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  :تحدید مكان التكوین - 1

                              جامعة باجي مختار عنابة، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر  :كلیة -
 تصادیة العلوم االق :قسم  -

  
 
  (*):المشاركون في التكوین  - 2

  :المؤسسات الجامعیة األخرى -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -
  
  
  
  
  
  
  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إدراج االتفاقیات الخاصة بالتكوین في المالحق.  
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   :إطار وأھداف التكوین - 3
  

تحدید تخصصات النموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في (شروط االلتحاق  - أ
 )الماستر المعني 

  
 اقتصاد دولي . د.م.ل  لیسانس -
 تصاد ومالیة دولیة قا. د.م.ل  لیسانس -
  لیسانس كالسیك اقتصاد دولي  -

  
 )سطر على أكثر تقدیر 20التكوین ، الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة( أھداف التكوین -ب
  

التكوین في ھدا الماستیر یمكن  الطلبة  من تعمیق المعارف المكتسبة في مرحلة اللیسانس  -

 كاطارات متخصصة في ھذا المجال 

اكتساب قدرة الفھم والتحلیل و القرار،  بناءا على المعطیات االقتصادیة الداخلیة لكن  في  -

ال یمكن ان تكون بمعزل عن اثار االنفتاح االقتصادي من اطارھا الواقعي حیث انھا  

 . خالل االتعامالت و االتفاقیات الدولیة و االقلیمیة الملزمة لالقتصاد الوطني 

للتحكم في  ،الطلبة المتخرجین على المستوى العلمي و العملي بتأھیلیسمح التكوین  -

  المفاھیم و المعطیات االقتصادیة الداخلیة و الخارجیة 

  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني (المؤھالت والقدرات المستھدفة  - ج
  
  

 الماستر موجھ للطلبة الذین لدیھم معرفة سابقة في مجال التجارة و المعامالت الدولیة  -

  من اكتساب قدرات نظریة و تقنیة   معمقة في مجال التجارة و االقتصاد الدولي یمكن  -

 ألنھا تنشط في ظل االنفتاح االقتصادي االقتصادیة كل المؤسسات  اجھیوفر اطارات تحتا -

 یسمح التكوین بتأھیل المتخرجین للبحث في مجال التنمیة ،االقتصاد ، المالیة و العالقات -

  . الدولیة خالل مرحلة الدكتوراه

  القدرات الجھویة والوطنیة القابلة لتشغیل حاملي الشھادات الجامعیة  -د
  

 ین یستجیب الحتیاجات وواقع االقتصاد الوطني و العالمي المتمیز باالنفتاح ھذا التكو -

على فھم ، تحلیل ومعالجة المعطیات االقتصادیة المالیة و من خالل قدرة المتخرجین  -

 .التجاریة  فانھم یكتسبون القدرة على التكیف مع تغیر تلك المعطیات داخلیا وخارجیا
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  

  التحلیل االقتصادي و االستشراف -
  
  : مؤشرات متابعة التكوین  -و

 ) شھریا(نسبة التقدم في الدروس  -
 معدل التأطیر -
 تقاریر اللجان البداغوجیة -

  
  )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم(: قدرات التأطیر -ز
  

  طالب  30
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  :لین في التخصصأساتذة المؤسسة المتدخ - أ

 

 التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
+ الشھادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة

   محاضرة أستاذ اقتصادیة علوم دولة دكتوراه اقتصادیة علوم لیسانس عبد االمیر السعد 
  محاضرة أستاذ دكتوراه دولة علوم اقتصادیة لیسانس علوم اقتصادیة شھرزاد زغیب

  تاطیر أستاذ دكتوراه دولة علوم اقتصادیة لیسانس علوم اقتصادیة  شطاب نادیة 
  تاطیر  أستاذ تأھیل جامعي علوم اقتصادیة لیسانس علوم اقتصادیة بوعالم عمار شبیرة

  یقمحاضرة، تطب "أ" أ محاضر دكتوراه دولة علوم اقتصادیة لیسانس علوم اقتصادیة  منصوري عبد هللا
  محاضرة، تطبیق "أ" أ محاضر دكتوراه دولة علوم اقتصادیة لیسانس علوم اقتصادیة براھیم نابت

  محاضرة، تطبیق "ب" أ محاضر دكتوراه دولة علوم اقتصادیة لیسانس علوم اقتصادیة  مولة عبد هللا 
  محاضرة، تطبیق "ب"ضرأ محا دكتوراه علوم اقتصادیة تسییر المؤسساتاقتصاد ولیسانس في  إیمان شلیحي

  محمد زكریا بن معزو
   محاضرة، تطبیق "ب"أ محاضر دكتوراه علوم اقتصادیة لیسانس نقد بنك  

   تأطیر "ب"أ محاضر دكتوراه علوم اقتصادیة لیسانس في المالیة والمحاسبة نبیلة لكحل
   تأطیر "أ" أ محاضر تأھیل جامعي علوم اقتصادیة لیسانس مالیة ھشام بوریش

   تأطیر "أ" أ محاضر تأھیل جامعي علوم اقتصادیة لیسانس مالیة الطاوس حمداوي
   محاضرة، تطبیق "أ" أ محاضر تأھیل جامعي علوم اقتصادیة لیسانس مالیة جمال سالمي

   تأطیر "أ" أ محاضر تأھیل جامعي علوم اقتصادیة لیسانس في التسییر عبد القادر صالحي
   تأطیر "أ" أ محاضر تأھیل جامعي علوم اقتصادیة انس مالیةلیس الطاوس حمداوي

   محاضرة، تطبیق "أ" أ محاضر تأھیل جامعي علوم اقتصادیة لیسانس في العلوم المالیة محمد لمین لبو
   محاضرة، تطبیق "ب"أ محاضر دكتوراه علوم اقتصادیة لیسانس نقد بنك ھناء عفیف

   محاضرة، تطبیق ب"أ محاضر دكتوراه علوم اقتصادیة لمالیةلیسانس في العلوم ا لطفي رمضاني
   تطبیق "أ"أ مساعد  علوم اقتصادیةماجستیر لیسانس علوم اقتصادیة بشكر الھام
   تطبیق "أ"أ مساعد  علوم اقتصادیةماجستیر لیسانس علوم اقتصادیة لیتیم حیاة

   تطبیق "أ"مساعد  أ ماجستیر علوم اقتصادیة لیسانس في التخطیط دریس خالد 
   تطبیق "أ"أ مساعد  ماجستیر علوم اقتصادیة لیسانس في التخطیط كمال مسعودان

