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 الفھرس
 

 - I6ص -- --------------------- ---- ------------------------------------- بطاقة تعریف اللیسانس 
 6ص ------------ ------------------------------------------------------ تحدید مكان التكوین - 1
 6ص ----------- ---------------------------------------------------- المشاركون اآلخرون   - 2
 7ص ---------------------- ------------------------------------------إطار وأھداف التكوین - 3

 8ص ----------------------- ---------------------- مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین  –أ 
 8ص --------------- ----------------------------------------------------أھداف التكوین -ب
 8ص -------------------- -------------------------------  المؤھالت و الكفاءات المستھدفة -ج
 8ص -------------------- ----------------------- القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل -د
 8ص ---------------------- ------------------------------- الجسور نحو تخصصات أخرى - ه
 8ص --------------------- ----------------------------- مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین  - و

  9ص --------------------------- --------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة- 4
  9ص ---------------------- ---------------------------------------------- قدرات التأطیر - أ

 9ص ------------------------------------ في التخصص التأطیر الداخلي المسخر للتكوین  -  ب
  10ص ---------------- ----------------- في التخصص التأطیر الخارجي المسخر للتكوین  - ج 
 11ص --- ----------------------------  شریة المسخرة للتكوینالحوصلة اإلجمالیة للموارد الب - د 

  12ص --- ----------------------------------  في التخصص اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین - 5
 12ص -------------------- --------------------------------- المخابر البیداغوجیة والتجھیزات  -أ 
 12ص --------------------- ------------------------بص والتكوین في المؤسساتمیادین التر - ب 
 12ص ----------------  بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة والمتعلقة التوثیق المتوفر  - ج 
  12ص -- فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة  - د 
 
- II 14ص ------------- --------------------------------- التخصصي بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  19ص -------------------------------------------------------------------- : السداسي الخامس  -
  20ص ---------------- ----------------------------------------------------: السداسي السادس  -
  21ص --------------------- ------------------------------------------ للتكوینإجمالیة حوصلة ال -
  
 III - 21ص  ----- ---------------------- -----------------سداسیي كل البرنامج المفصل لكل مادة في  

III -1- 22ص  ---------- - ------------------ثانيوال لوالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین األ  
III -2- 42ص  ----------------------------  رابعوال ثاثالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین ال  
III -3- 60ص  ------------------------  سادسوال خامسالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین ال  

  
 IV-  75ص ------------- ------------------------ -------------------------- ----- االتفاقیات/العقود  
 V-  77ص - ---- في التخصص لفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینالكل شخص من  ملخصةسیرة ذاتیة  

  
VI  -  93ص ------ ---------------------------------------- والعلمیةرأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة  

  
 VIII - 94ص ----------------------- ---------------------------------تأشیرة الندوة الجھویة رأي  

  
VIII- 95ص ----------------------- ------------- رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان  
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I- بطاقة تعریف اللیسانس  
  
  

  
 :تحدید مكان التكوین - 1
 

  وعلوم التسییر  لوم االقتصادیةالع كلیة:كلیة أو معھد  
 

 علوم التسییر  :قسم  
 

  24/09/2013بتارخ  653:ك )یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل( :اللیسانس تأھیل رقم قرار 
 
 
 : المشاركون اآلخرون - 2
  
  : المؤسسات الشریكة األخرى -
  
  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -
  
  
  
 :اء الدولیون األجانب الشرك -
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  :إطار وأھداف التكوین - 3
یھدف ھذا العرض إلى تكوین مختصین في المالیة العمومیة ، استجابة لطلبات القطاع لتلبیة 

 العمومیة بشكل عام  واإلداراتاحتیاجات وزارة المالیة 
  
 )حقل إجباري( مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین  –أ 
 
سواء من نفس فرقة (حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة  في

  :األخرى وفق الشكل التالي بالشعبیرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة ) التكوین أو فرق تكوین أخرى
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ع ا ع ت ت : قاعدة التعلیم المشترك للمیدان
  

 علوم التسییر:الفرع
  
 

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنیة 

  :بالمطابقة 
  تسییر عمومي 

  إدارة مالیة   -
  األعمالإدارة   -
  
  

  :التخصص المعني بالمطابقة 
  

 إدارة المیزانیة  -
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 )حقل إجباري( أھداف التكوین -ب
 )سطرا على األكثر 20 - نھایة التكوین المكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (

 معارف تكوین كفاءات ذا مستوى عال لتسییر األموال العمومیة، واالقتصاد العمومي بشكل عام  بإكسابھم
  متكاملة تجعلھم متحكمین في الوظائف المسندة  إلیھم 

  
  
  )حقل إجباري( )سطرا على األكثر 20( ات المستھدفةالمؤھالت و الكفاء - ج

تكوین إطارات متخصصة في تسییر مالیة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات  ذات الطابع 
  ، وكل المؤسسات التي تستعمل في حساباتھا المحاسبة العمومیة االداري ، والثقافي 

  أو دولیا  مواصلة الدراسات العلیا وطنیا إمكانیةباإلضافة إلى  
  
  )حقل إجباري( لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة  -د

  وزارة المـــــــالیة
 الجمارك  -
 البلدیات  -
 الوالیات   -
 مجلس المحاسبة  -
 الرقابة المالي  -
 المحاسبین العمومیین  -
 الجامعات   -
 كل مؤسسات الدولة التي تستعمل المحاسبة العمومیة  -
  الخزینةالعمومیة  -
  : یتقاطع ھذاالتخصص مع التخصصات التالیة  :)حقل إجباري( ر نحو تخصصات أخرىالجسو -ه

  تسییر عمومي 
  رة األعمال إدا 

  أدارة مالیة
  : في التخصصات التالیة یمكن للطالب مواصلة التكوین في الماستر 

 یزانیة العمومیة ، تسییر الجماعات المحلیة مواصلة التكوین في المدرسة العلیاإدارة الم -
  لإلدارة ، ومدرسة القلیعة ، في التخصصات المالئمة 

 
  )حقل إجباري( لمتابعة التكوین النجاعة  مؤشرات -و
  ....)الكفاءات المكتسبة إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین، الدیمومة، نسبة النجاح، معاییر( 
تشغیل على مستوى المؤسسات باإلمكان االستمرار في فتح ھذا التخصص لفترة طویلة بالنظر إلمكانیات ال 

  المتواجدة في منطقة عنابة والوالیات المجاورة والمرافق العمومیة 
  بناء على التجربة السابقة بالمئة 95تقدر نسبة النجاح حوالي  -
نیات المؤسسات األخرى تسییر المیزانیة العمومیة ومراھذا التخصص یمكن المتخرجین من التحكم في   -

 .لمالیة ومصالح المیزانیة في اإلدارات األخرى وتأطیر مصالح وزارة ا



9 
إدارة المیزانیة:   للیسانسعنابة                                عنوان ا -جامة باجي مختار : المؤسسة   

2014/2015: السنة الجامعیة   

 



10 إدارة المیزانیة                                                                          :   عنوان اللیسانس               عنابة                  -جامة باجي مختار : المؤسسة    
2015 – 2014:   السنة الجامعیة  

 
 

  



11 
إدارة المیزانیة:   للیسانسعنابة                                عنوان ا -جامة باجي مختار : المؤسسة   

2014/2015: السنة الجامعیة   

  
  
  
  )3سنة ( الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین -د

 
 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

 أستاذ التعلیم العالي 03 -    03
 أستاذ محاضر أ 02 - 02
 أستاذ محاضر ب 01 - 01
 عد أأستاذ مسا 04 - 04
 أستاذ مساعد ب 01 - 01
 *أخرى  - 05 05
 المجموع 11 05 16
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  :في التخصص  للتكوین اإلمكانیات المادیة المتوفرة- 5
  

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال :  المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ
  )بربطاقة لكل مخ.( التطبیقیة للتكوین المقترح

  
  LARMO , LAREE:عنوان المخبر 

  
  )(60قدرات االستیعاب 

  
  

  المالحظات  العدد  اتالتجھیزعنوان   الرقم
  مستعمل في الدراسة والمناقشات   20  إعالم آلي أجھزة   01
  //  //   10  داطشو   02
     06  الناسخات    03
     01  الماسح الضوئي   04
     01  العاكس الضوئي   05

  
  
  

 ) االتفاقیات/ العقود  الملحقةأنظر (  تربص و التكوین في المؤسساتمیادین ال -ب
  

  المدة  عدد الطلبة  مكان التربص
  یوما حسب االمكانیات 30-  10من   03- 02بین   مدیرة التخطیط والمالیة بالوالیة

  یوما حسب االمكانیات 30-  10من   03- 02بین   المراقبة المالیة
  یوما حسب االمكانیات 30-  10من   03 -02بین   الخزینة العمومیة

  یوما حسب االمكانیات 30-  10من   03- 02بین   الجامعة
  یوما حسب االمكانیات 30-  10من   03 – 02بین   مدیریة الضرائب

  یوما حسب االمكانیات 30-  10من   03 – 03بین   ة الجماركیمدیر
  
  
 )إجباريحقل  ( تكوین المقترحبعرض الفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر  -ج
   

تضم آالف النسخ من المراجع المتنوعة المتخصصة في مجال العلوم االقتصادیة  مكتبة تتوفرالكلیة على 
كما تضم قاعة للدوریات المتخصصة ، . والتسییر والعلوم التجاریة ، وباللغات العربیة والفرنسیة واالنجلیزیة 

كما توجد مكتبة جامعیة مركزیة تزخر باآلف من المراجع في شتى .  وقاعة خاصة بالموسوعات والقوامیس
تتوفر على الرسائل الجامعیة ، ماستر ، ماجستیر ، رسائل التخصصات على مستوى الجامعة المركزیة كما 

  . ، القوانین المنظمة للمالیة العمومیة  تاإلنترناقع وم+ دكتوراه 
  
مفردات األعمال –د -المتوفرة بالمعھد أو الكلیة اإلعالم و االتصال األعمال الشخصیة و تكنولوجیاتمقرات  -د

  الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم االتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة 
تضم الكلیة ثالثة قاعات للمطالعة ، وإنجاز األعمال الشخصیة على مستوى مكتبة الكلیة تتسع كل منھا لحوالي 

یكتروني مجھز بحواسب موصولة بشبكة اإلنترنیت كم تتوفر الكلیة على طالب ، إضافة إلى فضاء ال 200
شخصي ، إضافة إلى ما تتوفر علیھ جھاز كومبیوتر  20مركز للحسابات إلنجاز تطبیقات اإلعالم اآللي بھ 
  .مختلف المخابر من إمكانیات وتجھیزات معلوماتیة 
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 :: 2، ومعامل  4: الدراسة برصید قدره  مشروع نھایة: بالنسبة للمذكرة أو تقریر التربص ، یسمى  -
حسب تخصص كل ( ، ینجز فیھ الطالب موضوع معین یتعلق بتخصصھ التخرج تقرر تسمیتھ بمشروع  -

ف أساتذة من فریق التكوین كما یتم تقییمھ من طر. وتضبط محاوره من طرف فرقة التكوین ) لیسانس 
   ، والتصدیق علیھ  للفرع
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II – بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم التخصصي   
  )6و 5السداسیین (

  ) دمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرعت(
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  :ول السداسي األ -
 

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  ةاألرصد  المعامل
  نوع التقییم

  امتحان  متواصل  * أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 15
                    وحدات التعلیم األساسیة    

      18  4  سا 180  -  سا 6  سا6  سا 360  )إخ/ إج ( 1وت أ 
30سا1  30سا1  سا 90 مدخل لإلقتصاد 1المادة   x x  5  2  سا 45   - 
سا 90 1اقتصاد جزئي  2المادة   30سا1  30سا1   x x  5 2  سا 45  - 
سا90 1محاسبة عامة   3المادة 30سا1  30سا1   x x  4 2  سا45  - 

سا90 تاریخ الفكر االقتصادي 4المادة  30سا1  30سا1   x x  4 2  سا 45  - 
                    وحدات التعلیم المنھجیة

      9  5  سا 120  -  سا3  4.30  سا187.30  )إخ/ إج ( 1 م وت
سا85 1احصاء  1المادة  30سا1  30سا1   x x  4 2  سا40  - 
سا85 1ریاضیات  2المادة  30سا1  30سا1   x x  4 2  سا40  - 

30سا1  سا62.30 1منھجیة البحث 3المادة  x  -  1  1  سا40  -   
                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

      2  2  سا 60  -  -  سا3  سا 105  )إخ/ إج ( 1 إوت 
سا 52.30 مدخل للقانون 1المادة  30سا1   x  -  1 1  سا 30  -  - 

سا 52.30  مدخل لعلم االجتماع 2المادة  30سا1   x  -  1 1  سا30  -  - 
                    وحدة التعلیم األفقیة

      1  1  سا30  -  سا 1.30  -  سا  52.30  )إخ/ إج ( 1 أفوت 
  x  x  1  1  سا30  -  30سا1  -  سا  52.30  1لغة حیة  1المادة 

