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 :تحدید مكان التكوین - 1

 نابةعاجي مختارب، جامعة  كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر  :كلیة أو معھد 
  العلوم االقتصادیة :قسم 

  
 
  (*):ن في التكوین المشاركو - 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
  

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

  
  
  

 اقتصاد نقدي و بنكي -
 اقتصاد و تسییر المؤسسات -
  اقتصاد دولي -
  مالیة البنوك و التأمینات -

  
  
 )رسطر على أكثر تقدی 20الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة التكوین ،( أھداف التكوین -ب
  :ب ھو تتمة لتكوین اللیسانس اقتصاد نقدي و بنكي ، وسیسمح  التكوین  في ھذا الماستر 
لطلبة من تعمیق مكتسباتھم النظریة و التحلیلیة في مجال التحلیل النقدي و آلیات العمل تمكین ا -

  المصرفي 
  تكوین إطارات مؤھلة للعمل في المجال البنكي -
  
  

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

   
ا التخصص یھدف إلى تكوین طلبة لدیھم المؤھالت للمساھمة الفاعلة في ذالمسار المقترح لھ    

، و كذلك التسییر النقدي و المالي للمؤسسات المصرفیة و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 
، كما یمكن من مواصلة المسار األكادیمي في مجال مالیةالمؤسسات االقتصادیة و الھیئات ال

  .النقدي و البنكي نحو دراسات ما بعد التدرج
  القدرات الجھویة والوطنیة القابلة لتشغیل حاملي الشھادات الجامعیة  -د
  

 :تتمتع المنطقة ب 
  قطاع صناعي متطور -
 بتشكیلة كبیرة و متنوعة من المؤسسات البنكیة  -
  ن المؤسسات المالیةبمجموعة كبیرة م -

  
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

  اقتصاد و تسییر المؤسسة -
  اقتصاد دولي -
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  : مؤشرات متابعة التكوین  -و
ھذا التخصص یتمیز بالدیمومة و االستمراریة بالنظر إلى القدرات التوظیفیة الموجودة بوالیة 

  :وجد یعنابة حیث 
  ؛فروع البنوك الخاصةعدد كبیر من فروع البنوك العمومیة و  -
  ؛تركز كبیر للھیئات المالیة  -
  .حجم معتبر من المؤسسات المالیة -

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

  طالب   50
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  

  :أساتذة المؤسسة المتدخلین في التخصص - أ
 

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

    ، محاضرة التأطیر  أ ت العالي  علوم تسییر المنظماتدكتوراه   لیسانس علوم اقتصادیة  شبیرة عمار بوعالم
    ، محاضرة التأطیر  أ ت العالي  دكتوراه علوم مالیة و محاسبة  لیسانس علوم اقتصادیة  جاوحدو رضا

    ، محاضرةالتأطیر  أ ت العالي  تسییر المنظمات دكتوراه دولة  لیسانس علوم اقتصادیة  طاب نادیةش
    التأطیر،محاضرة  أ محاضر أ  نقد و مالیة دكتوراه دولة  لیسانس علوم اقتصادیة  منصوري عبد هللا

    ،محاضرة، تطبیقالتأطیر  أ محاضر أ  نقد وتمویل دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  صالحي عبد القادر
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أ محاضر أ  تسییر  دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  لبو محمد لمین
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أ محاضر أ  اقتصاد المعرفة دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  بوریش ھشام

    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أ أ محاضر   دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  حمداوي الطاوس
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أ محاضر أ  نقد و تمویل دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  بوصنوبرة علي

    التأطیر،محاضرة، تطبیق  بمحاضرأ  نقد و تمویل دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  عفیف ھناء
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  بمحاضرأ  تصاد المعرفةاق  دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  عیاري آمال

    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أمحاضرب  نقد وتموبل دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  بن معزو محمد زكریاء
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أمحاضرب   نقد و بنك دكتوراه علوم  لیسانس علوم اقتصادیة  رمضاني لطفي
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أمساعد أ  ماجستیر تخطیط  اقتصادیةلیسانس علوم   مسعودان كمال

    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أمساعد أ  ماجستیر نقد و تمویل  لیسانس علوم اقتصادیة  دریس خالد
    التأطیر،محاضرة، تطبیق  أمساعد أ  ماجستیر مالیة  لیسانس علوم اقتصادیة  صید نوال