   تطبیق "أ"أ مساعد  ماجستیر علوم اقتصادیة لیسانس نقد بنك حجلة سعیدة حازم
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  ).توضح(كرات، أخرىمحاضرة، تطبیق، أعمال موجھة، أعمال تطبیقیة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذ  *
 
  التأطیر الخارجي -ب
  

  :المؤسسة التابعة لھا
  

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

  

  :المؤسسة التابعة لھا
 

+ التدرج  الشھادة ما بعد  التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
  :المؤسسة التابعة لھا

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            

 
 

 )توضح(ات،  تأطیر المذكرات، أخرىمحاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربص  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ
  )بطاقة واحدة لكل مخبر.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

  
  (LARIEDD)و التنمیة المستدامة مخبر البحث حول الذكاء االقتصادي  :عنوان المخبر 

  
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   
 1 قاعة عمل  01 
 2 حاسوب 05 
 3 الة طباعة 02 

  
  

  (LARIEF)مخبر البحث حول التجدید و التحلیل االقتصادي و المالي  :عنوان المخبر 
  
  

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   
 1 قاعة عمل  01 
سوبحا 05   2 
 3 الة طباعة 02 

  
  (LAREE)مخبر البحث  في الدراسات االقتصادیة  :عنوان المخبر 

  
  

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   
 1 قاعة عمل  01 
 2 حاسوب 08 
 3 الة طباعة 02 
 4 الة نسخ 01 

  
  
  
 :میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب
  

  تربصمدة ال  عدد الطلبة  مكان التربص
  اشھر  4الى  2من   30  المؤسسات المختلفة 
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

   /LAREE/د ماضي بلقاسم-أ: رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  2002:التاریخ 

  
  

  موافق  :رأي رئیس المخبر 

  
  

  /LARIEFشبیرة بوعالم عمارد -أ: رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  2011:التاریخ 

  
  

  موافق :رأي رئیس المخبر 
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 : مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  

  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
تحدیث المنظومة المالیة 
الجزائریة كآلیة لمواجھة 

  األزمات االقتصادیة الدولیة

M01120140063 01/01/2015 31/12/2018 

Alternatives de 
l’écodéveloppement : Cas 
du territoire littoral en 
Algérie  

M01120140069 01/01/2015 31/12/2018 

التطور المالي ودوره في 
التنمیة االقتصادیة دراسة حالة 

  الجزائر

M01120140068 01/01/2015 31/12/2018 

 تحقیق في التسویق دور
 المستدامة السیاحیة نمیةالت

  الجزائر حالة

M01120140071 01/01/2015 31/12/2018 

أفاق وتحدیات النھوض 
بالصناعات التحویلیة في 

حالة الصناعات  –الجزائر 
  البالستیكیة

M01120140064 01/01/2015 31/12/2018 

  
  
  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال -ه
  

 مجھزة على مستوى القسم  قاعات 02 -
 (LARIEDD)مخبر البحث حول الذكاء االقتصادي و التنمیة المستدامة قاعة مجھزة في   01 -
 )LARIEDD( المستدامة التنمیة و االقتصادي الذكاء حول البحث مخبر قاعة مجھزة في 01 -
 )LAREE( االقتصادیة الدراسات في  البحث مخبرقاعة مجھزة في  01 -
 م الي مجھزة قاعات اعال 02 -
 wifiانترنت  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اقتصاد دولي  :عنوان الماستر                          جامعة باجي مختار عنابة   : المؤسسة           13  
           2017-2016:  السنة الجامعیة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول - 1
 

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

           وحدات التعليم األساسية

   18 7 سا13.30 - سا  4.30 سا  6.00 سا 360.00  اج.1.أ.ت.و

 × × 07 03 سا 4:30 - سا 1:30 سا 03.00 سا 135.00  الجغرافیا االقتصادیة
 × × 06 02 سا 5.00 - سا 1:30 سا 1:30 سا 120.00 اقتصادیات الطاقة

 × × 05 02 سا 4.00 - سا 1:30 سا 1:30 سا 105.00 االقتصاد الكلي الدولي
           وحدات التعلیم المنھجیة

   9 4 سا6.30 - سا  3.00 سا  3.00 سا187.30  اج.1.م.ت.و
تقنیات إحصائیة و نمذجة 

 اقتصادیة 
 × × 5 2 سا 4.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 105.00

 × × 4 2 سا 2,30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30 اتصال و تحریر اداري
           وحدات التعلیم اإلستكشافیة

   2 2 سا 0.20 - سا 1.30 سا 1.30 سا 50.00  اج.1.إ.ت.و
 × × 2 2 سا0.20 - سا 1.30 سا 1.30 سا 50.00  قانون الجمارك

           وحدة التعلیم األفقیة
   1 1 - - سا 1.30 - سا 25.00  اج.1.أف.ت.و

 × × 1 1 سا 0.10  - سا 1.30 - سا 25.00   جنبیةلغة أ
   30 14 سا 20.3 - سا10.30 سا 10.30 سا622.30  1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني - 2

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

           وحدات التعلیم األساسیة
   18 7 سا13.30 - سا  4.30 سا  6.00 سا 360.00  اج.1.أ.ت.و

 × × 07 03 سا 4:30 - سا 1:30 سا 03.00 سا 135.00  االندماج االقتصادي الدولي

دولي و الشركات االنتاج ال
 المتعددة الجنسیات

 × × 06 02 سا 5.00 - سا 1:30 سا 1:30 سا 120.00

 × × 05 02 سا 4.00 - سا 1:30 سا 1:30 سا 105.00 مؤسسات العولمة االقتصادیة

           وحدات التعلیم المنھجیة
   9 4 سا6.30 - سا  3.00 سا  3.00 سا187.30  اج.1.م.ت.و

 × × 5 2 سا 4.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 105.00   تسییر خطر الصرف 

 × × 4 2 سا 2,30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30 تیھ مقاوال

           وحدات التعلیم اإلستكشافیة
   2 2 سا 0.20 - سا 1.30 سا 1.30 سا 50.00  اج.1.ا.ت.و

 × × 2 2 سا0.20 - سا 1.30 سا 1.30 سا 50.00  قانون محاربة الفساد

           دة التعلیم األفقیةوح
   1 1 - - سا 1.30 - سا 25.00  اج.1.أف.ت.و

 × × 1 1 سا 0.10  - سا 1.30 - سا 25.00  جنبیةلغة أ

   30 14 سا 20.3 - سا10.30 سا 10.30 سا622.30  2مجموع السداسي 
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  :  السداسي الثالث -  3
 

  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  اعي األسبوعيالحجم الس  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  15

