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              القتصاديةاالعلوم : الشعبة العلوم المالية         العلوم االقتصادية علوم التسيير و : يدانالم

 اد دولــــي"ــــ" اقتصالسنة أولــى ماستــــر  .التخصص :

 2018/2019 السنة الجامعية :     الثاني  : السداسي
 

 

 

 
 

  االندماج االقتصادي الدولي العنوان :

 أساسيةوحدة التعليم : 

                                                                       3المعامل :               7عدد األرصدة :   

                                                                    و نصفساعات  4 الحجم الساعي األسبوعي : 

  ساعــــات  3 المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( :

 ساعة و نصف  1في األسبوع ( :  أعمال توجيهية ) عدد الساعات

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

 

 

 

 
 

 -أ -لطفي رمضاني ، أستاذ محاضراالسم، اللقب، الرتبة : 

                                                                      19تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : 

 lotfi_ramd@yahoo.frالبريد االلكتروني : 

 74 27 47 76 07 .رقم الهاتف : 

 12:30الـــى  9:30التوقيت  36القاعــــة  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

mailto:lotfi_ramd@yahoo.fr
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 –قتصادي التكامل اال -االستثمار األجنبي المباشر –التجارة الدولية  : مكتسبات عامة حول موضوع

 المالية الدوليـــة.
 الهدف العام للمادة التعليمية:

حاطة بجميع جوانب اضافة الى اال ٬التي تمس العالقات االقتصادية الدوليــــة  تقديم المفاهيم األساسية 

 .ات مستويات تقدم مختلفة.ذوعرض لبعض التجارب الدوليـــة  االندماج االقتصادي الدولي

على األهداف  أهداف مع التركيز فقط 6الى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :م يأهداف التعل

 التي يتم تقييمها(

  ٬االندماج االقتصادي الدولي التي تدور حولالتحكم في المصطلحات و المفاهيم  -

  ٬االندماج االقتصادي الدولي االطالع على أهم أليات  -

 .االندماج االقتصادي الدولياالستفادة من التجارب الدوليـــة في مجال  -

 

 

 
 

 

 :تتناول المادة المحاور الرئيسية التالية

 

 ٬االندماج االقتصادي الدولي تعريف 

 ٬نشأة االندماج االقتصادي الدولي 

  ٬االندماج االقتصادي الدوليخصائص 

 ٬أساليب ودوافع االندماج االقتصادي الدولي 

 .أهم تجـــارب االندماج االقتصادي الدولي 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئي امتحان   

 أعمال موجهة 50%

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 
 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Thèse de doctorat en Études sur 
l'Amérique latine, Soutenue en 

1994 à l’Université Paris 3, 
sous la Direction de Pierre 

SALAMA  

Guillermo Cardoza Bulla Restructuration économique et 
insertion internationale de 

l’Amérique Latine 

 

 

اإلضافية )إن  مراجع الدعم

 وجدت(:

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

Lung, Yannick : Directeur de 
thèse 

Soutenue à Université 

Montesquieu-Bordeaux IV en  
1999. 

Mihoub MEZOUAGHI  Changement technologique et 
insertion internationale des pays 
en développement : émergence et 

diversité des capacités nationales 
d’absorption technologique 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

Edition  Harmattan, 1995 Samir AMINE 
Hakim BEN HAMMOUDA 

Bernard FOUNOU 
Tchigoua 

  

 

Afrique et monde Arabe : échec 
de l’insertion internationale 

 
 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 

 مجـــال العالقات االقتصاديـــة الدوليــــة
 األسبوع األول

 
 مجـــال العالقات االقتصاديـــة الدوليــــة

 األسبوع الثاني

 
 ماهيـــة االندماج االقتصادي الدولي  

 الثالث األسبوع

 
 نشأة وتطور االندماج االقتصادي الدولي

 األسبوع الرابع

 
 أهم أساليب و دوافع االندماج االقتصادي الدولي

 األسبوع الخامس

 
 االندماج االقتصادي الدولي عبر التجارة الدولية

 األسبوع السادس

 
شراالندماج االقتصادي الدولي عبر االستثمار األجنبي المبا  

 السابع األسبوع

 
تدفق رؤوس األموالاالندماج االقتصادي الدولي عبر   

 االسبوع الثامن

 
االندماج االقتصادي الدولي التجارب الدولية في   

 االسبوع التاسع

 
 نمـــادج عن الدول المتقدمة

 االسبوع العاشر

 
 نمـــادج عن الدول الناشئـــة

 األسبوع الحادي عشر

 
عن الدول الناميــــــة نمـــادج  

 األسبوع الثاني عشر

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


