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جذع مشترك علوم  : لشعبةا                                                .........السنة الثانية ....... : يدانالم

 .....................................اإلقتصادية

  : علوم إقتصادية  التخصص

 ..2019-2018 : لسنة الجامعيةا                                          .             .....األول..... : السداسي
 

 

 

 

 

  إقتصاد كلي : العنوان

 أساسية . : وحدة التعليم

  ......3.... : المعامل             6.....:    عدد األرصدة

 ..ساعات 3.... : الحجم الساعي األسبوعي

   .ساعات 3..:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 ..ساعات1.30:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 ............................:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

  -أ–مساعد  ذباح حسين أستاذ.. .. : االسم، اللقب، الرتبة

 .... : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 houcine23@ yahoo.fr....... : البريد االلكتروني

 43 47 23 061.: رقم الهاتف

 320بالمدرج 11:00سا إلى 08:00من  الثالثاء محاضرة يوم... : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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  :(Pré requis) المكتسبات 
............................................................................................ 

 :مادة التعليميةف العام للالهد

 للمادة و كذلك األساليب المختلفة . تعريف الطالب باألسس النظرية و التطبيقية 

 

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

 و كيفية تطبيقها.. محاولة إرساء رصيد من المعرفة على هذا المستوى 

 . تدريب الطالب على االساليب القياسية 

 

 

 

 

 
 

 

يحتوي الفصل األول التعريف بالمقياس و الفروقات الجوهرية بينه و بين المقياس االخر و أهم االسس النظرية الشائعة في هذا 

 المجال.

 أما الفصل الثاني يتم التطرق الى كيفية حساب المجاميع االقتصادية 

لفة في الفترة الطويلة الفصل الثالث يتناول دوال االستهالك المختأما   

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئيامتحان  50%  

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

-نظريات و نماذج–االقتصاد الكلي  بريبش السعيد دار العلوم  

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول نوان المرجعع المؤلف دار النشر و السنة   

ار العلومد  االقتصاد الكلي بين النظرية و التطبيق بريش السعيد 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

  أ 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول مدخل عام للمقياس 

 األسبوع الثاني مفاهيم أساسية لالقتصاد الكلي 

اهيم بعض المتغيراتمف   األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع العالقة بين هذه المتغيرات 

النظرية االقتصاد الكليا    األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع مدخل إلى محاسبة الوطنية 

 االسبوع الثامن pib ; pnbطرق حساب  

تهالك الفروقات االساسية في االس   االسبوع التاسع 

 االسبوع العاشر دالة االستهالك كلي  

 األسبوع الحادي عشر الدالة االستهالك الكينزية قصيرة المدى 

 األسبوع الثاني عشر الدالة االستهالك الكينزية طويلة  المدى 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