           وحدات التعلیم األساسیة
   18 7 سا13.30 - سا  4.30 سا  6.00 سا 360.00  اج.1.أ.ت.و

 × × 07 03 سا 4:30 - سا 1:30 سا 03.00 سا 135.00 استشراف االقتصاد الدولي

 × × 06 02 سا 5.00 - سا 1:30 سا 1:30 سا 120.00 التحكیم التجاري الدولي

منظمات و مؤشرات 
 التصنیف االقتصادي الدولي

 × × 05 02 سا 4.00  سا 1:30 سا 1:30 سا 105.00

           وحدات التعلیم المنھجیة
   9 4 سا6.30 - سا  3.00 سا  3.00 سا187.30  اج.1.م.ت.و

 × × 5 2 سا 4.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 105.00      االقتصاد الدولي والتنمیة 

 × × 4 2 سا 2,30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30  منھجیة البحث العلمي

           وحدات التعلیم اإلستكشافیة
   2 2 سا 0.20 - سا 1.30 سا 1.30 سا 50.00  اج.1.إ.ت.و

 × × 2 2 سا0.20 - سا 1.30 سا 1.30 سا 50.00  ولي تقنیات التفاوض الد

           وحدة التعلیم األفقیة
   1 1  - سا 1.30 - سا 25.00  اج.1.أف.ت.و

 × × 1 1 سا 0.10  - سا 1.30 - سا 25.00  جنبیةلغة أ
   30 14 سا 20.3 - سا10.30 سا 10.30 سا622.30  3مجموع السداسي 
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  :السداسي الرابع -  4
  
  .العلوم االقتصادیة ، التجاریة ، المالیة و التسییر  : میدانال
 

 العلوم االقتصادیة : الفرع
 

  ياقتصاد دول: التخصص
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

  30  4  سا 24  العمل الشخصي 
  -  -  سا 12  التربص في المؤسسة

  -  -  سا4  الملتقیات 
  -  -  -  )حدد(أعمال أخرى

  30  4  سا 600  4مجموع السداسي 
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  ( : حوصلة شاملة للتكوین -  5

   ):للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

 و ت               ح س  سیةاألسا المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة سا 270.00 سا135.00 سا 67,30  سا 472.30
 أعمال موجھة سا 202.30 سا135.00 سا 67,30 سا 67,30 سا 472.30
 أعمال تطبیقیة     

 عمل شخصي سا 607.30 سا292.30 سا 15.00 سا22.30 سا 937,30
)تربص(عمل آخر  سا360  سا180  سا 60    سا600  

 المجموع سا1440.00 سا 742.30 سا210.00 سا 90.00 سا2482.30
 األرصدة 72 36 8 4 120
ت.لكل و  األرصدة%  60 30 6,66 3.33 100  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  اقتصاد دولي  :عنوان الماستر
  االول:  :السداسي

  األساسیةوحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  الجغرافیا االقنصادیة :اسم المادة

    7 :الرصید
  3 :المعامل

  
  : أھداف التعلیم

  
ي و  الین الجغراف ین المج ة ب ة العالق ن ادراك اھمی ب  م تمكن الطال اس ی الل المقی ن خ م

ادي ي ال االقتص ة ف ة و المكانی ل الجغرافی ذ بالعوام ة االخ را ألھمی رتبط نظ ل الم تحلی
   العالقات االقلیمیة والتنمیة االقتصادیة   وبالتجارة 

  
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  
رة  ة المفس ات الحدیث ـالنظری ي ا: ل ادي االقلیم ل االقتص ة ، التكام ارة الخارجی ة  لتج ، التنمی

  ، احصاءالصناعیة 
  
  

  )مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة : ( محتوى المادة
 أھداف و تیارات الجغرافیا االقتصادیة - 1
 الدورات االقتصادیة و أبعادھا - 2
 االقتصاد بین المحیط و الموارد الطبیعیة - 3
 دور النقل في التنظیم االقتصادي - 4
 التحول االقتصادي ة وعدم تجانس الوسط  - 5
 افي أھم نماذج التوطین الجغر - 6
 للصناعة المسارات اإلقلیمیة - 7
 اختالالت التنمیة - 8
 اإلقلیمیةاإلنتاج و األنظمة االقتصادیة  - 9

 أقالیم اإلبداع - 10
 الدولة و إعادة توزیع الثروة - 11
 تحویل الطاقة و اإلقلیم - 12

  
  

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

 ، اقتصادیات االقالیم ، دار المناھج للنشر )2004(علي احسان شوكت،  -1
2- Alain Noujon, (1992), Concepts et mécanismes de géographie économique 

contemporaine,  édition Ellipses 
3- Isabelle Géneau de Lamarlière ,Jean-François Staszak,(2000) Principes de 

géographie économique, edition Breal . 
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4- Pierre-Philippe Combes , (2006), Thierry Mayer , Jacques-François Thisse : 
Economie    Géographie , Economica . 

5- Matthieu Crozet, Miren Lafourcade ( 2009 ), La nouvelle économie géographique  
6- Alin Rall et André Torrens (1995) économie industrielle et économie spatiale, 

econo-  

    %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم
  
  
  
  
  

  االول: : السداسي
  األساسیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  الطاقة اقتصادیات :اسم 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
حیث یتمكن الطالب من   ،خاص بشكل والغاز النفط سوق و عام بشكل طاقةال سوق علیھا قومی التياالسس  فھم

في اطار النظریة االقتصادیة   اي انتاج الطاقة واستثمارھا  فھم العوامل المحددة للعرض و الطلب و االسعار،
اد وادراك االبع تومحددات قیام الصناعات المرتبطة بھا من تكریر ، وانتاج المشتقات و البتروكیماویا

  االقتصادیة  للتحول االستخدام الطاقات البدیلة 
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

   النظریة االقتصادیة الجزئیة والكلیة  تجارة خارجیة ،
  

  )وى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب إجباریة تحدید المحت: ( محتوى المادة
  

 االطار الكلي و الجزئي القتصاد الطاقة .1
  ـ مفاھیم اقتصاد الطاقة         
  ـ تحلیل العرض و الطلب على الطاقة         

  الطاقات التقلیدیة  .2
  خصوصیات السوق الدولیة للطاقة .3
  الطاقات المتجددة .4
 لعالمالتحوالت الطاقویة في ا .5
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  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

 ، اقتصادیات الطاقة والبترل ،مكتبة االنجلو المصریة )2000(فرھاد محمد علي ، -1
 ، مصر، الدار الجامعیةوالطاقة البترول اقتصادیات في لجدیدا، )1986(،  اسماعیل محرومحمد  -2
 غیداء ، االردن ،دار )2011(ھاني عمارة ، الطاقة وعصر القوة ،  -3