  -  -  30  16  سا 390  -  سا10.30  00سا15  00سا750  1 سداسيمجموع ال
  
 

 عمل إضافي سداسي*
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  :ثاني السداسي ال -
 

  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم
  امتحان  متواصل  *أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 15

                    وحدات التعلیم األساسیة    
      رصیدا 16  6  سا 135  -  سا4.30  سا 4.30  سا 127  )إخ/ إج ( 1وت أ 

30سا1  30سا1  سا 90  مدخل إلدارة األعمال 1المادة   x x  6  2  سا45  - 

30سا1  سا 90 2اقتصاد جزئي  2المادة  30سا1   x x  6  2  سا 45  - 
30سا1  سا 90 2محاسبة عامة  3المادة  30سا1   x x  4  2  سا 45  - 

                    المنھجیة وحدات التعلیم
      رصیدا  11  6  سا  135  -  سا4.30  سا 4.30  سا127  )إخ/ إج ( 1 م وت

30سا1  سا 90 2احصاء 1المادة  30سا1   x x  4  2  سا 45  - 
30سا1  سا 90 2ریاضیات 2المادة   30سا1   x x  4  2  سا 45  - 
30سا1  سا 90 إعالم آلي 3المادة  30سا1    -  x  3  2  سا 45  - 

                    اإلسكتشافیةوحدات التعلیم 
      رصبد 2   2  سا90  -  -  سا 3  سا 125  إخ/ إج ( 1 إوت 
30سا1  سا 62.30 قانون تجاري 1المادة   x  -  1  1  سا45  -  - 

30سا1  سا 62.30  علم اجتماع المنظمات 2المادة   x  -  1  1  سا45  -  - 
                    وحدة التعلیم األفقیة

      رصید  1  1  سا45  -  سا 1.30  -  سا 62.30  )إخ/ إج ( 1 أفوت 
  x  x  1  1  سا 45  -  30سا1  -  سا 62.30  2 لغة حیة 1المادة 

  -  -  30  15  00سا405  -  30سا10  سا 12  سا746  2مجموع السداسي 
  
 
  عمل إضافي سداسي*
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  :ثالثالسداسي ال -
 

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  السداسي 
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

  امتحان  متواصل  *أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 15
                    وحدات التعلیم األساسیة    

      رصیدا 17   6  سا 205  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 340  )إخ/ إج ( 1وت أ 
30سا1  30سا1  سا 120  تسییر المؤسسة 1المادة   x x  6  2  سا 75 - 

30سا1  سا 120 1اقتصاد كلي 2المادة  30سا1   x x  6  2  سا 75 - 
30سا1  سا 100 محاسبة تحلیلیة 3المادة  30سا1   x x  5  2  سا 55 - 

                    وحدات التعلیم المنھجیة
      رصید   08   5   82.30  --   سا 03  سا 03  سا 195  )إخ/ إج ( 1 م وت

30سا1  سا 75 3احصاء 1المادة  x x  3  2  سا 30  -  30سا1 
30سا1  سا 75 لمؤسسةریاضیت ا 2المادة   x x  3  2  سا 30  -  30سا1 

30سا1  سا 45 2منھجیة البحث  3المادة    x  -  2  1  سا 22.30  -  - 
                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

      رصید 02   2  سا 27.30  سا 1.30    سا 1.30  سا 72.30  إخ/ إج ( 1 إوت 
  x  -  2  2   27.30  30سا1  -  30سا1   72.30 2اعالم آلي  1المادة 

                    وحدة التعلیم األفقیة
      رصید 03   2  سا 24.30   -  سا 1.30  سا 1.30  سا 69.30  إخ/ إج ( 1 أفوت 

 x x  2  1  سا22.30  -  -  30سا1  سا45  اقتصاد نقدي وسوق رأس المال 1المادة 
  x  -  1  1  سا 2.30  -  30سا1  -   24.30  3لغة أجنبیة  1المادة 

00سا9  00سا12  00سا 677  3مجموع السداسي    -  -  30  15  00سا340  30سا1 
  
  
  عمل إضافي سداسي *
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  :رابع السداسي ال -
 

  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم
  امتحان  متواصل  *أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 15

                    ساسیةوحدات التعلیم األ    
      رصیدا 16   6  سا265  -  سا4.30  سا4.30  سا 400  )إخ/ إج ( 1وت أ 

30سا1  30سا1  سا 140  اقتصاد المؤسسة 1المادة   x x  6  2  سا95  - 
30سا1  سا 130 ریاضیات مالیة 2المادة  30سا1   x x  5 2  سا85  - 
30سا1  سا 130 2اقتصاد كلي  3المادة  30سا1   x x  5 2  سا85  - 

                    التعلیم المنھجیة وحدات
      أرصدة 10   4  سا140  -  سا3  سا3  سا 230  )إخ/ إج ( 1 م وت

30سا1  سا 130 مالیة عامة 1المادة 30سا1   x x  5 2  سا85  - 
30سا1  سا 100 تسویق 2المادة  30سا1   x x  5 2  سا55  - 

                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
      أرصدة  3   2  سا30  سا 1.30  -  سا1.30  سا 75  إخ/ إج ( 1 إوت 
  x  x  3  2  سا30  30سا1  -  30سا1  سا 75 3إعالم آلي  1المادة 

                    وحدة التعلیم األفقیة
      رصید  1   1  سا2.30  -  -  سا1.30  سا 25  إخ/ إج ( 1 أفوت 

  x  -  1  1  سا2.30  -  -  30سا1  سا 25  فساد وأخالقیات العمل 1المادة 
  -  -  30  13  30سا437  30سا1  30سا7  30سا10  سا 730  4مجموع السداسي 

 
  
عمل إضافي سداسي *
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  :السداسي الخامس -
  
 

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

  امتحان  متواصل  *أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 15
      رصیدا18  سا6  سا 18    س4.30  سا4.30  405  یةوحدات التعلیم األساس    

 X X  6  2  سا6    سا 1.30  سا 1.30  135  إدارة الصفقات العمومیة
سا6    سا 1.30  سا 1.30  135 المیزانیة تقنیات  2  6  X X 

سا6    سا 1.30  سا 1.30  135 محاسبة عمومیة  2  6  X X 
      9  4  سا10    سا3  سا 3  سا240  وحدات التعلیم المنھجیة

ونظم الحكم  ياالستراتیج التخطیط
  X X  5  2  سا 6    سا 1.30  سا1.30  سا135  المحلي

اقتصاد وتسییر عمومي     X X  4  2  سا 4    سا1.30  سا1.30  سا105 

      2  2  سا0.20   1.30    سا1.30  سا 50  وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
  X  X  2  2  سا0.20  سا1.30    سا 1.30  سا50  اآللياإلعالم 

      1  1  سا 0.10    1.30    سا 24  وحدة التعلیم األفقیة
  x X  1  1  سا0.10    سا 1.30    سا24  لغة أجنبیة

      30  13  سا28.30  سا 1.30  سا9  سا9  سا740.30   5مجموع السداسي 
  
 

عمل إضافي سداسي  *
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2014/2015: السنة الجامعیة   

  :السداسي السادس-
  

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي 

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع  15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  أخرى

  امتحان  متواصل

       18   6  سا 18     4.30  سا 4.30  405  وحدات التعلیم األساسیة    
  X  X  6  2  سا6    سا1.30  سا1.30  سا135  عملیات الخزینة

  X  X  6  2  سا6    سا1.30  1.30  سا135 الرقابة المالیة
  x  X  6  2  سا6    سا1.30  سا 1.30  سا135 األنظمة الجبائیة

      9  3  سا 12     1.30  1.30  سا 225  وحدات التعلیم المنھجیة
  X  X  5  2  سا6    سا1.30  سا1.30  سا135 تقییم المشاریع
  X    4  1  سا6    -  -  سا90  تقریر التربص

      2  2   سا 0.20  سا1.30    سا1.30-  سا50  وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
  X  X  2  2  سا  0.20  سا1.30    سا 1.30  سا50  إعالم آلي

      1  1  سا 0.10    سا1.30    سا 24            وحدة التعلیم األفقیة 
  x X  1  1  سا 0.10    سا1.30    سا 24   لغة أجنبیة

      30  12  سا30.30  سا1.30  سا7.30  سا7.30  سا704  6مجموع السداسي
 

عمل إضافي سداسي  *
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إدارة المیزانیة:   للیسانسعنابة                                عنوان ا -جامة باجي مختار : المؤسسة   

2014/2015: السنة الجامعیة   

  
  
  

،  لكل اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھةذكر الحجم الساعي  ینبغي ( حوصلة إجمالیة للتكوین
  )بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة السداسیات الستة

     
 

 و ت                  ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة سا427.30 سا 315 سا 180 45 سا 967.30
 أعمال موجھة اس427.30 292.30 -  سا108 سا 828
 أعمال تطبیقیة - - سا 45 - سا 45

 عمل شخصي سا1325 سا807.30  سا 217.30 سا147 سا 2497
  )حدد(عمل آخر  -  -  -  -  -

4337.30 
 سا 

 المجموع سا2180 سا 1415  سا 442 سا 300

 األرصدة 103   56        13 8 180

100% 4.44% 7.22% 31.11
  ة تعلیماألرصدة لكل وحد%  57.23% %
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III - 1 - ثانيوال ولالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین األ  
  

  لمیدان علوم اقتصادیة ، تسییر و علوم تجاریةالمشترك قاعدة التعلیم 
  )تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة ( 

  
  )كل الحقول تمأل إجباریا(
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  األول: السداسي
  ألساسیةا :وحدة التعلیم 

  مدخل لالقتصاد :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر  ( أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  ة تمكین الطالب من استیعاب مدخل لعلم االقتصاد و التدرب على مواضیعھ و مصطلحات المسائل االقتصادی
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  (المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر
   الرشید العقالني التفكیر و االستنباط

  
 : محتوى المادة

  : المدخل المعرفي - 1

یارات الفعالة، علم العالقات علم الثروة، علم الرفاھیة، علم االخت(التعریف : موضوع علم االقتصاد  -
 المشكلة االقتصادیة، مفھوم الحاجة والسلعة، استخدام وتطبیق علم االقتصاد) االجتماعیة في إطاراإلنتاج

 :  المدخل النظري - 2
  )أداة، موضوع وحیز التبادل( نشاط التبادل –) مفھوم اإلنتاج، حساب اإلنتاج، عناصر اإلنتاج(نشاط اإلنتاج  -
التوزیع قبل اإلنتاج كالملكیة والعمل، التوزیع بعد اإلنتاج كاألجر، الربح، الفائدة، إعادة (زیع نشاط التو -

 .نشاط االستثمار -نشاط االدخار - )اإلنفاق( نشاط االستھالك -)التوزیع
 : المدخل النظامي - 3
آلیات النظام  فلسفة ومذھبیة النظام االقتصادي، أھداف النظام االقتصادي، ،مفھوم النظام االقتصادي -

  .االقتصادي

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

دار  : االقتصادیة،ماھیتھا،أنواعھا،اقتصادیاتھا  اإلسكندریة،مصر الموارد "یسري ابراھیم دعبس، محمد1-  
 . 1996المعارف،

  .1999أمین السید، مدخل االقتصاد، دار المسیرة ، عمان،  معین   - 2
 . 2009ظاھر فاضل البیاتي، مدخل االقتصاد، دار وائل للنشر، عمان،   - 3
 دار زھران للنشر والتوزیع  .مدخل في علم اإلقتصاد  ،ناظم محمد نوري الشمريو محمد موسى الشروف  - 4

 .2009عمان، األردن، 
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  األول: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

   1اقتصاد جزئي  :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه  ( أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

وتحدیدا التحكم في دالة  .اكتساب مبادئ و تقنیات التحلیل النیوكالسیكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج
  .الغرانج وقیودھا واستخدامھا 

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  (المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
   .، النظریة االقتصادیة)االشتقاق و التفاضل تحدیدا(مراجعة في الریاضیات 

  
  : محتوى المادة

  
 مفھوم االقتصاد والمشكلة االقتصادیة -
 نظریة سلوك المستھلك - 1

 )العددیة(نظریة المنفعة القیاسیة   -أ
 الفرضیات التي تقوم علیھا النظریة - 
 )الكلیة والحدیة(أنواع المنفعة   - 

 )التحلیل بمنحنیات السواء(نظریة المنفعة الترتیبیة   -ب
حدي لالحالل، قید المیزانیة، توازن المستھلك، أثر االحالل التحلیل بمنحنیات السواء، المعدل ال  -

 )...والدخل
 )...مفھوم دالة الطلب، التمثیل الریاضي بدالة الطلب، دالة الطلب الفردي، المرونات(دالة الطلب  -جـ

 نظریة سلوك المنتج - 2
 تعریف وأنواع دوال االنتاج  -أ

 .دالة االنتاج في الفترة القصیرة -ب
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: ییمطریقة التق
 % 50 مستمر  -
 % 50امتحان  -

