
 

 

 

 

 : علوم اقتصادية الشعبة .....علوم اقتصادية                                          .. : يدانالم

 .........................ماستير اقتصاد دولي   ..........................التخصص :

 2019-2018السنة الجامعية : الثاني ..        :  السداسي

 

 

 

 

 .االنتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسيات    العنوان :

 االساسية.وحدة التعليم : 

 2المعامل :              6عدد األرصدة :   

 ساعات 3الحجم الساعي األسبوعي : 

  ساعة ونصفالمحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 ساعة ونصفأعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

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

 

 

 

 
 

 أايمان شليحي ، استاذ محاضر االسم، اللقب، الرتبة : 

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

 chelihi_imene@yahoo.frالبريد االلكتروني : 

 ................................................................................رقم الهاتف : 

الى  9.30الساعة التطبيقات   8:00الساعة من  10المحاضرة  يوم االثنين  ق :  توقيت الدرس ومكانه
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مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 SYLLABUS  منهاج المادة التعليمية 



 

 

 

 

 

 

  :(Pré requis) المكتسبات 

 

 الستثمار االجنبي المباشر و العولمة االقتصاديةنظريات التجارة الخارجية ،التبادل الدولي،  

 

 :  الهدف العام للمادة التعليمية 

التمكن من تفسير  عمل الشركات المتعددة الجنسيات   و االنتاج الدولي من خالل اهم النظريات التي 

 فسرت تدويل راس المال و تدويل االنتاج

أهداف مع التركيز فقط على األهداف التي  6الى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :أهداف التعلم 

ل، فهم وتصور االنتاج في اطار يتميز بعالمية العمليات االنتاجية وتصور القدرة على تحلي يتم تقييمها(:

كجزء من اقتصاد اتضحت فيه معالم تعميق العالمية ليس فقط من الناحية التوزيعية  ات النامية االقتصاد
 بل و االنتاجية . 

 

 

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

 

 .هذا المقياس يهدف الى معرفة اسباب و نتائج وجود  الشركات المتعددة الجنسيات و استراتيجياتها للتوطن 

 او نقل نشاطها من منطقة الى اخرى و متطلبات تجزئة عملية االنتاج

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  



 

: 

 

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

( نقطة 20  امتحان (

نقاط  9 جزئيامتحان    

نقاط 2  (تحليل مقال )أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

نقاط  3 فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

نقاط 3  الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

نقاط 3 المشاركة و  ( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  

 السلوك

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

JL Mucchielli , (1985), les firmes multinationales: mutations et nouvelles 

perspectives, Economica . 
 

     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

Suzanne Berger,(2013) , Made in Monde. Les nouvelles frontières de l’économie 

mondiale, Traduit par Laurent Bury, Ed. Seuil. 
  

 

 

 
 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع



 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول مدخل تمهيدي 

 األسبوع الثاني راس المال المالي الدولي و مراحل تطوره 

 األسبوع الثالث المالي الدولي و مراحل تطورهراس المال  

 
للشركات المتعددة الجنسيات )النظرية التفسير النظري  

 التقليدية (

 األسبوع الرابع

 
للشركات المتعددة الجنسيات )النظرية التفسير النظري  

  الحديثة (
 األسبوع الخامس

 األسبوع السادس معاينة واقع تدويل االنتاج   

 األسبوع السابع مظاهر تدويل االنتاج  

 االسبوع الثامن  مظاهر تدويل االنتاج 

 االسبوع التاسع محددات اختيار المواقع ألجزاء االنتاج   

 االسبوع العاشر محددات اختيار المواقع ألجزاء االنتاج   

 
تأثير قوى التشتت و التركز على توطن  االنشطة 

 الصناعية  
الحادي عشراألسبوع   

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