4- Jean-Pierr Hansen, Jacques Percebois  ,Énergie: économie et politiquest 
Ouvertures économiques De Boeck, 2015  

  
    مراقبة مستمرة%50 و    %50امتحان : طريقة التقييم

  
  

  االول: : السداسي
  األساسیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  الدولي الكلي االقتصاد :اسم المادة

  5 :الرصید
  2 :المعامل

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

  ) على األكثر
في ظل عولمة االقتصاد واالسواق المالیة یتمكن الطالب من خالل اكتساب المعرفة التي یتضمنھا المقیاس ، من 

ارتباط السیاسة االقتصادیة الوطنیة بالمعطیات بالضرورة دولي و فھم  الذي اصبح ان االقتصاد الكلي فھم 
ھذه الحالة بتنافسیة وجاذبیة االقتصاد الوطني ، وادراك العالقة بین الخارجیة ،حیث یھتم االقتصادي في 

  . التوازنات الداخلیة والخارجیة في المعامالت
  
  
  
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  المالیة الدولیة  ، تقنیاتمفتوح اقتصاد كلي 
  
  

  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ( محتوى المادة
  

   الدولي الكلي لالقتصاد مدخل - 1

  الطلب دالة مكونات - 2
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 الكینزیة النظریة في النقود سوق - 3

  مغلق اقتصاد في) IS-LM(  منحنى - 4

 مفتوح اقتصاد في) IS-LM-BP( منحنى - 5

 

 )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
 

1- Paul Krugman et Maurice Obstfeld ,(2009) Economie internationale, 8éme 
Edition , nouveaux horizons ,Paris  

2- Michel Aglietta,( 1997) Macro-économie internationale, Ed . ontchrestien,  
 

3- Katherine Schubert , (2000) ,Macroéconomie comportement et croissance, Ed. 
Vuibert   

4- David Romer,( 1997),  Macroéconomie Approfondie, , traduit de l'américain     
             Fabrice Mazerolle ,  

 
  

  ة مراقبة مستمر  %50 و    %50امتحان : طريقة التقييم
  
  
  
  
  
  

  االول: السداسي
  المنھجیة وحدة التعلیم :اسم الوحدة
  اقتصادیة  تقنیات إحصائیة و نمذجة :اسم المادة

  5 :الرصید
  2 :المعامل

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

 )األكثر على
  

 . مصداقیة وذات واإلحصائیة، العلمیة باألدوات اإلداریة المشكالت حل
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 التعلیم، ھذا مواصلة من الطالب تمكن والتي المطلوبة للمعرف تفصیلي وصف: (  المطلوبة المسبقة المعارف
  )األكثر على سطرین

  
 ریاضي إحصاء ریاضیات،

  
 )للطالب الشخصي العمل إلى اإلشارة مع مادة لكل المفصل المحتوى تحدید إجباریة: ( المادة محتوى 
  

 )اإلحصائیة التوزیعات مختلف(  األساسیة لمفاھیما مراجعة
 )القرار واتخاذ النتائج تحلیل تنبؤ، اختبارات، بیانیة، رسومات صغرى، مربعات خطي، انحدار(  بسیطة نمذجة
 )القرار واتخاذ النتائج تحلیل تنبؤ، اختبارات، بیانیة، رسومات صغرى، مربعات متعدد، انحدار(  متعددة نمذجة

  
 

 
  : جعالمرا

 
1. Pascal Bressoux ,( 2008) Modélisation statistique appliquée aux sciences 

sociales, édition de Boeck  
 

2. R.Bendib, (2003) ,Mathématiques appliquées à l’économie’. O.P.U  Alger  
 

3. J.J. Droesbeke,( 1992), Éléments de statistique, Ellipses,.  
 

4. A.Abderahmane, (1998) , L’Econométrie’ Le Caire   (Ouvrage en Arabe) 
  

    %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم
 

 
  االول: السداسي

  المنھجیة وحدة التعلیم :اسم الوحدة
  االتصال و التحریر اإلداري :اسم المادة

  2 :الرصید
  2 :المعامل

 
 

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

  التمييز بين الرسائل االدارية والرسائل ذات الطابع الشخصي .معرفة قواعد التحرير االداري والتحكم فيها
  .تحديد أسلوب الكتابة بحسب المرسل إليه
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المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا  وصف تفصيلي للمعرف( :المعارف المسبقة المطلوبة 
  )التعليم، سطرين على األكثر

  مبادئ بسيطة في اقتصاد المؤسسة  
  

  :محتوى المادة
  القواعد المطبقة في التحریر االداري .1

 الموضوعیة، الحیادیة، الدقة: خصائص األسلوب االداري -
 المصطلحات اإلداریة -
 السبب اإلداري -
 السلم اإلداري -

 داري للرسالةالشكل اإل .2
 معاییر االستعمال -
 مختلف المكونات -
 العرض المادیةاحترام قواعد  -
 ضبط أسلوب الكتابة حسب نوعیة المرسل  -

 شكل الرسالة الشخصیة .3
 صیغ وعبارات التقدیر واالحترام -
 احترام قواعد العرض المادیة -
 ضبط وتخصیص أسلوب الكتابة -

 تصمیم خطة: ھیكل الرسالة .4
 المقدمة وصیاغة الطلب -
 الحجج حسب القواعد القانونیة: المحتوى -
 الخاتمة والقرار -

 محاضر، مذكرات، تقاریر: الوثائق األخرى .5
 

  : المراجع
1-Gandouin J., Roussignol J.-M., 2009, Rédaction administrative Afrique, Maghreb-Afrique 
subsaharienne, Paris, Armand Colin. 
2-Girault O., 1996, Les outils de la communication écrite d’entreprise (courrier, messages internes), 
Paris, Foucher.  
3-Lehniisch J.-P., 1985, La communication dans l’entreprise, Paris, PUF, « Que sais-je ? » n° 2229 
4-Meyer B., 2004, Les pratiques de communication, de l’enseignement supérieur à la vie 
professionnelle, Paris, Armand Colin. 