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  .1996رشید بن دیب، نادیة شطاب، االقتصاد الجزئي، دیوان النشر الجامعي، الجزائر،  - 1
  2008دراسات والنشر،فریدریك تلون، ترجمة وردیة واشد، مدخل لالقتصاد الجزئي، المؤسسة الجامعیة لل -2
  .2012، دار المسیرة، االردن، 3الطبعة . محمود حسین الوادي، االقتصاد الجزئي --3
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  األول: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

   1محاسبة عامة  :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة، ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  اإللمام بمبادئ المحاسبة العامة من تحكم في حسابات األصول و الخصوم و مسك الحسابات و القوائم المالیة

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  .لمبادئ األولیة في الریاضیات ، اإلحصاء و التسییر بعض ا

   
 : محتوى المادة

 .التصوري المحاسبي للمحاسبة المالیة اإلطار -
 2الثابتة الصنف  األصول، دراسة حسابات  الخاصة األموال 1دراسة الصنف ( دراسة كیفیة سیر الحسابات -

، دراسة 4راسة حسابات الغیر الصنف ، د3الحسابات الجاریة الصنف  ، دراسة حسابات المخزونات و
 )5الحسابات المالیة الصنف 

 )النواتج 7األعباء، والصنف  6دراسة الصنف ( دراسة حسابات التسییر   -
، جدول تغیرات رقم  ، جدول تدفقات الخزینة ، حساب النتائج المیزانیة( دراسة عرض وتقدیم القوائم المالیة  -

 )األعمال
  

  )الترجیح تقییم ونوع ال(: طریقة التقییم
 % 50 مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
دار جیطلي ( المخطط المحاسبي الجدید( المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمن عطیة،  - 1

  .2011للنشر و التوزیع، الجزائر، 
، دار جیطلي للنشر مة وفق النظام المحاسبي المالي مع الحلولتمارین في المحاسبة العاعبد الرحمن عطیة،  - 2

 .2011و التوزیع، الجزائر، 
 . 2011ـ الجزائر، فیفري  Eurl Pages Bleues Internationales أمینة بن بوثلجة ـ محاسبة الشركات ـ - 3
 11ـ  07رقم المتضمن تطبیق أحكام القانون  2008ماي  26المؤرخ في  156ـ  08المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  .25/11/2007المؤرخ في 
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  األول: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  تاریخ الوقائع االقتصادیة  :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

في ثالثة أسطر  ة، المادذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه  ( أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  .ب الوقائع االقتصادیة في سیاقھا التاریخي مند العصور القدیمة إلى الوقت الراھن إدراك و استیعا
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  (المعارف المسبقة المطلوبة 
   .) سطرین على األكثر

  .بعض المباديء العامة في مجال االقتصاد 

 : محتوى المادة
 لوقائع االقتصادیة و أھمیتھامفھوم ا -
 الوقائع االقتصادیة في العصور القدیمة - 1

 عند الیونان   -
 مانوعند الر  -

 الوقائع االقتصادیة في العالم اإلسالمي - 2
 الوقائع االقتصادیة في العالم الغربي - 3

 النظام اإلقطاعي  -
 النظام الحرفي  -
 )، الرأسمالیة المالیة سمالیة الصناعیة، الرأ الرأسمالیة التجاریة( النظام الرأسمالي  -
االقتصادیة العالمیة  األزمة،  األلمانیةمعاھدات السالم والمشكلة (  مابین الحربین الوقائع االقتصادیة  -

 )، ظھور النظام االقتصادي االشتراكي 1929
،  صادیات األسیویة، بروز االقت والنظام االقتصادي الجدید BW نظام( الوقائع االقتصادیة المعاصرة - 

 ).2008، األزمة المالیة  ، العولمة االقتصادیة انھیار المعسكر االشتراكي

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
 % 50 مستمر  -
 % 50امتحان  -

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، تنمیة المستدامةال- االقتصادیةالعولمة  ،  االقتصادیةالوقائع :خبابة عبد هللا  - 1

2009.  
  .2009دار المریخ، السعودیة، . ، التنمیة االقتصادیة)ترجمة حامد محمود(میشیل تودارو   - 2
 .2010المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، . رضا عبد السالم، العالقات االقتصادیة الدولیة  - 3
  .2008دار وائل للنشر والتوزیع، االردن، . مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي - 4
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  األول: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

   1اإلحصاء  :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  اإلحصاء الوصفي تحدیدا اإللمام بمبادئ و أدوات

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  الریاضیات

  
  : محتوى المادة

 
 مفاھیم عامة - 1

 مفھوم االحصاء  -
 المجتمع والعینة والفرد  -
 مصادر وطبیعة البیانات االحصائیة -

 حصائیةرض البیانات اإلع - 2
 ).، التكرار المتجمع ، مركز الفئة ، التكرارات ایجاد الفئة( بناء الجداول وأنواعھا  -

 التمثیل البیاني حسب نوع المتغیر - 3
 ).، المنوال ، الوسیط الوسط الحسابي( مقاییس النزعة المركزیة الموضعیة - 4
 مقاییس التشتت - 5

 )نصف المدى الربیعي( التوزیع المفتوح ،)االنحراف المعیاري( قالتوزیع المغل -
 المؤشرین  -

 ).بدالتدب ، التفلطح و ، االلتواء الشكل المتماثل( شكالاأل - 6
  

  )ترجیحال نوع التقییم و(: طریقة التقییم
 % 50 مستمر  -
 % 50امتحان  -

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
  . 2007مصر،.، دار الفجر للنشر والتوزیع یلياإلحصاء الوصفي و التحلأحمد السید عامر،  - 1
 2010، زمزم ناشرون و موزعون، عمان، أساسیات األسالیب اإلحصائیةالسیفو ولد اسماعیل،  - 2
 .2001أكادیمیا انترناشیونال، لبنان، . ، االحصاء واالحتمال)ترجمة عبد القادر حمود(موراي سبیغل  - 3
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  األول: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

   1ریاضیات  :لمادة ا
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .اكتساب مھارة التحلیل الریاضي التطبیقي

  
الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  مبادئ الحساب و الجبر
  

  : محتوى المادة
 

 مبادئ نظریة المجموعات - 1
 مفاھیم عامة حول المتتالیات والسالسل  - 2
 التطبیقات المستمرة - 3
 المشتقات - 4
 اللوغاریتمیة  الدوال اآلسیة و - 5
 الدوال االصلیة وحساب التكامل - 6
 تغیراالدوال ذات عدة مت - 7
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
 % 50 مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
  .2009المطبوعات الجامعیة،  نالریاضي، دیوا لسعود محمود، التحلی -1
  .1988المطبوعات الجامعیة،  نبابا حامد ،محاضرات في التحلیل ، دیوا -2
 .2009المطبوعات الجامعیة،  نالریاضي ، دیوا لبن عیسى لخضر ، التحلی -3
، دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر، أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاءحسن رجب محمد،  -4

2000.  
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  األول: السداسي
  المنھجیة:وحدة التعلیم 

   1منھجیة  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  ھداف التعلیمأ
  ) على األكثر

  
  .اكتساب مؤھل التحلیل المنھجي السلیم للمشكالت االقتصادیة

  
علیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا الت( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  .معرفة فن التفكیر المنطقي ، االستقراء و االستنباط  و التحلیل السلیم 
  

  : محتوى المادة
  
  مدخل لعلم المنھجیة -
  تعریف المنھجیة -
  المدارس المنھجیة -
 المناھج -
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

   %100امتحان   -     
  

  ) إلخ ومطبوعات ، مواقع انترنت، كتب( : المراجع
  
  .2010كمال الدین مصطفى الدھراوي، منھجیة البحث العلمي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، - 1
، اثراء للنشر كیف تكتب بحثا علمیا؟:  أسالیب البحث العلمي و اإلحصاءناصر محمود جرادات و أخرون،  - 2

 .2012و التوزیع، عمان،
منھجیة البحث العلمي في العلوم : كمال بوشرف و سعید سعیون انجرس ترجمة بوزید صحراوي و  - 3

  . 2004تدریبات عملیة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر  –اإلنسانیة 
، دار المریخ للنشر، الریاض، مدخل لبناء المھارات البحثیة:  طرق البحث في اإلدارةأوما سیكاران،  - 4

2009.  
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  األول: السداسي
  فیةاالستكشا :وحدة التعلیم 

  مدخل للقانون  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  ، المادةذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .اكتساب مھارة التحكم في المصطلحات القانونیة التي لھا عالقة باالقتصاد و خصوصا األوراق التجاریة

  
،  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  : محتوى المادة
 مدخل للقانون - 1
 القانون التجاري - 2
 : مـــــتقدی -أ
 تعریف القانون التجاري -
 أساس ومجال تطبیق القانون التجاري -
 ون والقانون المدنيالعالقات بین القان -
 مصادر القانون التجاري -

   : الشركات –ب 
 )شركة التضامن،  شركة التوصیة البسیطة،  شركة باسم مشترك( شركة األشخاص - 
 شركة ذات مسؤولیة محدودة،  شركة مختلطة،  شركة األسھم : شركات رؤوس األموال -     

 . األوراق التجاریة - 3
  

  )الترجیح یم ونوع التقی(: طریقة التقییم
  %100امتحان   -

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
، دار النشر للثقافة و التوزیع، نظریة الحق- نظریة القانون: المدخل إلى علم القانون عباس الصراف،  - 1

  .2011عمان،
 .2012التوزیع، عمان،دار النشر للثقافة و ، الشركات التجاریة األحكام العامة والخاصةفوزي محمد سامي،  - 2
 .2006بعلي محمد الصغیر المدخل إلى العلوم القانونیة ، درا العلوم للنشر و التوزیع  - 3
  .القانون التجاري الجزائري  - 4
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  األول: السداسي
  االستكشافیة :وحدة التعلیم 

  مدخل لعلم االجتماع  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  ، المادةطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على ال(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .اإللمام بنشأة و تطور علم االجتماع ، رواد علم االجتماع  و مساھماتھم 

  
،  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  كثرسطرین على األ
  

  : محتوى المادة
 

 طورتوال ةنشأالعلم االجتماع  - 1
 نظریات علم االجتماع - 2
 موضوعات علم االجتماع وفروعھ - 3
  )ابن خلدون(رواد علم االجتماع  - 4
 االجتماعیة وتحلیلھا الظاھرة - 5
 

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  
  %100امتحان   -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
 

 .2012،  ، االردن سمیر ابراھیم حسن، تمھید في علم االجتماع، دار المسیرة للنشر والتوزیع - 1
  . 1999تطور الفكر االجتماعي ،دار المعرفة الجامعیة ،بیروت ،: عبد هللا محمد عبد الرحمن ، - 2
  .2005النظریة في علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعیة ،: السید عبد العاطي السید ، - 3



32 إدارة المیزانیة                                    :   عنوان اللیسانس               عنابة                  -جامة باجي مختار : المؤسسة  
                                       

2015 – 2014:   السنة الجامعیة  
 
 

  األول: السداسي
  األفقیـة :وحدة التعلیم 

   1لغة حیة  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  ..تنوعة لمختلف المراجعاثراء الرصید الغوي للطالب لیتمكن من االستفادة من القراءات الم

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  یة في اللغة اإلنجلیزیة و قواعدھاسالمباديء االسا
  

  : محتوى المادة
  

  التخصص برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  
 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
  .باللغة اإلنجلیزیة  مراجع في االقتصاد و إدارة األعمال -
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  الثاني: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  مدخل إلدارة األعمال :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
المدارس  إسھامات مختلف التعرف على أبرزاألعمال و خصائصھا ، و  إدارةمفھوم  إدراك تمكین الطالب من 

  .تلف وظائف اإلدارة و أھمیة كل واحدة منھا الفكریة ، و تمكینھ من التمییز بین مخ
   

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  ) سطرین على األكثر

   
  .بعض المعارف في االقتصاد و تاریخ الوقائع االقتصادیة 

  
  : محتوى المادة

 
 مقدمة - 1
 ألعمال األھمیة واألھدافمفھوم ومداخل إدارة ا - 2
 مراحل تطور الفكر اإلداري - 3
 ).، التوجیھ والرقابة ، التنظیم التخطیط( وظائف التسییر - 4

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
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. 

