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

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

  : علوم إقتصادية  التخصص

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

 

 

 
 

 ..اإلقتصاد الجزائري و العولمة  : العنوان

 ......األساسية . : وحدة التعليم

  ......2.... : المعامل             . 5......:    عدد األرصدة

 ...)*(2ساعات  3.... : الحجم الساعي األسبوعي

   ....*(2ساعات)3..:  الساعات في األسبوع ( المحاضرة ) عدد

 .تدمج في الثالث ساعات  .:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

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

 

 

 

 
 

 مسعودان  كمال  مساعد  "أ .. .. : االسم، اللقب، الرتبة

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

 ....kamelmess55@yaho.fr .... : البريد االلكتروني

 .0772828093.: رقم الهاتف

سا 15:30سا إلى 14و األربعاء من    سا15:30إلى .14اإلثنين  من ..... : توقيت الدرس ومكانه

............................................................. 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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 :(Pré requis) المكتسبات 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................... 

 :مادة التعليميةالهدف العام لل

ات لمكتسباة يمكن فهمها من خالل تقديم مقياس يسمح للطلبة يسمح للطلبة من مقاربة تجربة ميداني 

  النظرية للسنة األولى و السداسي الثالث

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

 يتم تقييمها(

ي مر بها اإلقتصاد الجزائري/ تعمق بعض تطبيقات عديدة للنظري على حالة الجزائر/ التمكن من معرفة المراحل التاريخية الت
 المفاهيم اإلقتصادية على الواقع الجزائري

 
 

 

 يدور محتوى المقياس حول مجموعة من الفصول و تم إدراج  فصل

2014.( خاص باألزمة التي عرفها الجزائر منذ1)   

  .( تجربة الجزائر في مجال التخطيط2) 

.2014إلى 2000( المخططات الثالث من  3)  

التي قامت بها الجزائر. اإلصالحات. 1986( األزمة عرفتها الجزائر في 4)  

.( التصحيح الهيكلي و أثاره على اإلقتصاد الجزائري5)  

( العالقة اإلقتصاد الجزائري مع االقتصاد المغاربي.6)  

 .omc ( إنضمام الجزائر إلى 7)

 ( إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوربي.8)

 ( مفهوم العولمة و إدماج اإلقتصاد الجزائري في إقتصاد العالمي.9)

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

مادة التعليميةوصف ال  

يميةمادة التعلمحتوى ال  



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
العلوم اإلقتصادية ......القسم         ............العلوم اإلقتصادية و علوم التسير...الكلية

................................................... 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 100%

جزئيامتحان    

 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

2016                  Opo  ب. شايب L’economie algerienneaal’heur de la 
mondialisation 

:اجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(مر    

  عنوان المرجع األول المؤلف 

2016دار الشهاب             L’algerie economie de route de مصطفى مقيدش 
economie emiyante     

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
1ف   األولاألسبوع  

1ف   األسبوع الثاني 

2ف   األسبوع الثالث 

3ف   األسبوع الرابع 

4ف   األسبوع الخامس 

5ف   األسبوع السادس 

6ف   األسبوع السابع 

7ف   االسبوع الثامن 

8ف   االسبوع التاسع 

9ف   االسبوع العاشر 

10ف   األسبوع الحادي عشر 

11ف   األسبوع الثاني عشر 

سيامتحان نهاية السدا   االسبوع الثالث عشر 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