   %50 ة مراقبة مستمرو    %50امتحان : طريقة التقييم
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  االول: السداسي
  االستكشافیة وحدة التعلیم :اسم الوحدة

  قانون الجمارك :المادة 
  2 :الرصید
  2 :المعامل

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

  ) األكثرعلى 
  القيود الجمركية و غير الجمركيةالتعرف على القانون الذي يؤطر التجارة الخارجية و يراقب تطبيق 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا ( :المعارف المسبقة المطلوبة 
  )التعليم، سطرين على األكثر

  
  :محتوى المادة

  قتصاددور إدارة الجمارك في اال -1

  )، الجبائیة و الحمائیة|المھام أالقتصادیة( مھام إدارة الجمارك  -
 االقلیم الجمركي -
 )الموانئ، المطارات و المكاتب الحدودیة( تنظیم مصالح  إدارة الجمارك  -

 مراقبة التجارة الخارجیة من أجل تطبیق القیود التعریفیة و غیر التعریفیة المفروضة على التجارة الدولیة -2

  واردات، صادرات، حقوق جمركیة، قیود غیر تعریفیة/ ھیم عامة مفا -
 عناصر تأسیس الحقوق و الرسوم الجمركیة -

 القیمة لدى الجمارك 
 المنشأ 
  الوضعیات التعریفیة"التعریفة الجمركیة  " 

 االحضار و الوضع لدى الجمارك -
 التصریح الجمركي -

 التسھیالت الجمركیة المتعلقة بالتجارة الخارجیة  -3

  )المتعامل االقتصادي المعتمد( ألنظمة االقتصادیة الجمركیة ا -
 )المناطق الحرة، الموانئ الجافة، نظام اإلعالم اآللي لتسسییر اآللي للجمارك( التسھیالت اإلداریة  -

 )األنظمة التفضیلیة( االمتیازات الجبائیة  -4

  )منطقة العربیة الكبرى، األردناالتحاد األوروبي، ال( االتفاقیات المتعلقة بمناطق التبادل الحر -
 االمتیازات المتعلقة بتشجیع الصادرات -
 االمتیازات المتعلقة بتشجیع االستثمار -
 االمتیازات المتعلقة بتشجیع الصناعة الصیدالنیة -
 )skd, ckd(االمتیازات المتعلقة بصناعات التركیب  -
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 المحروقات  -
 المناجم -

 ان التجاري و میزان المدفوعاتإعداد االحصائیات الضروریة إلعداد المیز -5

  )تدفق السلع و الخدمات من و إلى الخارج( الصادرات و الواردات  -
 مراقبة الصرف -

 
  :المراجع

1. J.CLAUDE BERR (C.) et TREMEAU (H.), le droit douanier, 4 eme édition, Economica, 

Paris 1997. 

2. P. H. LINDER et T. A. PUGEL : économie internationale, 4ème édition,  Economica, 

Paris,1997. 

3. Publications de l’OMD : Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le 

commerce mondial, OMD, juin 2005 
4. Les textes législatifs :Loi Nº 79/07 du 21/07/1979 modifiée et complétée par la loi 

98/10 du 22/08/1998 portant code des douanes. 

5. Les textes réglementaires  

- Décision Nº 09 du 03/02/1999 déterminant les conditions et les modalités de 

dédouanement par SIGAD. 

- Décision Nº 11/DGD/CAB/DE300 du 03/04/1999 relative à la rationalisation du contrôle 

douanier et à la mise en place du circuit vert. 

- Note Nº 48/DGD/CAB/DE400 du 21/12/2002 relative au développement des facilitations 

douanières- procédure dite « circuit vert ». 

   %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم
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  االول: السداسي
  األفقیة وحدة التعلیم :وحدةاسم ال
  اللغة االجنبیة:المادة 
  1 :الرصید
 1 :المعامل

  

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

  

من مواصلة هذا وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب ( :المعارف المسبقة المطلوبة 
  )التعليم، سطرين على األكثر

  

 دراسة نصوص اقتصادیة  ،مصطلحات  :محتوى المادة

 %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم
  

  المراجع
1. Ballasi Christiane,( 2008) , l’Anglais des affaires, Ed. Ashford,  
2. Amanda Lyle, Émilie Sarcelet ,(2014) L'Anglais des affaires 2014-2015: Les 
points clés : 9 fiches boîtes à outils pour comprendre et se faire comprendre en 
situation professionnelle , Gualino-Lextenso éd . 
3. Monia O'Brien Castro,( 2012) ,L'anglais des affaires, xelles éditions  
4. Stuart Dean ,( 2009) L'anglais des affaires : l'essentiel pour parler Business, Ixelles 
Editions,  

  
  
  
  
  
  

  الثاني:السداسي
  الساسیةاوحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  االندماج  االقتصادي الدولي: اسم المادة

  7 :الرصید
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  3 :المعامل
  

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

    )intégration(یختلف عن التكامل   الدولي )insertion(یفھم الدارس لھذا الموضوع ان االندماج  ان
دولي دماج ال ن  ، االن المي م ي االقتصاد الع ا ف ون طرف ى ان تك ة عل درة االقتصادات الوطنی الل ق ن خ یظھر م

وب  ك اقتصادات جن ال ذل ا ومث واردة وغیرھ ة المباشرة الصادرة و ال حیث حجم التجارة ، االستثمارات االجنبی
  . ادیة بین مجموعة من الدول ذات سیادةشرق اسیا ، اما عالقات التكامل فھي تقوم بطریقة ار

  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  شر االسس النظریة المفسرة لالستثمار االجنبي المبا نظریات التجارة الخارجیة ، التكامل االقتصادي االقلیمي ،

  
 )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ( محتوى المادة

  
  تعریف االندماج الدولي  .1

  نشأة االندماج الدولي  .2

  خصائص االندماج الدولي  .3

  أسباب و دوافع االندماج الدولي  .4

  أھم تجارب االندماج الدولي .5

 %50 ة قبة مستمرو مرا   %50امتحان : طريقة التقييم

  : المراجع

1. Guillermo Cardoza Bulla,( 1994), Restructuration économique et insertion 
internationale de l'Amérique latine.  
2. Mihoub Mezouaghi ,( 1999) Changement technologique et insertion internationale 
des pays en développement: émergence et diversité des capacités nationales 
d'absorption technologique 
3. Samir Amin,Hakim Ben Hammouda,Bernard Founou-Tchuigoua(1995),  Afrique 
et monde arabe: Échec de l'insertion internationale,l’ harmatton  
 
 

  
  
  



اقتصاد دولي  :عنوان الماستر                          جامعة باجي مختار عنابة   : المؤسسة           29  
           2017-2016:  السنة الجامعیة

 

  
  

  الثاني:السداسي
  سیةاالساوحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  الجنسیات المتعددة الشركات و الدولي االنتاج:  اسم 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
االنتاج في اطار یتمیز بعالمیة العملیات  ان یكون المستفید من ھذا التكوین لدیھ القدرة على تحلیل، فھم وتصور

وتصور االقتصاد الوطني كجزء من اقتصاد اتضحت فیھ معالم تعمیق العالمیة لیس فقط من الناحیة االنتاجیة 
  .التوزیعیة بل و االنتاجیة 

 
تعلیم، وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا ال( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  و العولمة االقتصادیة  االطار النظري الستثمار االجنبي المباشر

  
 )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ( محتوى المادة

 
 

  مدخل نظري  .1

  دور الشركات متعددة الجنسیات في التنمیة االقتصادیة  .2

  متعددة الجنسیات في اإلنتاج الدولي  دور الشركات .3

 تأثیر إنتاج الشركات متعددة الجنسیات في دول العالم الثالث .4

 %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم

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

perspectives, Economica . 
2. W Andreff , ( 1996) , Les multinationales globales: La Découverte 

 
3. Emmanuel Nyahoto. Pierre Paul Proulx le commerce Internationale ; 

Théories Politiques et perspectives Industrielles.3eme Edition  
4. Suzanne Berger,(2013) , Made in Monde. Les nouvelles frontières de 

l’économie mondiale, Traduit par Laurent Bury, Ed. Seuil. 
 