  



34 إدارة المیزانیة                                    :   عنوان اللیسانس               عنابة                  -جامة باجي مختار : المؤسسة  
                                       

2015 – 2014:   السنة الجامعیة  
 
 

  الثاني: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

   2االقتصاد الجزئي  :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

وتحدیدا التحكم في دالة . لع و لتابع االنتاجاكتساب مبادئ و تقنیات التحلیل النیوكالسیكي للطلب على الس
  .الغرونج وقیودھا

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
   .1صاد جزئي ، النظریة االقتصادیة، اقت)االشتقاق و التفاضل تحدیدا(بعض المكتسبات في الریاضیات  

  : محتوى المادة
  

 دالة االنتاج في الفترة الطویلة - 1
حالل الحدي لإل ، المعدل خصائصھ منحنیات الناتج التساوي و( االنتاج عند توفر عاملین متغیرین  - 2

 .)، مسار التوسع ، توازن المنتج ، خط التكلفة المتساویة التقني
 )نتاج، مرونة االحاللمرونة عوامل اإل(المرونة   - 3
 دالة العرض  - 4
 یراداتاإل نظریة التكالیف و  - 5
 )، فائض المستھلك وفائض المنتج ، تفاعل العرض والطلب مفھوم التوازن( توازن السوق  - 6
 المنافسة التامة  - 7
 االحتكار التام  - 8

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  
  ) إلخ ،كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت( : المراجع

  
  .1996رشید بن دیب، االقتصاد الجزئي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 1
، مؤسسة شباب حلول تمارین-تطبیقات ریاضیة-أساسیات:  التحلیل اإلقتصادي الجزئيأحمد فرید مصطفى،  - 2

 .2009الجامعة، مصر، 
دار زھران  الجزئي،مدخل مبسط ألساسیات اإلقتصاد : سلیمان وارد المساعید،أساسیات اإلقتصاد الجزئي -3

 .2013للنشر و التوزیع،األردن،
  .2011، األردن، دار الفكر للنشر و التوزیع مبادئ اإلقتصاد الجزئي، عبد الھ محمد شامیة، -4
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  الثاني: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

   2محاسبة عامة  :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه  ذكر ما یفترض على الطالب(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .، االستثمارات، أعمال نھایة السنة و التسویة اكتساب الطالب ألساسیات عملیات الخزینة

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) على األكثرسطرین 
  

  : محتوى المادة
  
 المعالجة المحاسبیة لعملیات تاسیس الشركات  - 1
  .المعالجة المحاسبیة لعملیات الشراء و البیع و التخفیضات التجاریة و الرسم على القیمة المضافة - 2
 المعالجة المحاسبیة لعملیات لألوراق التجاریة  - 3
 محاسبة األغلفة - 4
 أعمال نھایة الدورة المحاسبیة  - 5
  

 
)الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم  

  
 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
دار النشر جیطلي، برج بوعرریج،   -)وفق النظام المحاسبي المالي(المحاسبة العامة  -عبد الرحمن عطیة ـ  1

  . 2009الجزائر 
دار النشر جیطلي، برج بوعرریج،   -)وفق النظام المحاسبي المالي( معمقةال المحاسبة -عبد الرحمن عطیة ـ 2

  . 2011الجزائر 
ـ  Pages Bleues Internationales -  )سیر الحسابات وتطبیقتھا(لخضر عالوي ـ نظام المحاسبة المالیة  - 3

  .2011الجزائر، جانفي 
  .2010ـ الجزائر، مارس  Pages Bleues Internationalesـ ـ محمد بوتین ـ المحاسبة المالیة ـ 4
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

   2احصاء :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  )االحتماالت، المتغیر العشوائي و التوزیعات االحتمالیة( التحكم في أدوات اإلحصاء الریاضي
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  
  .1، ریاضیات  1احصاء 

  
  : محتوى المادة

 مدخل لالحتماالت - 1
 التجربة العشوائیة  -   
 )، االستقاللیة، الشرطیة ، التنافي التالؤم(االحتمال، االحداث  -   
 المتغیرالعشوائي - 2

 المتغیرالعشوائي المنفصل والمتصل  -   
 التوزیع االحتمالي ودالة التوزیع االحتمالي  -   
 مل الریاضي واالنحراف المعیارياأل  -   
 التوزیعات االحتمالیة - 3

 للمتغیر العشوائي المنفصل التوزیعات االحتمالیة  -   
  التوزیعات االحتمالیة للمتغیر المتصل  -   
 

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
، دیوان  األولالجزء ) دروس وتمارین(مبادئ الحساب اإلحتمالي :  نظریة اإلحتماالتالسعدي رجال،  - 1

 .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
 .2002 جالطو جیاللي، اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة - 2
 .1985راو ھیل، غدومینیك سالفاتور، االقتصاد القیاسي واإلحصاء التطبیقي، سلسلة شوم، دار ماك  - 3
 .2004نشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، نصیب رجم، اإلحصاء التطبیقي، دار العلوم لل -4
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

   2ریاضیات  :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .بأدوات الجبر الخطي و حساب المصفوفات 1تعزیز مكتسبات الریاضیات 

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) سطرین على األكثر
   

  1الریاضیات 
  

  : محتوى المادة
 

 بنیة الفضاء الشعاعي - 1
 التطبیقات الخطیة - 2
 مفاھیم عامة حول المصفوفات - 3

 ات االساسیة على المصفوفاتالعملی - 
 رتبة المصفوفات وحساب المقلوب - 

 حل جملة معادالت خطیة - 4
 االشعة الذاتیة القیم الذاتیة و - 5

 

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

 % 50 مستمر  -
  % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
 

  .2009،  المطبوعات الجامعیة ناالریاضي، دیو لسعود محمود، التحلی - 1
  .1988،  المطبوعات الجامعیة نبابا حامد ،محاضرات في التحلیل ، دیوا - 2
 .2009،  المطبوعات الجامعیة نالریاضي ، دیوا لبن عیسى لخضر ، التحلی - 3
، دار الفجر للنشر و التوزیع، أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاءحسن رجب محمد،  - 4

 .2000صر، م
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

  اعالم ألي  :المادة 
  3 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  ، المادةذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .سوبإمداد الطالب بمدخل في اإلعالم اآللي و التحكم في الحا

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  : محتوى المادة
 

 تعریف الحاسوب - 1
 )العتاد( القسم المادي للحاسوب -2
 القسم البرمجي -3
 أنظمة التشغیل -4
 برامج التطبیقات المساعدة -5
  نترنت وتطبیقاتھااإل -6
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

  % 100 مستمر -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
 

  2011، اثراء للنشر و التوزیع، عمان، أساسیات الحاسوب و االنترنتزیاد محمد عبود،  - 1
 .2012، دار وائل، عمان، سوبمھارات الحا: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور،  - 2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 
4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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  الثاني: السداسي
  االستكشافیة :وحدة التعلیم 

  قانون تجاري  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

في ثالثة أسطر  المادة،كر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذ(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  تدعیم مدخل للقانون بأساسیات القانون التجاري

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  
  دخل للقانونم
  

  : محتوى المادة
  
  العقود التجاریة - 1

  مفھوم العقد التجاري -   
  أھمیة العقد التجاري  -   
  التمییز بین العقد المدني والعقد التجاري -   

  عقد البیع -أ
  عقد النقل -ب
  عقد نقل البضائع -ج
  عقد نقل األشخاص -د

  اإلفالس والتسویة القضائیة - 5
  

  لتقییم ونوع ا(: طریقة التقییم
  

   % 100امتحان  -       
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
، دیوان المطبوعات المحل التجاري - التاجر  - األعمال التجاریة : القانون التجاري الجزائري نادیة فضیل،  - 1

  .2011الجامعیة، الجزائر، 
، دار التشریعات التجاریة و اإللكترونیة) : الثانيالمجلد ( الموسوعة التجاریة و المصرفیةمحمود الكیالني،  - 2

 .2008الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 
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  الثاني: السداسي
  االستكشافیة:وحدة التعلیم 

  علم اجتماع المنظمات  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  لمادة،اذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .اإللمام بالتنظیم و المنظمة والنظریات المفسرة لھا

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  مدخل لعلم االجتماع، مدخل لالقتصاد
  

  : محتوى المادة
 

  منظماتاجتماع ال علم - 1
  المنظمة ونظریاتھا  - 2
  الظاھرة التنظیمیة  - 3
 تقنیات التنظیم االجتماعي  - 4
،  الحاجات والحوافز،  یوتقنیةوسس، المدرسة ال العالقات اإلنسانیة، مدرسة  یلورات:  نظریات التنظیم - 5

 . تجربة نظم العمل
 نظریة التنظیم - 6
 . الجھاز التنظیمي الستراتیجیات التنظیم،  التسییر وإستراتیجیة التنظیم :  سیولوجیا المؤسسة - 7
  .القیادة اإلداریة في تنظیمات العمل-السلوك اإلنساني في التنظیم - 8

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
   % 100امتحان  -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
، دار الحامد للنشر و وظائف المنظمة -لیات اإلداریةالعم- النظریات: مبادئ اإلدارة الحدیثة حسین رحیم،  - 1

  .2006التوزیع، عمان، 
  .2009دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، ،  السلوك التنظیميحسین رحیم ،  - 2
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  الثاني: السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم 

   2لغة حیة  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،لطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على ا(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
في میدان التكوین باللغة اإلنجلیزیة  مختلف المراجع ةمن االستفادة من قراء ھنیتمكلغوي للطالب للاثراء الرصید ا

. 
 

ب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطال(  المعارف المسبقة المطلوبة
 )  سطرین على األكثر

  
  .معارف في اإلنجلیزیة و في تحلیل النصوص المتعلقة باالقتصاد و إدارة األعمال 

 
 : محتوى المادة

 
 برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص

 
 )الترجیح نوع التقییم و: (طریقة التقییم

 
   % 50مستمر  -
 % 50تحان ام -

 
  ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(  :المراجع

 
  .بعض المراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة  -
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III - 2 - رابعوال ثالثالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین ال 

 
  میدان علوم اقتصادیة ، تسییر و علوم تجاریة

  "علوم التسییر " نة الثانیة فرع الس
  )تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة ( 

  
  )كل الحقول تمأل إجباریا(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث: السداسي
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  األساسیة :وحدة التعلیم 
  تسییر المؤسسات  :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ھذه  ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .االلمام بمبادئ إنشاء المؤسسة و أھم وظائفھا مع اكتساب بعض المعارف فیما یتعلق بنظریة اتخاذ القرار 

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  .مدخل لالقتصاد، مدخل إلدارة األعمال
  

  : محتوى المادة
  

 .مقدمة حول تسییر المؤسسة  - 1
  ).إلخ....الشكل القانوني ، قطاع األعمال ، الحجم ، االنتشار الجغرافي ،( أنواع المؤسسات - 2
 . تكوین وتطور المؤسسة - 3
 ).، التسویق ، البحث و التطویرالوظیفة المالیة ، الموارد البشریة ، التموین ، اإلنتاج : وظائف المؤسسة  - 4
  )العملیات والنماذج( نظریة اتخاذ القرار - 5
 

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
 . 2002ئر ، جمال الدین العویسات ، اإلدارة و عملیات إتخاذ القرار ، دار ھوما ، الجزا - 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: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

   1اقتصاد كلي  :المادة 
  6 :الرصید
 2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  الكلیةالتحلیل الكلي للظواھر االقتصادیة و التحكم في المجامیع 

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  .مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي

  
  : محتوى المادة

  
 : مفھوم النظریة االقتصادیة - 1

امیكي والساكن،الخصائص األساسیة لالقتصاد بناء النماذج، دراسة المتغیرات الداخلة والخارجة، التحلیل الدین
 .، شروط التوازن الكلي،المعادالت السلوكیة والتعریفیة

 : بعض المفاھیم والمجامیع الخاصة باالقتصاد الكلي - 2
،الدخل الوطني،  الناتج الوطني اإلجمالي ، حساب الناتج الوطني والدخل الوطني،الناتج المحلي اإلجمالي

 .التصرفيالدخل الشخصي، الدخل 
 :النظریة الكالسیكیة في التوازن الكلي - 3

 .فرضیات المدرسة، التوازن العام عند الكالسیك، تقییم التوازن العام عند الكالسیك
 التحلیل الكلي الكینزي - 4
أھم افكار كینز، نظریة الطلب الفعال واالستخدام الكامل، دالة ( تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاعین -

،  سعر الفائدةبیة لرأس المال، التحلیل الكینزي ة االدخار، دالة االستثمار، الكفایة الحداالستھالك ودال
 . )، ظاھرة المعجل المضاعف وأنواعھ

االنفاق الحكومي على الدخل، مضاعف  تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي، أثر االستثمار و -
ازنة، الضرائب المرتبطة بالدخل ودراسة الضرائب ومضاعف التحویالت، مضاعف المیزانیة المتو

 .المضاعف
المعامالت االقتصادیة الدولیة وتحدید معامالت الدخل (  الدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجیة -

الوطني، دالة الصادرات ودالة الواردات، الصادرات والواردات وتحدید الدخل الوطني في التوازن، 
  .)مضاعف التجارة الخارجیة

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: قة التقییمطری
   % 50مستمر  -
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 % 50امتحان  -
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 
 .2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان،  - 1
 2013 –عمان  –دار صفاء  للنشر   - –" أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور  - 2
 .2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر،  - 3
 2010الجزائر  -دار العلوم للنشر  -"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة " بریبش السعید  - 4
 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  - 5

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009 
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  الثالث: السداسي
  األساسیة:وحدة التعلیم 