 
  ).توضح(طبیقیة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرىمحاضرة، تطبیق، أعمال موجھة، أعمال ت  *
 

  التأطیر الخارجي -ب
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  :المؤسسة التابعة لھا

  

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

        قضاء شھادة المدرسة العلیا لل  لیسانس في العلوم القانونیة  دوادي خالد
            
            

  

  :المؤسسة التابعة لھا
 

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

            
            
            

 
  :المؤسسة التابعة لھا

 

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

            
            
            

 
 )توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

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

  
  (LAREE)مخبر البحت في الدراسات االقتصادیة   :عنوان المخبر  

   )40(قدرات االستیعاب 
  

 
العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   

قاعة لفائدة الطلبة 
  داخل المخبر 

   طالب  40تتسع القاعة لـ   1

     10  أجھزة اعالم  آلي
     1  طابعة 

     4  أجھزة النسخ
نظام ایصال بخدمة 

internet wifi 
   )تقدیر( جار تفعیلھا   

الكتب و المجالت 
  العلمیة

   )تقدیر( جار تفعیلھا   
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 )LARIEF (مخبر البحث في االبتكار و التحلیل االقتصادي و المالي  :عنوان المخبر 
  

   )40(قدرات االستیعاب 
  

 
العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   

قاعة لفائدة الطلبة 
  داخل المخبر 

   طالب  40تتسع القاعة لـ   1

     6  أجھزة اعالم  آلي
     1  طابعة 

     4  أجھزة النسخ
نظام ایصال بخدمة 

internet wifi 
   )تقدیر( جار تفعیلھا   

الكتب و المجالت 
  العلمیة

     

  
  
  
  
  
 :تربص والتكوین في المؤسساتمیادین ال -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  د ماضي بلقاسم -أ: رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  2002:التاریخ 

  
  

  موافق :رأي رئیس المخبر 

  
  

  د شبیرة بوعالم عمار-أ: ررئیس المخب
  رقم اعتماد المخبر

  
  2011:التاریخ

  
  

  موافق:رأي رئیس المخبر 
  
  

 : مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث

تحدیث المنظومة المالیة الجزائریة 
القتصادیة كآلیة لمواجھة األزمات ا

 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 

دور التسویق في تحقیق التنمیة 
 السیاحیة المستدامة حالة الجزائر

M01120140071 01/01/2015 31/12/2018 

أفاق وتحدیات النھوض بالصناعات 
حالة  –التحویلیة في الجزائر 

 الصناعات البالستیكیة

M01120140064 01/01/2015 31/12/2018 

  
  :ت اإلعالم واالتصالفضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیا -ه
  
  
  



13 اقتصاد نقدي و بنكي                                  عنوان الماستر                               عنابة-جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                          

       2016/2017السنة الجامعیة      

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  السداسي 
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال   أعمال موجھة  محاضرة  وع أسب 14-16
  تطبیقیة

أعمال 
  أخرى

  إمتحان  متواصل

                   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 اقتصاد بنكي معمق
 × ×  06  02  سا 5.00   سا 1:30 سا 1:30  سا 120.00 التمویل الدولي

 × ×  05  02  سا 4.00   سا 1:30 سا 1:30  سا 105.00 األسواق المالیة الدولیة
                    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 اقتصاد قیاسي 

    4  2  سا 2,30    سا 1.30  سا 1.30  سا 82.30 مقاوالتیة  
                  وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

      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 النقد و القرضقانون 

                   وحدة التعلیم األفقیة
      1  1     سا 1.30  -  سا 25.00  إج.1.أف.ت.و
 × ×  1  1     سا 1.30  -  سا 25.00  لغة أجنبیة

      30  14  سا 20.2    سا 10.30   سا 10.30   سا622.30  1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني - 2 
  

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي 

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   ةأعمال موجھ  محاضرة  أسبوع  14-16
  تطبیقیة

أعمال 
  أخرى

  إمتحان  متواصل

                   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  الھندسة المالیة
 × ×  06  02  سا 5.00   سا 1:30 سا 1:30  سا 120.00 التقییم المالي للمشاریع

العملیات البنكیة و تمویل 
 المؤسسات

 × ×  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  اج1.م.ت.و

 × ×  5  2  سا 4.00    سا 1.30  سا 1.30  سا 105.00 صیرفة التأمین
    4  2  سا 2,30    سا 1.30  سا 1.30  سا 82.30 رياالتصال و التحریر اإلدا