  الثاني:السداسي
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  ساسیةاالوحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  االقتصادیة العولمة مؤسسات:  اسم 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
و رؤوس االموال ، معرفة الجانب المؤسسي المؤطر  لالقتصاد العالمي  و المنظم لتدفقات السلع والخدمات 

  التي تمثل موضوع المعامالت بین الدول و مع ھذه المنظمات 
 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

و ایضا حول االصالح الھیكلي  معرفة حول مختلف التدفقات االقتصادیة الصادرة و الواردة الى الدول ،
  بالنسبة للدول النامیة  

  
  إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب: ( محتوى المادة

  
 صندوق النقد الدولي  .1
 الصندوقدور صندوق النقد الدولي ، تقسیم السلطة، موارد  -
 قتصادي العالمي كیف یضمن صندوق النقد الدولي االستقرار اال -
 كیف یشارك صندوق النقد الدولي في حل االزمات االقتصادیة   -
 البنك العالمي   .2
 دور البنك ، اھدافھ، تنظیمھ، موارده و ادوات تدخلھ -
 البنك الدولي و مجموعة البنك الدولي  -
 البنك الدولي ، الفقر ، انتقادات البنك  -
 المنظمة العالمیة للتجارة  .3
 االطار المؤسسي  -
 )اطالق المفاوضات ، المواضیع الجدیدة  اخفاق سیاتل،( جال موسع للمفاوضات م -
النقاش حول الصحة، البیئة، المعاییر االجتماعیة، اخالقیات التجارة و التجارة ( الى ما بعد التجارة  -

 )العادلة 
          

  %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم     

  المراجع
    

1. Smouts M-C, « les organisations internationales », Armand Colin Paris, 1995 
2. A Khavand ,(1995), le nouvel ordre commercial mondial du GATT a OMC, Édition 
NATHAN .Paris 
3. Christian Aubin, Philippe Norel(2000) ,economie internationale ,faits ,théories et 
politiques  . 

  www.banquemondiale.org:المنظمات على االنترنیت قعامو- 4
 

5- https://www.wto.org 
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة
   تسییر خطر الصرف  :اسم المادة

  5 :الرصید
  2 :عاملالم

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

اكتساب القدرة على فھم و التحكم في الجانب المقابل للمعامالت الدولیة المتعلقة بالتسویة التي تحتاج الى  
   .لتالي المعرفة الخاصة بتقنیات الصرف  ضروریة تتعرض اسعارھا للتقلب وباعمالت اجنبیة 

  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  ، انظمة الصرف ، المعامالت الدولیة 

  
  )ع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة م: ( محتوى المادة
 )سعر الصرف ومعدل الصرفمفاھیم حول   (مدخل مفاھیمي یحتوي على تذكیر  .1

 )التنظیم المتدخلین ، مكونات السوق ، طرق التسعیر(سوق الصرف الفوري .2

 سوق الصرف االجل و التطورات الجدیدة  .3

 .الداخلیة و الخارجیة  تقنیات التحوط من خطر الصرف .4

 ات حول تكوین سعر الصرف نظری .5

 ازمات الصرف و االزمات المالیة  .6

 
مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة          

  
 :المراجع 

1. Michel DUPUY , Jan Marie CARDEBAT , Yves OURE ,(2006)finance 
inter/nationale DUNOD , Paris. 
 
2. F.Aflation, (1995)  ,Marchés des changes et produits dérives, PUF.Paris,                         
  
3. P.FONTAINE ,( 1996) Gestion du risque de change .ECONOMICA – Paris  
4. ALLEGRET .JEAN-PIERRE ,( 2005) Les régimes de change dans les marchés 
Emergents, vuibert  
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  الثاني: السداسي
  المنھجیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  تیة  مقاوال :اسم المادة

  4 :الرصید
  2 :المعامل

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

لمقاولتیة لدى خرجي تخصص العلوم االقتصادیة بھدف  القدرة على خلق مشاریع و اكتساب روح المبادرة و ا
  بعد تلقیھم للتكوین في االقتصاد الذي  یمكنھم من االلمام بالمعطیات الداخلیة و الخارجیة للمؤسسة  ،مؤسسات

  
لة ھذا التعلیم، وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواص( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  ، اقتصاد مؤسسة  

  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب: ( محتوى المادة
  
  
  تقدیم عام للمقاوالتیة .1

 الفائدة من خلق المؤسسة 

 عناصر النجاح المقاول 

 تیبولوجیــة المقــــاول 

 معاینة: ئرالمقاوالتیة في الجزا .2

  خصائص المقاوالتیة 

 أشكال المقوالتیة 

 تقدیم خطة عمل لفائدة المقاول الطالب 

 من الفرصة الى الفكرة: ابداعیة المشاریع .3

  اقتراح أفكـــار جدیدة:عمل جماعي 

  طریقة المصعد: تقدیم مشروع 

 المسار المقاوالتي .4

 دفع –مشروع  –فكرة : الشكل الوظیفي 

 لى المنطق التسییريمن المنطق المقاوالتي ا 

 تنمیة روح المقاوالتیة عند الطالب .5

 تعریف النظام المقوالتي .6

 عمل جماعي - :Business Modelطرق تقدیم و انشاء  .7
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مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة         .8  
  

 المراجع

 Alain Fayolle, L'art d'entreprendre, en partenariat avec l'EM Lyon, Coédition 
Les Echos Éditions - Village Mondial, 2007 

 Thierry Verstraete (2003), Proposition d'un cadre théorique pour la recherche 
en entrepreneuriat, Éditions de l'ADREG,  

  Thierry Verstraete et Bertrand Saporta (2006), Création d'entreprise et 
entrepreneuriat, Éditions de l'ADREG 

  

  
  
  
  

  الثاني: السداسي
  التعلیم االستكشافیةوحدة  :اسم الوحدة
  قانون محاربة الفساد :اسم المادة