  محاسبة تحلیلیة  :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

 
د الطالب و الدخول بھ في مجال المحاسبة التحلیلیة من خالل تعریفھ طریقة حساب التكالیف و التي لھا األخذ بی

  :استخدامات متعددة 
  .إلخ.. تبریر سعر البیع و ھو تبریر مطلوب في التقدیرات ، و الصفقات العمومیة  -
  المساعدة على اتخاذ القرارات -
  .بین ما تم تقدیره و ما تم تحقیقھ الرقابة البعدیة من خالل االنحرافات -
 .تقییم بعض السلع المنتجة و المستعملة من طرف نفس المؤسسة -
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  .مكتسبات في المحاسبة العامة و تسییر المؤسسات 
  : توى المادةمح
  

تعریف المحاسبة التحلیلیة ، المقارنة بین نظام المحاسبة المالیة و نظام ( مدخل للمحاسبة التحلیلیة   - 1
 )المحاسبة التحلیلیة 

 مدخل إلى مفھوم التكالیف و األعباء - 2
 محاسبة المخزونات - 3
 .طریقة التكلفة الكلیة و محاسبة األنشطة  - 4

   
  )ترجیحال نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، "المحاسبة التحلیلیة " بویعقوب عبد الكریم،  -1
" ،  مطبوعة موجھة لطلبة السنة الثانیة لكل التخصصات، دروس في المحاسبة التحلیلیة  :سماش كمال .د - 2

 "دروس في المحاسبة التحلیلیة 
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: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

   3احصاء  :المادة 
  3 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

صاء التطبیقي بدءا بالمعاینة، التقدیر بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات اإللمام بمبادئ اإلح
  .اإلحصائیة

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

   2و  1االحصاء 
  

  : محتوى المادة
  
 . )مفاھیم، توزیعات المعاینة، تقییم المقدر النقطي(توزیع المعاینة  - 1
، مجال  عینة طبیعیة، مجال الثقة، مجال الثقة للتباین، عینة غیر طبیعیة، مجال الثقة المتوسط(مجال الثقة  - 2

 . )الثقة بین المتوسطین، مجال الثقة للنسبة بین تباینین
  . تحلیل االنحدار وتقدیم المعالم...ر ستودنتمقدمة واختبار غوص، اختبا( االختبارات اإلحصائیة - 3
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  2010حسن یاسین طعمة، أسالیب اإلحصاء التطبیقي، دار صفاء،  - 1
إلحصاء للعلوم االقتصادیة وإدارة األعمال مع استخدام برنامج ، أسالیب ا عبد الحمید عبد المجید البلداوي - 2

SPSS ،2010، دار وائل، عمان. 
 2011، دار أسامة للنشر، عمان، "اإلحصاء وتصمیم االختبارات " المحـمدي شاكر مصلح،  - 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: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

  ریاضیات المؤسسة :المادة 
  3 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  .التحكم في حل مشاكل اقتصادیة بأدوات البرمجة الخطیة و الغیر خطیة
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  . 2و 1الریاضیات 

  : محتوى المادة
 

 البرمجة الخطیة - 1
 صیاغة المسألة -
 الحل البیاني -
 عرض الحل بطریقة السمبلكس -
 المسألة الثنائیة وتحلیل الحساسیة  -

 مشاكل النقل - 2
 صیاغة المسألة  -
 تمثیل مشكلة النقل بنظریة الشبكة  -
 عرض الحل بطریقة الشبكة -

 . ودمدخل للبرمجة غیر الخطیة بقیود أو بدون قی - 3
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 
 2006، إربد، عالم الكتب الحدیث، "الریاضیات في اإلدارة واالقتصاد " عزام صبري  - 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: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

   2منھجیة  : المادة
  2 :الرصید
  1 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  اكتساب الطالب لمؤھل التفكیر السلیم بخصوص معالجة مسألة اقتصادیة

  
لمطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة ا( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األكثر
  

  1منھجیة
  

  : محتوى المادة
  
 التخرج مشاریعمنھجیة اعداد  -
 مقدمة البحث وخطة البحث -
 تحریر مضمون البحث -
 التھمیش، المراجع -
 مالحق البحث -
 فھرس البحث -
  عداد االستبیاناتإ -
  

  )الرترجیح التقییم ونوع (: طریقة التقییم
  
  %100امتحان  -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

   2013 -مناھج البحث العلمي ، دار أیام للنشر ، عمان : المشھداني خالد  -1
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة ، دار  المسیرة للنشر . : إ. قندیلجي ع  -2

 2012یع، والتوز
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  الثالث: السداسي

  االستكشافیة :وحدة التعلیم 
   2اعالم آلي  :المادة 
  2 :الرصید
 2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  تخدام الحاسوبتعزیز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الس
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  
  .1إعالم آلي 

  
  : محتوى المادة

  
 استخدام الحاسوب في حل مسألة - 1
 ھیكل البرمجة - 2
 الخوارزمیات - 3
  الحلقات - 4

  
  )رجیحالت نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
 

 .2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور،  -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: السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم 

   اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال :المادة 
  2 :الرصید
  1 :المعامل

في ثالثة أسطر  المادة،ن مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ م(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  .فھم النقود و وظائفھا، األنظمة النقدیة و التمییز بین مختلف أقسام السوق المالي
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  دخل لالقتصادم
  : محتوى المادة

  
I - اإلقتصاد النقدي: 

 مدخل لالقتصاد الحقیقي و لإلقتصاد النقدي:  مقدمة - 
 المفھوم، األشكال، الوظائف و التطورات: النقود -   2
 و اإلحصاءات النقدیة )Agrégats( المحمالت - 3
 )صرف المعوم، نظام سعر ال القاعدة الذھبیة، الصرف بالذھب(األنظمة النقدیة  - 4
 و السیاسات النقدیة) الكالسیكیة و الحدیثة(النظریات  - 5
 الوساطة المالیة - 6
 الجھاز المصرفي الجزائري - 7
II -  سوق رؤوس األموال 

 ، الھیئات و الدور ، التصنیف، األدوات التعریف: السوق النقدي - 1
 التعریف، التصنیف، الخیارات و المبادالت: السوق المالي - 2
 )المستقبلیات، الخیارات و المبادالت(ألسواق اآلجلة ا - 3
 )عملة - سوق األورو(سوق رؤوس األموال الدولي  - 4
  ...)نیویورك، لندن، طوكیو، بیروت(الساحات المالیة الدولیة  - 5

  )الترجیحنوع التقییم و(: طریقة التقییم
   % 50مستمر  -
  % 50امتحان  -

  ) إلخ ترنت،كتب ومطبوعات ، مواقع ان( : المراجع

 .2005مفتاح صالح، النقود و السیاسة النقدیة ، دار الفجر، عمان،  - 1
 1981الدار الجامعیة " االقتصاد النقدي والمصرفي" مصطفى رشدي شیخة  - 2
. 1ط، المصریة اللبنانیة ، القاھرة مصر راالد" االتجاھات الجدیدة في التحلیل النقدي" سھیر محمـد معتوق  - 3

1988. 
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: السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم 

   3لغة جیة  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،كتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على الطالب ا(  أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  .بلوغ مستویات عالیة من الثراء اللغوي في مجال االقتصاد و  تسییر المؤسسة 
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
   ) سطرین على األكثر

  
  .التحكم في قواعد الكتابة باللغة الفرنسیة 

  
  : محتوى المادة

  
  برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
  %100امتحان  -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
 
 .التكوین مراجع یتفق بشأنھا من طرف فریق  -
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  الرابع: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  اقتصاد المؤسسة  :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  . للمؤسسة بما یسمح لھا بالبقاء و النمو یدرك الطالب أھمیة اإلدارة االقتصادیة
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  
  تسییر المؤسسات،

  
  : محتوى المادة

  
 مفھوم المؤسسة   -1
 المؤسسة والمحیط  - 2
 تنظیم المؤسسة  - 3
 المؤسسةوظائف  - 4
 أدوات التحلیل االقتصادي للمؤسسة  - 5
 انماط نمو المؤسسة  - 6

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
  مناصفة   تقویم مستمر و امتحان جزئي

  
 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
 

  رة العامة ، الجزائ، دار المحمدی 2بعة ط. اقتصاد المؤسسة :  )1998( ناصر دادي عدون  - 1
  الجزائر. اقتصاد و تسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ) : 2002(عبد الرزاق بن حبیب  - 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. 

  



54 إدارة المیزانیة                                    :   عنوان اللیسانس               عنابة                  -جامة باجي مختار : المؤسسة  
                                       

2015 – 2014:   السنة الجامعیة  
 
 

  الرابع: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  ریاضیات مالیة  :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  لمام بمفھوم القیمة الزمنیة للنقود، معدل الفائدة ، اھتالك القروضاال
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  
  ریاضیات المؤسسة

  
  : محتوى المادة

  
 الفائدة البسیطة و الخصم - 1
 كبة و الدفعاتالفائدة المر - 2
 تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال - 3
 معاییر اختیار االستثمارات - 4
 القروض و اھتالكھا - 5
  تقییم السندات و األسھم: التقنیات البورصیة - 6
  

  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم
  

   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
 

 .2009عدنان كریم نجم الدین، الریاضیات المالیة، دار األكادیمیون،  - 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. 
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  الرابع: السداسي
  األساسیة:وحدة التعلیم 

   2اقتصاد كلي  :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

في ثالثة أسطر  المادة،الت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھ(  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
  .بتابع االستھالك، الطلب على النقد، التوازن العام، نمادج النمو 1تعزیز مكتسبات االقتصاد الكلي

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  ألكثرسطرین على ا
  

  . 1اقتصاد كلي 
  

  : محتوى المادة
في االستھالك، نظریة الدخل الدائم، نظریة الدخل النسبي،  Kuznetsنظریة ( دوال االستھالك الحدیثة  - 1

 )نظریة دورة الحیاة، تأثیر األصول على االستھالك
 )أسس الطلب على النقد، تطور الطلب على النقد(دوال الطلب على النقد  - 2
 )منحنى التوازن االقتصادي العام(س وھانس لسعر الفائدة تحلیل ھیك  - 3
 من طرف ھیكس LMمن طرف ھانسن، دراسة منحنى  ISدراسة منحنى  -   
توازن التوازنین أو توازن االقتصادي العام، التغیر في التوازن العام، مرونة األجور واألسعار واثر سعر  -   

 األسعارعلى  Pigouالفائدة على التوازن العام، أثر 
 نماذج النمو االقتصادي  - 4
 نموذج ھارد، نموذج دومار، نموذج كالدور، نموذج جون روبنسون، نموذج سولو  -   
 الدورات االقتصادیة  - 5
  تعریف الدورة االقتصادیة ومراحلھا، أنواع الدورات االقتصادیة مراحلھا -   

  
  )نوع التقییم و الترجیح(: طریقة التقییم

  
   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
   )إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 
 .2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان،  - 1
 2013 –عمان  –دار صفاء  للنشر   - –" أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور  -2
 .2000زائر، سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الج -3
 2010الجزائر  -دار العلوم للنشر  -"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة "  سعید بریبش -4
 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -5
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  الرابع: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

  المالیة العامة  :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه  ( أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  تفھم الطالب لموازنة الدولة العامة بشقیھا اإلیرادات و النفقات العامة
  

واصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من م (المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  مدخل لالقتصاد، تسییر المؤسسات
  

  : محتوى المادة
  
 نشأة وتطور المالیة العامة وعالقتھا بالعلوم األخرى - 1
مفھوم النفقات العامة والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسیم النفقات العامة، اآلثار االقتصادیة ( النفقات العامة - 2

 )ماعیة للنفقات العامةواالجت
 )مفھوم اإلیرادات العامة، أنواع اإلیرادات العامة، مصادر اإلیرادات( اإلیرادات العامة - 3
مبادئ المیزانیة العامة، إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة والتوازن االقتصادي ( المیزانیة العامة وأصولھا العلمیة - 4

  ).واالجتماعي
  

  )الترجیح ییم ونوع التق(: طریقة التقییم
  

   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
  . 2004، دار الفجر، مصر، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  - 1
  2012، دار زھران، عمان، مبادئ االقتصاد والمالیة العامةعبد الغفور ابراھیم أحمد،  - 2
 .2005 المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .علي زغدود - 3
  .2007 المالیة العامة، دار الحامد، األردن، .عادل فلیح العلي - 4
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  الرابع: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

  التسویق :المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤ ( أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  .تمكین الطلبة من التعرف على مباديء التسویق ، البیئة التسویقیة ، تجزئة السوق و عناصر المزیج التسویقي
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  (المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  رین على األكثرسط

  
  بعض المكتسبات في مجال إدارة األعمال و تسییر المؤسسات

  
  : محتوى المادة

  
  طبیعة و أھمیة التسویق - 1
 معرفة البیئة و السوق - 2
 تجزئة السوق - 3
 سلوك المستھلك - 4
 المزیج التسویقي - 5
  أنواع التسویق - 6