                  وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
      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 محاربة الفساد
                   وحدة التعلیم األفقیة

      1  1     سا 1.30  -  سا 25.00  اج.أف.ت.و
 × ×  1  1     سا 1.30  -  سا 25.00  لغة أجنبیة

      30  14  سا 20.2    سا 10.30   سا 10.30   سا622.30  2مجموع السداسي 
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  :  السداسي الثالث -  3
 

الحجم الساعي   وحدة التعلیم
  السداسي 

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   جھةأعمال مو  محاضرة  أسبوع  14-16
  تطبیقیة

أعمال 
  أخرى

  إمتحان  متواصل

                   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  التدقیق البنكي
 × ×  06  02  سا 5.00   سا 1:30 سا 1:30  سا 120.00 تسییر المحافظ المالیة

 × ×  05  02  سا 4.00   سا 1:30 سا 1:30  سا 105.00 جبایة العملیات المصرفیة و المالیة
                    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  نظریة األلعاب
    4  2  سا 2,30    سا 1.30  سا 1.30  سا 82.30  منھجیة البحث

                  وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
      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 اإلداریةقانون المنازعات 
                   وحدة التعلیم األفقیة

      1  1     سا 1.30  -  سا 25.00  اج.1.أف.ت.و
 × ×  1  1     سا 1.30  -  سا 25.00  لغة أجنبیة

      30  14  سا 20.2    سا 10.30   سا 10.30   سا622.30  3مجموع السداسي 
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  :السداسي الرابع -  4
  

  علوم اقتصادیة  التسییر و علوم تجاریة:المیدان 
  علوم اقتصادیة :الفرع 

  اقتصاد نقدي و بنكي :التخصص
    

  
  اقشتربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تن

  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

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

  -  -  سا 4  الملتقیات 
  -  -  -  )حدد(أعمال أخرى

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

   ):للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

 و ت               ح س  األساسیة 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 سا292.3 سا 15.00 - سا915.00

)تربص(عمل آخر  سا360  سا180  اس30.00  سا30.00  سا600  
 المجموع سا1440.00 سا742.30 سا180.00 سا 97.30 سا2460

 األرصدة 72 36 9 3 120

لكل وحدة  األرصدة%  60% 30% 7.5% 2.5% 100%
 تعلیم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



19 اقتصاد نقدي و بنكي                                  عنوان الماستر                               عنابة-جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                          

       2016/2017السنة الجامعیة      

  اقتصاد نقدي و بنكي: عنوان الماستر
  األول: السداسي

  اقتصاد بنكي معمق:   المادة 
  7:  الرصيد 
   3:   المعامل

  
  : أهداف التعليم

  ) من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثرذكرما يفترض على الطالب اكتسابه (
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ( 
  اإللمام بمبادئ االقتصاد الكلي و الجزئي

  
  :  محتوى المادة

 .كترونیةالصیرفة والبنوك االل .1
 .تحریر الخدمات البنكیة .2
 .االندماج البنكي .3
 .إدارة المخاطر البنكیة .4
 .1،2،3مقررات لجنة بازل  .5

 .األزمات المالیة والجھاز المصرفي .6
 .حوكمة البنوك .7
 .التسویق البنكي .8
 .البنوك اإلسالمیة .9
  

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

  .النقود و البنوك و البورصة، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة): 2009(ایھاب الدسوقي -1
اقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات ، الطبعة االولى اثراء للنشر و التوزیع،عمان، ): 2009(محمد صالح القریشي،  -2

  .االردن
3 -Scialom L., 2004, Economie bancaire, 2ème édition, La découverte. 

4-Meskin Frederic ; « Monnaie, banque et marchés financiers » ; Pearson Education ; 2004 
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  االول: السداسي
  التمویل الدولي:  المادة 

  6: الرصيد 
   2:  المعامل

  
  : أهداف التعليم

إلى أھمیة التدفقات المالیة الدولیة التطرق . فھم استراتیجیات التمویل الدولي؛ و آلیات التمویل الدولي و قنواتھ
  و باألساس التطرق إلى التحوط ضد مخاطر التمویل الدولي. ةالمباشرة و الغیر مباشرة مسأل

