألكثر من  8مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم المـالية و علـوم التسـيير
سواء نظام كالسيكي أو نظام .LMD
عضو لجنة مناقشة الليسانس :ألكثر من  10مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم المـالية و علـوم التسـيير
سواء نظام كالسيكي أو نظام .LMD
تـأطــيـر الماستر :ألكثر  02مذكرتين التخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم اإلقتصادية و التجارية و علـوم التسـيير.
ترأس لجنة مناقشة الماستر :ألكثر من  03مذكرتين التخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم اإلقتصادية و التجارية و
علـوم التسـيير.
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عضو لجنة مناقشة الماستر :ألكثر من  04مذكرتين التخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم اإلقتصادية و التجارية و
علـوم التسـيير.

مشاريع البحث
عضو بمشروع بحث المقدم في إطار  CNEPRUبعنوان«L’IMPACT DE L'OUVERTURE COMMERCIALE SUR :
»LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN ALGERIE

إبتداءا من  2010/01/01تحت رقمM02220100026 :
عضو بمشروع بحث المقدم في إطار  CNEPRUتم تمديده بعنوان«L’IMPACT DE L'OUVERTURE :
»COMMERCIALE SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN ALGERIE

إبتداءا من  2013/01/01تحت رقمM02220100026 :
عضو بمشروع بحث المقدم في إطار  CNEPRUبعنوان«L’ALGERIE FACE AU DEVELOPPEMENT DU :
»COMMERCE INTERNATIONAL: ENJEUX DE COMPETITIVITE

إبتداءا من  2015/01/01تحت رقمM02220140096 :
عضو بمخبر البحث  DYNAMECSبعنوان«DYNAMIQUE MACRO-ECONOMIQUE ET CHANGEMENTS :
» STRUCTURELS

من  2010/11/01إلى .2014/06/10

مذكرات الماستر ،الماجستير التي تم مناقشتها أو اإلشراف عنها
أ.

مذكرات الماستر التي تمت مناقشتها

رقم :1

اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم الشهادة
الموضوع

جعفري بختة
جوان  – 2011جامعة مستغانم
خالدي علي
ماستر التجارة و اللوجستيك األورومتوسطي
الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية في إطار التجارة الدولية
رفاسي سمية
جوان  – 2011جامعة مستغانم

المقرر

خالدي علي

اسم الشهادة

ماستر التجارة و اللوجستيك األورومتوسطي

الموضوع
اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة

أهمية األوراق التجارية في البنوك أثناء المبادالت التجارية
دوبي بونوة وفاء
جوان  – 2011جامعة مستغانم

المقرر

خالدي علي

اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
رقم : 2

رقم :3
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رقم :4

اسم الشهادة

ماستر التجارة و اللوجستيك األورومتوسطي

الموضوع

لوجستيك التوزيع الدولي
تيكور المعتز باهلل
جوان  – 2011جامعة مستغانم
بوبكر محمد
ماستر التجارة و اللوجستيك األورومتوسطي
أثر الشراكة األورومتوسطية على قطاع النقل بالجزائر :دراسة حالة ميناء مستغانم
بشليلي أسماء
جوان  – 2013جامعة مستغانم

اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم الشهادة
الموضوع
اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة

رقم : 5

رقم :6

رقم :1

رقم : 2

رقم :3

المقرر

د .بكريتي لخضر

اسم الشهادة

ماستر إدارة و إقتصاد المؤسسة

الموضوع
اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة

اإلنفاق الحكومي و النمو اإلقتصادي من النظرية إلى التطبيق :حالة الجزائر
عزوز فتيحة
جوان  – 2013جامعة مستغانم

المقرر

د .بكريتي لخضر

اسم الشهادة

ماستر إدارة و إقتصاد المؤسسة

الموضوع
هل التنمية المالية عامل للنمو و التنمية اإلقتصادية؟ حالة الجزائر
مذكرات الماجستير التي تم اإلشراف عنها
عمراني فاطمة
اسم ولقب الطالب
أفريل  – 2014جامعة مستغانم
تاريخ و مكان المناقشة
د .قدال زين الدين
مساعد المقرر
ماجستير التقنيات الكمية للتسيير
اسم الشهادة
أثر تغيرات سعر البترول على اإلنفاق الحكومي :دراسة قياسية للجزائر (الفترة
الموضوع
)2012-2000
اسم ولقب الطالب
تموري الحاج لخضر
تاريخ و مكان المناقشة
أفريل  – 2014جامعة مستغانم
مساعد المقرر
د .قدال زين الدين
اسم الشهادة
ماجستير التقنيات الكمية للتسيير
الموضوع
محددات الطلب على النفط لدول منظمة أوبك ()2012-1972
اسم ولقب الطالب
حمداني سعاد
المناقشة
تاريخ و مكان
أفريل  – 2014جامعة مستغانم
مساعد المقرر
د .قدال زين الدين
اسم الشهادة
ماجستير التقنيات الكمية للتسيير
الموضوع

La prévision et la gestion des chocs pétroliers en algérie : Modèle MEGA

التربـصـــــــات:
تربص قصير المدى
تربص قصير المدى
تربص قصير المدى
تربص قصير المدى
تربص قصير المدى

بلجيكا
فرنسا
بلجيكا
فرنسا
بلجيكا

مارس 2011
جوان 2012
جوان 2013
جوان 2014
جوان 2015
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مـعــلـــومــــات أخـــــرى:
التـحكم في اللـغات:

التـحكم في اإلعـالم اآللي:

اللـــغة العربية :أتقن جيدا (القراءة و الكتابة)
اللـــغة الفرنسية :أتقن جيدا (القراءة و الكتابة)
اللـــغة اإلنجليزية :أتقن (القراءة و الكتابة)
البـــرمجـةMatlab – SPSS 11 - Pascal – Basic-Dbase … :

أنــظـمــة اإلسـتـغـاللWindows & Ms Dos, Word – Excel – Power Point. :
رخـصة السـيـاقــــة
الريــــاضـة

النــــــوع "ب"
الــشــطرنــج "بــطل جــهوي و ممـثـل للفريق الوطني في المهرجان العــالمي سنة "2001

املعين باالمر:
د .قدال زين الدين
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 -VIIرأ وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية:
عنوان الماستر  :التحليل اإلقتصاد
اللجنة العلمية للقسم
رأ وتأشيرة اللجنة العلمية للقسم:

التاريخ
المجلس العلمي للكلية ( أو المعهد )
رأ و تأشيرة المجلس العلمي:

التاريخ :
عميد الكلية ( أو مدير المعهد )
رأ و تأشيرة عميد الكلية أو مدير المعهد:

التاريخ :
المجلس العلمي للجامعة
رأ و تأشيرة المجلس العلمي:

التاريخ :
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 -VIIتأشيرة الندوة

الجهوية:

(التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين)
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