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
   % 50مستمر  -
 % 50امتحان  -

  
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
 .1992،  ، األردن ، الطبعة الثانیة- مدخل سلوكي -، مبادئ التسویق محمد إبراھیم عبیدات - 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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  الرابع: السداسي 
  االستكشافیة :وحدة التعلیم 

    3إعالم آلي  :المادة 
  3 :الرصید
 1 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ذكر ما یفترض على الطالب اكتساب ( أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

  . اكتساب الطالب من مھارات في اإلعالم اآللي تساعده في مشروع تخرجھ
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  (المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  
   2و 1آللي االعالم ا

  
  : محتوى المادة

  
 Ms Wordبرامج التطبیقات المكتبیة معالجة النصوص  - 1
 Ms Excelبرامج التطبیقات المكتبیة الجداول االلكترونیة   - 2
 Ms Power Pointبرامج التطبیقات المكتبیة العرض   - 3
 Ms Accessبرامج التطبیقات المكتبیة قواعد البیانات   - 4
  Ms Front Pageلج مصمم قواعد النت برامج التطبیقات المكتبیة معا - 5

  
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  
  %100 امتجان  -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

 .2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور،  - 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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  الرابع: السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم 

  الفساد و أخالقیات العمل  :المادة 
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه (  اف التعلیمأھد

  ) على األكثر
  

  .ودفعھ للمساھمة في محاربتھ توعیة الطالب وتحسیسھ من خطر الفساد،
  

ا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذ( المعارف المسبقة المطلوبة 
 )  سطرین على األكثر

 .ثقافة عامة و اقتصادیة 
  

  : محتوى المادة
  

 جوھر الفساد - 1
 الفسادأنواع  - 2
 مظاھر الفساد اإلداري والمالي - 3
 أسباب الفساد اإلداري والمالي   - 4
 آثار الفساد اإلداري والمالي - 5
 محاربة الفساد من طرف الھیئات والمنظمات الدولیة والمحلیة - 6
 محاربة ظاھرة الفساد طرق العالج وسبل - 7
 نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد - 8

 
  )الترجیح نوع التقییم و(: طریقة التقییم

  %100امتحان  -
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
استراتیجیة اإلصالح اإلداري وإعادة التنظیم في نطاق الفكر والنظریات  :)1985(صافي إمام ، موسى  - 1

  .الریاض ، دار العلوم للطباعة والنشر ) . 1ط(
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0  

  الفساد اإلداري ومعالجتھ من منظور إسالمي: یوسف ، بحر  -2
online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc  

  .مصطلح الفساد في القرآن الكریم : ھمام ، حمودي  -3
.htmhttp://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1 

  الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات:  مصطفى، الفقي  -4
http://www.undp-pogar.org 
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III - 3 -في السداسیین الخامس والسادس البرنامج المفصل لكل مادة  
  ) تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

  
  )مأل إجباریاكل الحقول ت(

  



61 
إدارة المیزانیة:   للیسانسعنابة                                عنوان ا -جامة باجي مختار : المؤسسة   

2014/2015: السنة الجامعیة   

   الخامس :السداسي

  األساسیة :وحدة التعلیم 

  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس  

  إدارة الصفقات العمومیة  :المادة 

  6:الرصید

  2:المعامل

  

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أھداف التعلیم
  :) على األكثر

الھدف من تعلیم ھذه المادة ھو تمكین الطالب من معرفة قانون الصفقات العمومیة وإجراءات تنفیذھا وفقا للقانون 
  الجزائري 

  
للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  وصف مختصر( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )سطرین على األكثر
  معرفة باالقتصاد العمومي  +كذا قواعد قانون العقوداإلداریة منھا خاصة معرفة قواعد القانون العام ،و

  
   :محتوى المادة

 .العمومیة الصفقات مفھوم -1
 . العمومیة الصفقات تطبیق مجاالت- 2
 . العمومیة الصفقات إبرام إجراءات و كیفیات -3

 المناقصة إجراء .1
 بالتراضي اإلجراء .2

 أسعارھا و الصفقات بیانات -4
 . العمومیة الصفقات على قابةالر -5

 .العمومیة الصفقات على الرقابة أشكال .1
 .العمومیة الصفقات للجنة المسبقة الرقابة .2

 . العمومیة بالصفقات المتعلقة الجرائم - 6
 المحاباة جنحة .1
 .الدولة أعوان نفوذ من الشرعیة غیر االستفادة .2
  .العمومیة صفقات من فائدة قبض .3

  )امتحان+یكون عن طریق المراقبة المستمرة یم نوع التقی( :طریقة التقییم
  :المراجع

   )إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،(   -
 قانون الصفقالت العمومیة -
 القانون االداري  -
 والعقود اإلداریة  قانون االلتزامات -

  :السداسي الخامس
  األساسیة : وحدة التعلیم 

  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس 



62 إدارة المیزانیة                                    :   عنوان اللیسانس               عنابة                  -جامة باجي مختار : المؤسسة  
                                       

2015 – 2014:   السنة الجامعیة  
 
 

  ت المیزانیة تقنیا: المادة  
   6: الرصید 
   2:المعامل 

  
 في ثلثة أسطرعلىذكر مایفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة (أھداف التعلیم 

  )األكتر 
  الھدف من تعلم ھذه المادة ھو التحكم في إعداد وتحضیر وتنفیذ المیزانیة العمومیة 

  
ر للمعرفة المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ، وصف مختص(المطلوبة  المسبقةالمعارف 

  معرفة شئمن المحاسبة االداریة ، والمحاسبة العمومیة ، وكذا عملیات الخزینة : ) سطرین على األكثر 
  

  : محتوى المادة 
 ماھیة المیزانیة .1

 مفھوم المیزانیة وخصائصھا  
 أھمیة المیزانیة  
 لمیزانیةالمبادئ التي تقوم علیھا ا  

 اجراءات تحضیر واعتماد المیزانیة .2
 السلطة المختصة بتحضیر المیزانیة  
 االجراءات التقنیة لتحضیر المیزانیة  

 اعتماد وتنفیذ المیزانیة .3
 السلطة المختصة باعتماد المیزانیة  
 مراحل اعتماد المیزانیة  
 تنفیذ المیزانیة  

 الرقابة على تنفیذ المیزانیة .4
 مفھوم وأنوعھا  

  تي تقوم بھاالھیئات ال
  

   امتحان+ متواصل : طریقة التقییم 
  

  :المراجع 
بعلي : المالیة العامة  عباس محرز ، اقتصادیات المالیة العامة محمد شیحة:اقتصادیات المالیة العامة  كتب(  

  )مواقع انترنات +مطبوعات +   ، المحاسبة العمومیة محمد الصغیر 
  
  
  
  
  
  

  : السداسي الخامس 
  األساسیة   وحدة التعلیم

  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس  
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  محاسبة عمومیة : المادة 
  6:الرصید 
  2: المعامل 

   
ذكر مایفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر على ( التعلیمأھداف 
  في الحسابات ، والقانون المنظم لذلك معفة الطالب آللیات تطبیق المحاسبة العمومیة والتسجیل ) األكثر 

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة ، والت تمكن الطالیب من مواصلة التعلیم ، (المطلوبة  المسبقةالمعارف 
المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، القانون االداري ، القانون الجنائي  90/21معرفة القانون ) سطرین على األكثر 

  لألعمال 
  : محتوى المادة 

  :عمومیة  مادة محاسبة
 ماھیة المحاسبة العمومیة - 1
 مفھوم و خصائص المحاسبة العمومیة -
 مصادر و أھداف المحاسبة العمومیة  -
 مجاالت استخدام المحاسبة العمومیة -
 میزانیة الدولة  - 2
 مفھوم المیزانیة حسب قواعد المحاسبة العمومیة -
 العملیات المالیة للمیزانیة -
 ت المالیة للمیزانیةالمعالجة المحاسبیة للعملیا -
 أمبادئ المحاسبة العمومیة - 3
  الفصل بین اآلمر بالصرف و المحاسب-

 الفصل بین المشروعیة و المالءمة
 أعوان المحاسبة العمومیة - 4
  اآلمر بالصرف -
  المحاسب العمومي -
 المراقب المالي -
 التنظیم التقني للمحاسبة العمومیة - 5
 الدفاتر و السجالت المحاسبیة -
  ات ذات الطابع اإلحصائيالمستند -
  تنظیم الدورة المستندیة -
 الدمج المركزي للمحاسبة العمومیة و إجراءات إقفال و إیداع الحسابات -
 محاسبة عملیات الصرف و التحصیل - 6
 الرقابة المالیة في القطاع العمومي - 7

   :طریقة التقییم 
  بالمائة متواصل 50
  بالمائة المتحان 50

  : المراجع
   المتعلق بالقانون اإلطار للمالیة العمومیة  84/17، قانون  90/21قانون  ات ، مواقع انترناتكتب ومطبوع(  

  : السداسي الخامس
  وحدة التعلیم  المنھجیة

  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس 
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  اقتصاد وتسییر عمومي : المادة  
  4:الرصید 
   2: المعامل 

نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على د كتسابھ من مؤھالت بعیفترض على الطالب اا ذكر م( أھداف التعلیم
  یھدف تعلم ھذه المادة معرفة كیفي سیر االقتصاد العمومي وھیاكلھ وقطاعاتھ  )األكثر 

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة  المسبقةالمعارف 
  المالیة العمومیة معرفة  )كثر [سطرین على ا
  :محتوى المادة

 الدولة في الفكر االقتصادي -
 الدولة وتخصیص الموارد -
 اآلثار الخارجیة وسیاسات البیئة  -
 الدولة واستقرار االقتصاد -
 الحكومات والحجم األمثل للقطاع العمومي إخفاقات -
 تمویل القطاع العمومي -
 تسییر القطاع العمومي -

  المركزیة القطاع العمومي
  لتسییر العمومي وعالقتھ بالمجاالت المعرفیة األخرىطبیعة ا -
 .السلع العمومیة والخدمات الجماعیة -
 أنماط تسییر إنتاج السلع الجماعیة -
 نظم المعلومات والتسییر العمومي -
 تسعیر السلع والخدمات العمومیة  -
 تقدیر الحجات الجماعیة والتسویق العمومي -
 )مومیةالصفقات الع( التسییر العمومي للمشتریات  -
 التسییر العمومي للموارد البشریة -
 تحسینھا بانتاجیة الخدمات العمومیة وأسالی  -

  : طریقة التقییم
  بالمائة متواصل 50
 بالمائة امتحان 50

  قانون الصفقات العمومیة ، اللقانون اإلداري   :المراجع 
 

  : السداسي الخامس
  وحدة التعلیم  المنھجیة

  انیة إدارة المیز: عنوان اللیسانس 
   المادة التخطیط االستراتیجي ونظم الحكم المحلي

   5:الرصید 
   2: المعامل 

  
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على (أھداف التعلیم 

  یة یھدف تعلم ھذه المادة معرفة التخطیط االستراتیجي واستعمالھ في البیئة المحل) األكثر 
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وصف مختصر للمعرفة المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة  المسبقةالمعارف 
  معرفة المالیة العمومیة ، الموارد العمومیة ، االحصاء ) كثر [سطرین على ا

  
  :محتوى المادة

  مفھوم التخطیط ،
  تخطیط الموارد االقتصادیة 

  تخطیط الموارد البشریة 
  المالیةالموارد تخطیط 

  المخطط الوطني 
  المخططات الجھویة 

  المخططات البلدیة 
  المحلیة  اإلدارةالتطور التاریخي لنظام  -

  المحلیة باإلدارةالمركزیة والالمركزیة وعالقتھما  -
  المحلیة اإلدارةالتي تقوم علیھا نظریة  األساسیة المبادئ -
  المحلیة اإلدارةأیدلوجیة  -
  المحلیة   اإلدارةئیسیة لنظم المقومات الر -
  الھیئات المحلیة -
  المحلیة اإلدارةعوامل نجاح  -
  صنع السیاسة المحلیة وتنفیذھا - 

  
   امتحان+  متواصل:  طریقة التقییم

  
  : المراجع  
  )   ، الدستور ، القانون االداري كتب ومطبوعات ، مواقع انترنات(
  
  
  
  
  
  
  

  :السداسي الخامس 
  االستكشافیةالتعلیم   وحدة 

   إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس 
  اآللي  اإلعالم:  المادة 

  2:الرصید 
  2المعامل 

  
 لىیفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر ع ذكر ما( أھداف التعلیم 

  ) األكثر 
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، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ،  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة( المطلوبة  المسبقةالمعارف 
  األجنبیة ، المعارف األساسیة في الریاضیات ، أساسیات اإلعالم اآللي ) ین على األكثر رسط

  
   التطبیقات المختلفة على أنواع البرمجیات: محتوى المادة  

  
  امتحان + متواصل : طریقة التقییم 

  
  : المراجع  

   ) ، البرمجیات  ترناتكتب ومطبوعات، مواقع األن( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : السداسي الخامس 
  األفقیة: وحدة التعلیم 