  
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

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

  :محتوى المادة
  تمویل االقتصاد الدوليمدخل ل .1
  الدفع في االقتصاد الدولي  .2
  عملیات تمویل االقتصاد الدولي  .3
  األبعاد الدولیة للتمویل الدولي  .4
  عملیات ادارة مخاطر  التمویل الدولي .5
 

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

التحليل المالي و االقتصادي،الطبعة : العالمية اإلدارة المالية الدولية و):2010(الكايد محمد أحمد، -1
  .األولى،دار كنوز المعرفة عمان

دار وائل،  3التمويل الدولي و العمليات المصرفية الدولية،الطبعة ):2006(النقاش غازي عبد الرازق، -2
 .  عمان األردن

3 - P. d' Arvisenet et M. Pébereau (2008) « Finance internationale » ed Broché. 
4- H. Bourguinat, J. Teïletche, et M. Dupuy (2007) « Finance internationale » ed Broché. 
5- Y. Simon, D. Lautier (2005) Techniques financières internationales, ed Broché. 
6- Krugman P., Obstfeld M., Economie internationale, Pearson, Paris, 2006. 
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  األول: السداسي
  األسواق المالیة الدولیة:  المادة 

  5:  الرصيد 
  2:  المعامل 

  
  : أهداف التعليم

  و كدا عالقتھا بالنمو االقتصادي اإللمام بخلفیة األسواق المالیة الدولیة و أنواعھا و آلیة عملھا
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  ب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطال( 
  :محتوى المادة

 ھمیتھا االقتصادیة أماھیة االسواق المالیة الدولیة و  .1
 سواق المالیة الدولیةنواع األأ  .2

  ـ سوق السندات
  ـ سوق األسھم

  ـ سوق الفوركس
  ـ أسواق أخرى

 المشتقات المالیة .3
  ـ عقود الخیار 
  ـ عقود المبادلة

  تقبلیة ـ العقود المس
  ـ العقود اآلجلة

 سواق المالیة الدولیة تنظیم األ .4
 أھم أسواق المالیة الدولیة  .5

               االقتصاديسواق المالیة بالنمو عالقة األ
 

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

  .رة،مصراألسواق المالیة، دار قباء الحذیتة القاھ): 2007(عبد العزیز أمین، -1
  دار المستقبل للنشر و التوزیع 1األسواق المالیة و الدولیة،ط): 2009(صافي ولید ، البكري أنیس - 2

- 3 Philippe Vincent, Institutions économiques internationales, Larcier, 2013. 

- 4 Henri Beauregard, relations économiques internationales, pearson,2011. 
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  األول: السداسي
  اقتصاد قياسي  :  المادة 

  5: الرصيد 
  2:  المعامل 

  
  : أهداف التعليم

 .االتحليل القياسي للمتغيرات االقتصادية و اختبار العالقات فيما بينهو اإللمام باألدوات و الوسائل الكمية   

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

 :محتوى المادة

  القياسية المشكالت: األول الفصل
 الذاتي االرتباط مشكلة -

 الخطي االزدواج مشكلة -

  الخطأ حد تباين ثبات عدم مشكلة -
  (Dummy variables) الصورية المتغيرات: الثاني الفصل

 الصورية بالمتغيرات التعريف -

  تابعة كمتغيرات الصورية اتالمتغير استخدام -
  الزمنية الفجوة ذات النماذج: الثالث الفصل

  الزمنية الفجوة ذات بالنماذج التعريف -

  الزمنية الفجوة ذات النماذج تقدير طرق -
  اآلنية التدالمعا نماذج: الرابع الفصل

 المختصرة والمعادالت الهيكلية المعادالت -

 (Identification problem) التعرف مشكلة -

  التقدير رقط -
  الزمنية السالسل تحليل: الخامس الفصل

 الزمنية السالسل استقرار -

 (Unit root tests) الوحدة جذور واختبارات االستقرار عدم -

  (ARIMA) الذاتي االنحدار نماذج -

 (Box and Jenkins) طريقة -

 (Panel data) المقطعية البيانات تحليل: السادس الفصل
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 المقطعية ياناتللب األساسي النموذج تعريف -

 الفردية الثابتة التأثيرات ذات النماذج -

  العشوائية الفردية التأثيرات ذات النماذج -
   التطبيقي القياسي االقتصاد: السابع الفصل