  2 :الرصید
  2 :المعامل

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

   ) على األكثر
 

ربط القانون باألداء العام لمنظمات األعمال، والمنظمات الحكومیة  محاولة  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

 ). سطرین على األكثر
   
 للقانون مدخل 
  

  )إلشارة إلى العمل الشخصي للطالبإجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع ا: ( محتوى المادة
 اإلطار النظري للفساد  اإلداري  .1
  الرشوة .2
  جریمة اختالس األموال العمومیة .3
  الغش الضریبي .4
 اآللیات الجزائیة لمكافحة الفساد اإلداري .5

  
مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة          
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  المراجع
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، والمعدل   2996 فیفري 20المؤرخ في  01 06القانون رقم  .1

 2011أوت  02المؤرخ في  15 11والمتمم بموجب القانون 
 2007 الجزائر، ھومة، دار الثاني، ،الجزءالخاص الجزائي القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن .2
     للكتاب، عامةال المصریة الھیئة ،العامة المصلحة على االعتداء جرائم العطار، صبحي أحمد .3

  1993 القاھرة،
 .الفكر دار ،المقارن والتشریع العربیة الدول في اإلداري الفساد ظاھرة الدین، زین أمین بالل .4

 2009 اإلسكندریة، الجامعي،
 الكتب دار مطبعة الرابع،، الجزء الثاني، الجزء ،الجنائیة الموسوعة الملك، عبد جندي .5

 1932 القاھرة، المصریة،                       
 دار ،واالجتماعیة االقتصادیة وآثاره والمالي اإلداري الفساد الفتلي، ایثار الثمري، ھشام .6

 2011 عمان، الیازوري، ،                 
  

 
 

  
  

  الثاني: السداسي
  االفقیة :وحدة التعلیم 

  اللغة االجنبیة :المادة 
  1 :الرصید
 1 :المعامل

  سة نصوص اقتصادیة درا ،مصطلحات  :محتوى المادة

 %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم
  

  المراجع
1. Ballasi Christiane,( 2008) , l’Anglais des affaires, Ed. Ashford,  
2. Amanda Lyle, Émilie Sarcelet ,(2014) L'Anglais des affaires 2014-2015: Les 
points clés : 9 fiches boîtes à outils pour comprendre et se faire comprendre en 
situation professionnelle , Gualino-Lextenso éd . 
3. Monia O'Brien Castro,( 2012) ,L'anglais des affaires, xelles éditions  

4. Stuart Dean ,( 2009) L'anglais des affaires : l'essentiel pour parler Business, Ixelles 
Editions,  
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  الثالث: السداسي
  االساسیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة
  االقتصاد الدولي فاستشرا :اسم المادة

  7 :الرصید
  3 :المعامل
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر (: التعلیم أھداف

   ) على األكثر
  

في ظل التحوالت المتالحقة و العمیقة على المستوى االقلیمي و العالمي لالقتصاد  تظھر اھمیة اكتساب القدرة 
على التجارة ، االستثمار ،  التحوالت في شتى المجاالت انعكاسات اي تقدیر ف االقتصاد الدولي  اعلى استشر

 .وغیرھا  النمو و االسعار
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  ھا واستخدام تقاریر المؤسسات االقتصادیة الدولیة ، التقنیات الكمیة
    

  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب: ( محتوى المادة
  

 موضوع ومنھج االستشراف في مجال االقتصاد الدولي .1

 مؤسسات االستشراف عبر العالم .2

 االستشراف في مجال الطاقة .3

 االستشراف في مجال القوى العاملة .4

 الزراعیة والغذائیةاالستشراف في مجال المنتجات  .5

 االستشراف في مجال التكتالت االقتصادیة .6

  %50 ة و مراقبة مستمر   %50امتحان : طريقة التقييم
  :جع االمر

  دار صفاء للنشر والتوزیع،  ،، التخطیط أسـس ومبادئ عامة، االردن) 1999( عثمان محمد غنیم ،  .1
لتخطــیط اإلســترتیجي مــدیر القــرن الواحــد ،تحــدیات العولمــة وا) 1995(أحمــد الســید مصــطفى  .2

  مصــر .والعشــرین
3. Louis Dupont, La planification du développement à l’épreuve des faits. Paris : 
éditions Publisud,1995, 
4. www.worldbank.org/en/.../global-economic-prospect        

  
5.  http://www.iif.com/  IIF(Institut  of International Finance ), Global Economic 
Monitor,  
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6. www.ibm.com/  BMI, Business Monitor International, Business_Monitor 
7. http://www.oecd.org :  Etudes du Centre de Développement L'économie mondiale 
une perspective ,Maddison Angus, (2001) 

  

  
  

  الثالث: السداسي
  االساسیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة
 الدولي التحكیم التجاري: مادة :اسم 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
  

  معرفة طریقة حل النزاعات التجاریة  
  

اصلة ھذا التعلیم، وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مو( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  قانون  التجارة الخارجیة  
    

  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب: ( محتوى المادة
  

  ماھیة وخصائص التحكیم التجاري الدولي .1

  نشأة وتطور التحكیم التجاري الدولي  .2

  لي مصادر التحكیم التجاري الدو .3

  قواعد سیر التحكیم التجاري الدولي  .4

 اجراءات تنفید التحكیم التجاري الدولي .5

  

  مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة

  :جع االمر

 

  المكتب الجامعي الحدیث  التحكیم في القوانین العربیة،،  )،2006(نجیب أحمد عبد اهللا تابت الجبلي،  .1
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2. Nora Seddiki-El Houdaigui,(2012),Arbitrage commercial international au 
Maghreb: droit et pratiques, l’Harmattan  
3. Fouchard, Ph., E. Gaillard et B. Goldman, (1996.),Traité de l’arbitrage commercial 
international, Paris  

 
  
  

  الثالث: السداسي
  االساسیة وحدة التعلیم  :اسم الوحدة

 منظمات و مؤشرات التصنیف االقتصادي  الدولي :دةاسم الما
  5:الرصید
  2 :المعامل

  
  

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

  امكانیة فھم واستخدام المؤشرات في التحلیل االقتصادي 
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( :  المعارف المسبقة المطلوبة
  ).  سطرین على األكثر

    
  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب: ( محتوى المادة

  
 أھمیة التصنیف الدولي .1
 مؤسسات تنقیط الدول .2
 مؤشرات تنقیط الدول .3
 تصنیف االقتصادي الدوليمؤسسات ال .4
 ـ الھیئات العربیة والدولیة للتصنیف االقتصادي ومناخ االستثمار .5
 ـ مؤشرات التصنیف االقتصادي الدولي .6
 االقتصاد الجزائري في التصنیفات وھیئات التنقیط الدولیة .7

  مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة

  :المراجع

1. Marie J. Bouchard, Cyrille Ferraton, Damien Rousselière, Valérie Michaud, 
(2008), Bases de données sur les organisations d’économie sociale, la classification 
des activités économiques,  Cahier de la Chaire de recherche du Canada en économie 
sociale Collection Recherche – no R-2008-01  

  
 :مواقع المنظمات على االنترنیت .2
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6- www.banquemondiale.org 
7- https://www.wto.org 
8- https://www.imf.org   

 
 
 

  الثالث: السداسي
  المنھجیة  لتعلیم وحدة ا :اسم الوحدة
  تنمیةالدولي والقتصاد اال :اسم 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
  

خاصة  تطورات النظام االقتصاديالقدرة على  فھم نظریات التنمیة و النمو االقتصادي في اطار ارتباطھا ب
  و التمكن من تحلیل استراتیجیات التنمیة بناءا على ذلك االرتباط   االنفتاح ،

  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
    والتنمیةنظریات التجارة الخارجیة  تاریخ الفكر االقتصادي ،: مدخل الى 

  
  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب: ( محتوى المادة

  
 

  نظریات التنمیة و نماذج النمو االقتصادي .1
  دراسة بعض النماذج للنمو االقتصادي -

        
  استراتیجیات التنمیة للدول النامیة  .2

   حالل الوارداتاستراتیجیة إ -
  استراتیجیة التصنیع التصدیري -

       
 في إطار العولمة واالقلیمیة   الصناعیة  التنمیة  .3
  مساھمة الموارد في تحقیق التنمیة .4

 الموارد البشریة -
 )  تمویل التنمیة االقتصادیة ( الموارد الرأسمالیة  -

        
  االنتاج و المبادالت الخارجیة .5
 لتجارة الخارجیةالتأثیرات االقتصادیة ل .6

 
 مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة



اقتصاد دولي  :عنوان الماستر                          جامعة باجي مختار عنابة   : المؤسسة           39  
           2017-2016:  السنة الجامعیة

 

  
  : المراجع 

  
1. Dominick Salvator, Dominick Salvator, (2008), Economie Internationale Traduction 
de la 9eme Edition Américaine Par Fabienne.Leloup et Achille Hammequart , Deboeck 
, Bruxelles 
2. Philippe Norel, (1997),problèmes du développement économique, Edition seuil 
3. Elsa Assidon (2002) les théories économiques du développement, la découverte 
4. Philipe Deuble ,( 2008) , Analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines, Pearson éducation , France 

 
 
 
  

  الثالث: السداسي
   التعلیم المنھجیةوحدة  :اسم الوحدة
  منھجیة البحث العلمي :اسم المادة

  4:الرصید
  2 :المعامل

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

   ) على األكثر
  ساب التقنیات المنھجیة إلعداد مذكرة التخرج فھم اسس البحث العلمي و اكت

  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ). سطرین على األكثر
   

  معلومات اولیة حول اعداد البحوث 
  

  )شارة إلى العمل الشخصي للطالبإجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإل: ( محتوى المادة
 
 
 

 اسس البحث العلمي  .1
 تقنیات البحث .2
 كیفیة التعامل مع المراجع .3
 كیفیة اعداد مشروع تمھیدي لمذكرة ماستر  .4
  كتابة التقریر النھائي  .5

  
 مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة
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  :لمراجع ا

      
1. Michel Vigezzi,(2004) , Eléments de méthodologie pour économistes,  
2. Claude Marchot, février (2003)Méthodologie Economique,  
3. Sophie Boutillier,Alban Goquel   d'allondans,Nelly Labére,  Dimitri Uzunidis, 
(2007)Méthodologie de la thèse et du mémoire 
4. Van Der Maren, « La recherche appliquée en pédagogie », 2ème édition 

  
 
  

 

  
  الثالث: السداسي

  االستكشافیة التعلیم وحدة  :اسم الوحدة
  الدولي  تقنیات التفاوض :اسم المادة

  2:الرصید
  2 :المعامل

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

   ) على األكثر
  

  ام بتقنیات التفاوض  وامكانیة القیادة الفعالة للمفاوضات االلم
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ). سطرین على األكثر

   غیر محددة 
 

  
  

  )ى العمل الشخصي للطالبإجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إل: ( محتوى المادة
  

 مفھوم التفاوض في التجارة الدولیة  .1
 مبادئ التفاوض  .2
 انواع التفاوض  .3
 مكونات التفاوض  .4
 التفاوض التنافسي  .5
  التفاوض الدولي  .6

  
 مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة
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  المراجع
  

1. Jean-Paul Guedj , (2008 ),50 fiches pour négocier avec efficacité, Ed. Breal  
2. Les Grandes Techniques de négociation pour managers(1995), Learning Tree 
International,  
3. Bobot Lionel, (2008), Le négociateur stratège, Choiseul Ed.,  

 
 

  
  
  

  الثالث : السداسي
  االفقیة :وحدة التعلیم 

  اللغة االجنبیة :ادة الم
  1 :الرصید
 1 :المعامل

  

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

  
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ). ین على األكثرسطر

   غیر محددة 
  

  دراسة نصوص اقتصادیة  ،مصطلحات  :محتوى المادة

  مستمرة مراقبة% 50  و%   50 امتحان: التقییم طریقة

  المراجع
1. Ballasi Christiane,( 2008) , l’Anglais des affaires, Ed. Ashford,  
2. Amanda Lyle, Émilie Sarcelet ,(2014) L'Anglais des affaires 2014-2015: Les 
points clés : 9 fiches boîtes à outils pour comprendre et se faire comprendre en 
situation professionnelle , Gualino-Lextenso éd . 
3. Monia O'Brien Castro,( 2012) ,L'anglais des affaires, xelles éditions  
4. Stuart Dean ,( 2009) L'anglais des affaires : l'essentiel pour parler Business, 
Ixelles Editions,  
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
  
  
  ال

  
  

  ) الورقي  للتكوين  بامللف االتفاقيات والعقود رفق تنعم،  إذا كانت(  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة ( 
  

  :تر بعنوان الموافقة على اإلشراف المزدوج للماس :الموضوع
  

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

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة 

  

 برامج التعلیم،إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین -

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )ماك مع مؤسسة لقطاع  مستخدفي حالة تقدیم ماستر باالشتر(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :المقدم من
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

  وج ھذا التكوین بصفتھا المستخدم المحتمل لمنت

  

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

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

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

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا  رسیتم تسخی

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .شروعمنسقا خارجیا لھذا الم)*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة

  
 