  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس 
  اللغة األجنبیة : المادة  
   1: الرصید 
   1: المعامل 

  
الثة اسطر على ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ث( التعلیم أھداف 
  . یھدف تعلم ھذه المادة التحكم في اللغة األجنبیة ، الستعمالھا في استخدام البرامج ، والعمل ) األكثر 
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وصف مختصر للمعرفة المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة  المسبقةالمعارف 
تى یستطیع الطالب استعمال المراجع باللغات األجنبیة تعمیق معرفة اللغات االجنبیة ح) سطرین على األكثر 

  المعتمدة
  
   دراسة وتحلیل نصوص تتعلق بمجاالت المالیة العمومیة والمحلیة: محتوى المادة  

  
  : طریقة التقییم 

  بالمائة متواصل 50
  بالمائة متواصل 50
  

  )كتب ومطبوعات ، مواقع األنترنات  نصوص مختارة من التخصص ، (: المراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  :السداسي السادس 
  األساسیة : وحدة التعلیم 

  عنوان اللیسانس  إدارة المیزانیة
   عملیات الخزینة: المادة  
   6:الرصید 
   2: المعامل 

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على ( أھداف التعلیم
  فاءات قادرة على تسییر الخزینة العمومیةكتأھیل ) األكثر 
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وصف مختصر للمعرفة المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة  المسبقةالمعارف 
اللوائح والتنظیمات المتعلقة بالخزین  84/17المالیة العامة ، المحاسبة العمومیة ، قانون ) سطرین على األكثر 

  العمومیة 
  : ادةمحتوى الم

  لمحة حول الخزینة العمومیة .1
 وظائف وعملیات الخزینة .2

 وظائف الخزینة  
 عملیات الخزینة  
 مھام الخزینة  

 الحسابات الخاصة بالخزینة .3
 الحسابات التجاریة  
 حسابات التخصیص  
 حسابات التسبیق  
 حسابات القروض  
 حسابات التسویة مع الحكومات األجنبیة  

 موارد واستخدامات الخزینة العمومیة .4
 رد واستخدامات الخزینة العمومیةموا  
 طرق تمویل الخزینة العمومیة  
 عالقتھا بالبنك المركزي  

 السیولة والخزینة العمومیة .5
 تأثیر الخزینة العمومیة على سیولة السوق النقدیة  
 دور الخزینة العمومیة في توفیر السیولة وتداولھا  
 السیولة المتاحة للخزینة العمومیة  

  
  : طریقة التقییم 

  لمائة متواصل  با50
  بالمائة امتحان50

  :المراجع
النصون   84/17قانون  90/21قبطان عمر  قانمون : الخزینة العمومیة كتب ومطبوعات ، مواقع األنترنات( 

  ) التطبیقیة والتنظیمیة 
  

  
  

  : السداسي السادس 
  وحدة التعلیم األساسیة

 إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس  
  مالیة الرقابة ال: المادة

   6الرصید 
  2المعامل 
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ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على ( : أھداف التعلیم 
  الھدف من تعلم ھذه المادة ھو اإللمام بھیاكل الرقابة المالیة المختلفة ودور كل ھیكل في العملیة الرقابیة ) األكثر 

  
وصف مختصر للمعارف المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة ة المسبقالمعارف 

  . ، اللوائح والتنظیمات  90/21قانون  84/17معرفة القانون الدستوري ، قانون ) سطرین على األكثر 
  

  : محتوى المادة
  أساسیات حول الرقابة المالیة .1
 انواع الرقابة المالیة .2

 حیث الموضوع الرقابة المالیة من  
 الرقابة المالیة من حیث السلطة القائمة  
 الرقابة المالیة من حیث الجھة الداخلیة والخارجیة  
  سابقة والحقة(الرقابة المالیة من حیث الزمن(  

 ھیاكل الرقابة المالیة .3
 ھیاكل الرقابة السابقة  
 ھیاكل الرقابة الالحقة  

 سبل تفعیل الرقابة المالیة .4
  مجال الرقابة المالیةاالتجاھات الجدیدة في  
 قیاس فعالیة الرقابة المالیة  
 الخصائص األسسیة للنظام الرقابي الفعال  
 الرقابة على النفقات في الجزائر  

 
   امتحان بالمائة 50+متواصل بالمائة50:طریقة التقییم 

  
 : المراجع 

: مالیة العامة اقتصادیات ال 90/21، المحاسبة العمومیة ق   كتب ومطبوعات ، مواقع األنترنات( 
  ) عباس محرز 

  
  
  
  
 
  
  

  : السداسي السادس 
  وحدة التعلیم  األساسیة

 إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس  
  االنظمة الجبائیة : المادة  
   6:الرصید 
   2:المعامل 
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سطر على ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أ( : أھداف التعلیم 
بالنظام الضریبي الجزائري خاصة مع االطالع على األنظمة الھدف من تعلم ھذه المادة ھو اإللمام ) األكثر 

  .الجبائیة في العالم 
  

وصف مختصر للمعارف المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة المسبقة المعارف 
القانون ، اللوائح والتنظیمات  90/21قانون  84/17لدستوري ، قانون معرفة القانون ا) سطرین على األكثر 

  .  الجبائي الجزائري القانون البلدي ، القانون الوالئي
  

  : محتوى المادة
 عمومیات حول النظام الجبائي .1

 مفھوم النظام الجبائي  
 محددات النظام الجبائي  
 الھیكل الجبائي و النظام الجبائي  
 بائيقیاس فعالیة النظام الج  

 المكانة االقتصادیة للنظام الجبائي .2
 النظام الجبائي واألوضاع االقتصادیة  
 النظام الجبائي والسیاسات االقتصادیة  

  نماذج األنظمة الجبائیة في العالم .3
  األنظمة الجبائیة والتحدیات المعاصرة .4
 اتجاھات اإلصالح الجبائي في العالم .5

  
  :طریقة التقییم 

  بالمائة متواصل 50 
   لئة المتحان بالما50

  :المراجع 
  ) القانون الجبائي كتب ومطبوعات ، مواقع األنترنات  1992قانون الضرائب والرسوم المماثلة  ( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  : السداسي السادس
  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس 

  المنھجیة : وحدة التعلیم 
  تقییم المشاریع العمومیة:المادة  

  5: الرصید 
   2: المعامل 
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ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على ( : ھداف التعلیم أ
  الھدف من تعلم ھذه المادة ھو اإللمام بھیاكل الرقابة المالیة المختلفة ودور كل ھیكل في العملیة الرقابیة ) األكثر 

  
المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ،  وصف مختصر للمعارف( المعارف المسبقة المطلوبة 

رفة الطالب ألدوات تقییم المشاریع مثل المحاسبة التحلیلیة وحاسبة التكالیف األدوات عرم) سطرین على األكثر 
  إحصائیة ونماذج اتخاذ القرارات

  
  :محتوى المادة

 مبررات تقییم المشروعات العمومیة -
 ةأسس تقییم المشروعات العمومی -
 تحلیل التكالیف -
 تحلیل اآلثار -
 الفعالیة –تحلیل التكالیف  -
 تحلیل التكالیف المنفعة -
  تحلیل التكالیف األرباح-     

 
  :طریقة التقییم 

  بالمائة متواصل50
   بالمائة امتحان 50

  : المراجع 
   2002، وتصمیم المشروعات دار المناھج األردن كاظم جاسم العیساوي ، دراسات الجدوى االقتصادیة 

   2003شوام بوشامة ، تقییم واختیاراالستثمارات ، دار الغرب الجزائر 
 )كتب ومطبوعات ، مواقع األنترنات ( 
  
  
  
  
  
  
 
  

  : السداسي السادس 
  وحدة التعلیم  المنھجیة

  إدارة المیزانیة : عنوان اللیسانس 
  تقریر التربص: المادة

   4: الرصید 
   1: المعامل 

  
ر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على ذك( : أھداف التعلیم 

   المعرف المختلفة إلنجاز عمل شخصي بتوظیف المعارف المنھجیة المدروسة استعمال الطالب )األكثر 
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لتعلیم ، وصف مختصر للمعارف المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة ا( المطلوبة  المسبقة المعرف
  التحكم في الوسائل المنھجیة ) سطرین على األكثر 

  
  : محتوى المادة  

  
  ناقشة أمام لجنة مناقشة م : طریقة التقییم 

  
  )، میدان العمل كتب ومطبوعات ن مواقع األنترنات( : المراجع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  : السداسي السادس 
  وحدة التعلیم  اإلستكشافیة 

  إدارة المیزانیة : نس عنوان اللیسا
  اإلعالم اآللي : المادة  

   2:الرصید  
  2: المعامل  
   

على ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر ( : أھداف التعلیم 
  ) األكثر 
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الب من مواصلة التعلیم ، وصف مختصر للمعارف المطلوبة ، والتي تمكن الط( المطلوبة المسبقة  المعرفة
  ) سطرین على األكثر 

  
     المحاسبة المالیة ، المحاسبة االداریة: تدعیم استعمال البرمجیات الخاصة بالتخصص : محتوى المادة 

  
    امتحان+متواصل : طریقة التقییم  

  
  :المراجع 

  ) ، البرمجیاتكتب ومطبوعات ، مواقع االنترنات (  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  : السداسي السادس 
  وحدة التعلیم األفقیة

   إدارة المیزانیة :عنوان اللیسانس 
  السادس: السداسي 

  اللغة األجنبیة: المادة   
   1: الرصید 
   1: المعامل 

  
ذكرما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، ثالثة أسطر على (أھداف التعلیم 

ءة للنصوص الخاصةمعرفة أ) األكثر  ْ   .بالتخصص  ساسیات اللغة األجنبیة كتابة ، وقرا
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وصف مختصر للمعارف المطلوبة ، والتي تمكن الطالب من مواصلة التعلیم ، ( المطلوبة  المسبقة المعرفة

   أساسیات اللغة األجنبیة) سطرین على األكثر 
  

  محتوى المادة 
  صل الخامس المتعلقة بنصوص المالیة العمومیةتكملة لعناصر الدراسة في الف              

  
    امتحان+متواصل : طریقة التقییم 

  
  )  ، نصوص متعلقة بالتخصص  كتب ومطبوعات ، مواقع االنترنات(  :المراجع 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IV- االتفاقیات  / العقود  
  

  إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
  )االشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى في حالة تقدیم عرض التكوین ب (

  

  ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة
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  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان  :الموضوع
  

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

) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة .ھذا التكوین  المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  

  
  
  
  

  إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
 )في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم  (

  
  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

  

  :الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان :الموضوع

  

  : المقدم من
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تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا 

  المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

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

 ین برامج التعلیم،إبداء رأینا في تصمیم و تحی -

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

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

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

ات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملی

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

  .منسقا خارجیا  لھذا المشروع )*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة
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  مختصرةسیرة ذاتیة 

  في التخصص لفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكویناكل شخص من ل
  )التأطیر الداخلي والخارجي(

  )المرفقحسب النموذج (
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  لسیرة الذاتیةمختصر لنموذج 

  
  أحمد جابة :اإلسم اللقب

  بالزیتونة والیة سكیكدة 1951/ 05/ 26:تاریخ ومكان المیالد

  0662738471djabaahmed3310@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

  استاذ محاضر أ \ :الرتبة

  جامعة باجي مختار عنابة :األصلیة  مؤسسةال

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

   1981سنة ) تسییر(شھادة لیسانس علوم اقتصادیة 

   1991سنة ) اقتصاد (شھادة الماجستیر علوم اقتصادیة 

   1996سنة ) قانون عام ( انس حقوق شھادة الیس

   2007سنة ) اقتصاد ( شھادة الدكتوراه علوم اقتصادیة 

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 االقتصاد النقدي والمؤسسات النقدیة  -

 االقتصاد االشتراكي  -

 المالیة العمومیة  -

 مدخل لالقتصاد  -

 مدخل للقانون   -

 تصادیة الدولیةالعالقات االق -

 القانون الجنائي لألعمال  -

 نظم الرقابة المالیة -

 اقتصادیات المالیة العامة   -

  لى مذكرات التخرج ،لیسانس ، الماجستیر ، الماجستیر ، الدكتوراه عاإلشراف   -
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  لسیرة الذاتیةمختصر لنموذج 

  
  طویل حسونة   :  اإلسم اللقب

                                                                            رف الطا 28/12/1959:تاریخ ومكان المیالد

 hassounatouil@yahoo.fr  0773804785:البرید اإللكتروني والھاتف

  استاذ مساعد أ  \ :الرتبة

  جامعة باجي مختار عنابة :األصلیة  مؤسسةال

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

   1984سنة ) تسییر(شھادة لیسانس علوم اقتصادیة 

   2007سنة ) اقتصاد (علوم اقتصادیة شھادة الماجستیر 

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 نة النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة المقار -

 السیاسي االقتصاد -

 المالیة العمومیة  -

 تقنیات التمویل البنك -

 مدخل لالقتصاد  -

 العالقات االقتصادیة الدولیة -

 اقتصادیات المالیة العامة  -

 تعبئة الموارد العمومیة  -

 االتجاھات العامة للنفقات العمومیة  -

 االقتصاد النقدي واألسواق المالیة  -

  ، ماستیر  لى مذكرات التخرج ،لیسانسعاإلشراف   -
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  ةلسیرة الذاتیمختصر لنموذج 
  براجي الصادق :اإلسم واللقب 

    1/7/1954 :تاریخ ومكان المیالد 

  

  0772702036: البرید االلكتروني والھاتف  

  أستاذ محاضر ب: الرتبة 

   

  جامعة باجي مختار عنابة : المؤسسة األصلیة 

   

   79 لیسانس علوم اقتصادیة جامعة عنابة: الشھادات 

   2002شھادة الماجستبر جامعة عنابة  -

  2011شھادة الدكتوراه علوم جامعة عنابة  -

  الكفاءات البیداغوجیة والمھنیة  

  اقتصاد عمومي  -

  تسییر عمومي  -

  التحطیط االستراتیجي ونظم الحكم المحلي  -

  االقتصاد الجزائري  -

  المالیة العمومیة  -

  االقتصاد المغاربي المقارن  -

  یولوجیا المنظمات سوس -

  االدارة االستراتیجیة للمؤسسات -

  حوكمة المؤسسات  -
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  لسیرة الذاتیةمختصر لنموذج  

  

  رواینیة كمال  :اإلسم واللقب 

  بـ سوق أھراس 01/07/1955: تارخ ومكان المیالد 

  

 rouaniak@yahoo.fr 5832649705: البرید االلیكتروني والھاتف 

  

  أستاذ محاضر أ : الرتبة 

  

  :الشھادات 

   1981شھادة اللیسانس سنة -

   1991شھادة الماجستیر سنة -

   2006شھادة الدكتوراه سنة 

  

  عنابة   -جامعة باجي مختار: المؤسسة األصلیة  

  

  الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

 اقتصاد جزئي  -

 ریاضیات اقتصادیة -

 وتقنیات التنبؤ نماذج  -

 عالقات اقتصادیة دولیة -

 نماذج اتخاذ القرارات -

 إحصاء تطبیقي -

  الدكتوراه  رسائلالماجستیر ، ، االشراف على مذكرات التخرج لیسانس ، ماستیر   -
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  لسیرة الذاتیةمختصر لنموذج 
  

  

  تلیلي طارق : االسم واللقب

  بنمھیدي الطارف  02/04/1982: تاریخ  ومكان المیالد 

  tarektlili935 @yahoo.fr 0665120141: الرتبة : البرید االلیكتروني والھاتف 

  جامعة باجي مختار عنابة : المؤسسة األصلیة 

  

  )الخ ... التدرج ومابعد التدرجوتاریخ الحصول علیھا ، والتخصص: ( الشھادات  

 جامعة باجي مختار عنابة   2009) مالیة ( لیسانس علوم التسییر  -

 عنابة جامعة باجي مختار 2012) محاسبة ( تیر علوم مالیة ماجیس -

   )علوم التسییر –جامعة قاصدي مرباح ورقلة ( مسجل في الدكتوراه علوم سنة ثالثة  -

  

  ) الخ...الماد المدرسة ( الكفاءات البیداغوجیة المھنیة  

 مدخل لالقتصاد  -

 محاسبة عامة  -

 محاسبة معمقة   -

 معاییر المحاسبة الدولیة  -

  عاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العامم  -
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 موذج مختصر للسیرة الذاتیةن

  
  سالمي منیر : اإلسم اللقب

  قالمة  16/04/1967:تاریخ ومكان المیالد

  msellami213@yahiifr 0774585219 :البرید اإللكتروني والھاتف

  أستلذ مساعد أ  :الرتبة

  عنابة جامعة باجي مختار :المؤسسة  األصلیة
  

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

 جامعة باجي مختار عنابة  1990لیسانس علوم التسییر  -

  جامعة بات 2010ماجستیر محاسبة  -
  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

  محاسبة عامة 

 نظریة المحاسبة  -

 ة والمالیة المراجعة المحاسبی -

 المعلومة المحاسبیة والجبائیة  -

 التحلیل المالي   -

 الخبرة المھنیة   -

 سنة مراجعة الحسابات 20المالیة والمحاسبة  -

 سنة  12الصفقات العمومیة  -

  ) لیسانس ماستیر ( اإلشراف على مذكرات التخرج  -
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
  رویبي عثمان :اإلسم اللقب

  عین الكرمة الطارف  1961خالل : المیالدتاریخ ومكان 

 otman-roibi@hotmail.fr 0555090523: البرید اإللكتروني والھاتف

   1997أستاذ مشارك منذ   الرتبة

  enpiفرع الشركة الوطنیة للترقیة العقاریة   pro.immoمؤسسة الترقیة العقاریة     :المؤسسة  األصلیة
  

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

  جامعة قسنطینة 1983شھادة لیسانس علوم مالیة  -

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

  جبایة المؤسسة (الجبایة -

  القانون الجبائي 

  النظم الضریبیة معاییر المحاسبة الدولیة تقنیات المعاییر المحاسبیة 

  االشراف على التربصات المساھمة في 
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
  كمال حمانة : اإلسم اللقب

  قاامة  22/01/1956:تاریخ ومكان المیالد

  kamalnni@yahoo.fr  07726652371:البرید اإللكتروني والھاتف

  التعلیم العالي  أستاذ :الرتبة

  جامعة باجي مختار عنابة:المؤسسة  األصلیة
  

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

  1978محاسبة المدرسة العلیا للتجارة لیسانس  -

 جامعة بایتن بریطانیا  1980دیبلوم إدارة األعمال  -

 بریطانیا  1982محاسبة ومالیة –مجیستیر إدارة األعمال  -

  جامعة باجي مختار عنابة  2008علوم التسییر  دكتوراه دولة في -

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

  محاسبة عامة 

  محاسبة الشركات 

  تسییر المیزانیة 

  محاسبة التسییر 

  الوظائف الحقیقیة للمؤسسة 

  محاسبة معمقة 

  اإلشراف على مذكرات التخرج
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
  رجـــم نصــیب :اإلسم اللقب

  الطارف/ البسباس   1954خالل  :تاریخ ومكان المیالد

   r_necib@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

  أستاذ التعلیم العالي   :الرتبة

  جامعة باجي مختار عنابة  :المؤسسة  األصلیة

  

  )إلخ...والتخصص.ج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج ومابعد التدر:( الشھادات

  1978لیسانس تسییرسنة  -

  1982تسییر المؤسسات : دكتوراه الطور الثالث  -

  1985علم اجتماع القانون والعالقات االجتماعیة :  الثالثالطور  دكتوراه -

  1995تسییر  :دكتوره دولة  -

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 .لیة المؤسسةما -

 تطبیقيإحصاء  -

 نظریة المالیة المصغرة  -

 االقتصاد الجزئي المالي  -

 البحث في التسییر منھجیة  -

 منھجیة البحث في مالیة المؤسسة  -

 العشوائیة المالیة  النمذجة  -

  تسییر الخزینة  -

اإلشراف على مذكرات التخرج -
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
   محمدي عبد الحفیظ : اإلسم اللقب

  23/01/1957 :تاریخ ومكان المیالد

                                                                                         :البرید اإللكتروني والھاتف

0798935309  / midou1957@yahoo.com 

  أستاذ مشارك   :الرتبة

  ثانویة الشط  :األصلیة المؤسسة 

  

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

  لیسانس أدب إنجلیز 

  شھادة كفاءة لغویة 

  شھادة خبرة مھنیة في الترجمة  

  

  ) : المواد المدرسة ( الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

  لغة انجلیزیة 

  أستاذ مكون  
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 تصر للسیرة الذاتیةنموذج مخ

  
  موراد بولقصع  :اإلسم اللقب

  بالقل والیة سكیكدة  08/07/1968:تاریخ ومكان المیالد

  mourad_boulaksa@yahoo.fr  0771846371:البرید اإللكتروني والھاتف

  أستاذ مشارك  :الرتبة

  الجھویة للخزینة بعنابة  المدیریة :المؤسسة  األصلیة
  

  )إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا التدرج وما:( الشھادات

  )مالیة( دبلوم المدرسة المدرسة العلیا لإلدارة 

  

  )المواد المدرسة  إلخ ( الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

لخارجیة ، التدقیق المحاسبي المحاسبة العمومیة ،الصفقات العمومیة، التجارة ا، المالیة العامة -

 ،المالیة المحلیة والتحریر االداري تطور النظام المصرفي

  المساھمة في اإلشراف على التربصات  -
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
  سمیر جبار :اإلسم اللقب

  بـ قالمة 20/03/1957 :تاریخ ومكان المیالد

  sdjebar@gmail.com  0778369026 :البرید اإللكتروني والھاتف

  "أ  "أستاذ مساعد :الرتبة

  عنابة -جامعة باجي مختار  - وعلوم التسییر   االقتصادیةكلیة العلوم  :المؤسسة  األصلیة

  

  )إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا التدرج وما:( الشھادات
 1979جوان  –المدرسة العلیا للتجارة  –الیة والتجاریة لیسانس في العلوم الم -

 1981جوان  –المملكة المتحدة  –بربستول  –المدرسة المتعددة التقنیات  –عد التدرج في إدارة األعمال ب شھادة ما -

  1984جویلیة  –المملكة المتحدة  –مانشستر  –جامعة فیكتوریة  –شھادة الماستر في المالیة والمحاسبة  -

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(اءات البیداغوجیة المھنیة الكف

 محاسبة مالیة -

 تحلیل مالي -

 محاسبة الشركات -

 تقنیات ومعاییر محاسبیة -

 تسییر مالي للمؤسسات -

 تنظیم وتسییر المؤسسات -

 ندوة في المالیة -

 .لغة إنجلیزیة متخصصة -

  اإلشراف على مذكرات التخرج  -
  

  

 

  



90 إدارة المیزانیة                                    :   عنوان اللیسانس               عنابة                  -جامة باجي مختار : المؤسسة  
                                       

2015 – 2014:   السنة الجامعیة  
 
 

 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
  بوشمال بوسطیحة نجاة: م اللقباإلس

  بـ عنابة 18/05/1964:تاریخ ومكان المیالد

 nj.bouchmel@gmail.com  0553048852: البرید اإللكتروني والھاتف

  "أ " أستاذ مساعد    :الرتبة

  عنابة -جامعة باجي مختار  –ر وعلوم التسیی االقتصادیةكلیة العلوم : المؤسسة  األصلیة
  

  )إلخ...والتخصص.التدرج وتاریخ الحصول علیھا دوما بعالتدرج :( الشھادات
 مھندس إعالم آلي تخصص ذكاء إصطناعي -

  اصطناعيآلي تخصص ذكاء  إعالمماجستیر  -

  

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
  

- Initiation à l’informatique 

- Bureautique (Word, Access, Excel) 

- Programmation  D base  

- Extraction de données, d’une base de données 

- Logiciel El Bassit  et  opérations  comptables pour l’audit 

- Modèle de bases de données et modèle  conceptuel  

- E. Marketing et conception de site web pour entreprise  

-   
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
  

  منصور بن عمارة   :اإلسم اللقب

  بـ الوادي 17/03/1963 :تاریخ ومكان المیالد

 benamara@yahoo.fr-Mansour  0771659618 :البرید اإللكتروني والھاتف

  عاليأستاذ التعلیم ال :الرتبة

  عنابة - جامعة باجي مختار  :المؤسسة  األصلیة

  

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

 1988لیسانس في العلوم المالیة  -

 1996التسییر الفني االجتماعي واالقتصادي  DEAالدراسات المعمقة  -

 1996ماجستیر تمویل وبنك سنة  -

  2007نك سنة دكتوراه دولة تمویل وب -

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 التشریع الضریبي -

 التقنیات الضریبیة -

 القانون الجبائي -

 الجبایة المعمقة -

 .التدقیق الجبائي -

  اإلشراف على مذكرات التخرج -
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 نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

  
  عمار بوشامي: اإلسم اللقب

   12/9/1960 :دتاریخ ومكان المیال

  0799390228 :البرید اإللكتروني والھاتف

  أستاذ مشارك:الرتبة

  والیة عنابة :المؤسسة  األصلیة
  

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

  دبلوم المدرسة العلیا لإلدارة 
  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 المالیة العمومیة  -

 المحاسبة العمومیة   -

 إعداد المیزانیات  -

 الصفقات العمومیة  -

 الوظیفة العمومیة -

   اإلشراف على التربصات   -
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VI – رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة  
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VII - رأي وتأشیرة الندوة الجھویة  
  )لتكوین المحولة للوزارةالتأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض ا(
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VIII -  اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة  
  )التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(

  
  
  
  
  
  