  ).مكافئة برمجية أية أو Eviews, Stata, R, Matlab: التالية البرمجيات بإحدى يتم التطبيق: (مالحظة
 .(Feldstein. M., and Horioka. C, 1980) المال رأس وحركية ماراستث ادخار،:  العالقة اختبار -

  .(Sharpe. W, 1964): (CAPM) الرأسمالية األصول تسعير نموذج اختبار -
 

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

  .لجامعية، الجزائراالقتصاد القياسيدروس و مسائل محلولة، ديوان المطبوعات ا):2007(، مكيد علي -
 الجامعية، الدار والتطبيق، النظرية بين القياسي االقتصاد في الحديث عطية، القادر عبد القادر عبد -

 .2005 االسكندرية،

- Bourbonnais. Régis, Econométrie : Manuel et exercices corrigés, 8ème Edit, Dunod, 
Paris, 2011.  

- Cadoret, I., Benjamin, C., Martin, Franck., Herrard, N., et Tanguy, S, Econométrie 
appliquée:Méthodes-Applications-Corrigés, 2ème Edit, De Boeck, Bruxelles, 2009. 

- Gujarati. N. Damodar, Basic Econometrics, 4th Edit, McGraw-Hill, USA, 2004.  

  
  
  
  

  األول: السداسي
    مقاوالتية: المادة 

  4:  الرصيد 
   2:   المعامل

  
  : أهداف التعليم

الكفاءات المعرفیة لطرح أفكار ابتكاریة وإبداعات جدیدة  موإكسابھ ةتأھیل الطلبا المقیاس ھو ذالھدف من ھ   
ٌستثمر في إطالق مشاری في تأسیس المشاریع الصغیرة والمتوسطة  ینیُلبي احتیاجات الراغب و. جدیدةع ت

  . ادة وحدات األعمال في المؤسسات الكبیرةقی إلى باإلضافةوإدارتھا، 
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  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ( 
 :محتوى المادة

 تقدیم عام للمقاوالتیة .1

 الفائدة من خلق المؤسسة 

 عناصر النجاح المقاول 

 ـاولتیبولوجیــة المقـــ 

 معاینة: المقاوالتیة في الجزائر .2

 خصائص المقاوالتیة 

 أشكال المقوالتیة 

 تقدیم خطة عمل لفائدة المقاول الطالب 

 من الفرصة الى الفكرة: المشاریع إبداعیة .3

  اقتراح أفكـــار جدیدة:عمل جماعي 

  طریقة المصعد: تقدیم مشروع 

 المسار المقاوالتي .4

 عدف –مشروع  –فكرة : الشكل الوظیفي 

 من المنطق المقاوالتي الى المنطق التسییري 

 تنمیة روح المقاوالتیة عند الطالب .5

 تعریف النظام المقوالتي .6

  عمل جماعي - :Business Modelطرق تقدیم و انشاء  .7
  

  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 
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 مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم

  
  
  

  األول: السداسي
    قانون النقد و القرض :المادة 

  2: الرصيد 
   2:  المعامل

  
  : أهداف التعليم

الهدف من المقياس هو السماح للطالب باإللمام بالجوانب التشريعية و القانونية المطبقة في البنوك و 
  . ركيز على قانون النقد و القرض في الجزائرالمؤسسات المالية ، و الت

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

 :محتوى المادة
  مقدمة - 1
  تعریف القانون البنكي 1- 1
  مصادر القانون البنكي 2- 1
  الھیاكل البنكیة - 2
  تعریف القانوني لمؤسسات القرضال 1- 2
  تقسیمات مؤسسات القرض 2- 2
  الوصایة على مؤسسات القرض 3- 2
  90/10قانون النقد و القرض : التشریع البنكي في الجزائر  - 3
  مبادئ قانون النقد و الفرض 1- 3
  أھداف قانون النقد و الفرض 2- 3
  التعدیالت التشریعیة الالحقة لقانون النقد و القرض - 4

  اجع المر
  )10-90(قانون النقد و القرض : الجريدة السمية الجزائرية -1
النظام القانوني النتقال رؤوس األموال بين األقطار العربية،مركز دراسات الوحدة ): 1999(علي كريمي، -2

  .العربية، لبنان
 algerie.com-www.droitموقع   -3

  
 مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :قة التقييمطري
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  األول: السداسي
  لغة أجنبية:   المادة 

  1: الرصيد 
   1:   المعامل

  
  : أهداف التعليم

  إثراء الرصيد اللغوي للطالب و تمكينه من تنويع لغة قراءاته بما يساعده من مواصلة البحث و ما بعد التدرج
  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  

  :وى المادةمحت
Les étudiants auront l’opportunité  d’aborder les problèmes et enjeux contemporains 
des affaires internationales, que ce soit sur le plan économique, stratégique ou celui 
de la gouvernance. Les enseignements seront centrés sur le développement des 
compétences linguistiques et l’apprentissage de la langue professionnelle et de la 
langue de spécialité, ceci à travers l’étude de documents écrits, sonores et audio-
visuels. 

 مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان   :طريقة التقييم
 

  :المراجع
-  Ouvrages et références choisies par l’équipe de formation  
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  الثاني: السداسي
  المالیة الھندسة :  المادة 

  7: الرصيد 
  3: المعامل 

  
  : أهداف التعليم

  للبنوك والمؤسسات المالية الحديثةاإللمام بالوظائف 
  

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

  :محتوى المادة
  مدخل لدراسة التحلیل المالي  .1
  تحلیل الوضع المالي للمؤسسات االقتصادیة  .2
  طرق التمویل و طرق اختیار االستثمارات  .3
  المخاطر و المردودیة  .4
 تطبیقات الھندسة على األعمال المصرفة .5
  سالمیةتطبیقات الھندسة على الصیرفة اال  .6
  

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  :المراجع
الهندسة المالية و أدواتها بالتركيز على إستراتيجية الخيارات ) :2012(هاشم فوزي دباس العبادي  -1

  .،األردن 2المالية،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ط
حليل األوراق المالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، أساسيات االستثمار و ت)2006(هندي منير إبراهيم، -2

 .مصر
3- Choinel A. « Introduction à l'ingénierie financière », collection ITB – La revue Banque. 
4-Gensse P. et Topsacalian P. « Ingénierie financière » - collection Gestion -Economica, 
2001. 
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  الثاني :السداسي
  التقییم المالي للمشاریع: المادة 

  6: الرصيد 
   2:  المعامل

  
  : أهداف التعليم

  
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

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

  :محتوى المادة
  أساسیات حول المشاریع االستثماریة  .1
  جدوى  واختیار المشروع األمثلدراسة ال .2
  المعاییر المستعملة لتقییم المشاریع االستثماریة .3
  التحلیل المالي بواسطة التوازنات المالیة .4
  التحلیل المالي بواسطة النسب المالیة  .5
  

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  المـراجع
تقييم المشروعات،دار المناهج للنشر و  و قتصادية،دراسات الجدوى اال)2002(كاظم جاسم العيسوي،-1

  .التوزيع ،عمان،األردن
اإلطار النظري و التطبيقات العملية،دار وائل :إدارة االستثمارات):2009(محمد مطر -2

  .للنشر،عمان،األردن
االستثماري،دار اليازوري العلمية للنشر و  لاالستثمار و التحلي):2009(دريد كامل آل شبيب، -3
  .توزيع،عمان،األردنال

4 -KEISER Anne-Marie: Gestion Financière, Ed. ESKA Paris 2004 
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  الثاني: السداسي

  العملیات البنكیة و تمویل المؤسسات: المادة 
  5:  الرصيد

  2: المعامل 
  

  : أهداف التعليم
  ) ي ثالثة أسطر على األكثرذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، ف(

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

  :محتوى المادة
 .عملیات الصندوق وإدارة الحسابات المصرفیة .1
 .تحصیل الشیكات وخصم األوراق التجاریة .2
 .القصیرة األجل للمؤسساتآلیات التمویل البنكي  .3
 .آلیات التمویل البنكي المتوسطة والطویل األجل للمؤسسات .4
 .آلیات التمویل البنكي للتجارة الخارجیة .5
 .آلیات التمویل البنكي اإلسالمي .6
 .سیاسات وإجراء ومنح القروض .7
 

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  : المراجع 
مراجعة حسابات البنوك التجاریة و الشركات العاملة في ):2008(ر،شحاتة السید،علي عبد الوھاب نص - 1

  . مجال األوراق المالیة،الدار الجامعیة،اإلسكندریة،مصر
  .االستتمارات في البنوك و المؤسسات المالية،دارطيبة،القاهرة،مصر):2005(عادل محمد رزق-2
  .  ییر المصرفي ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،تقنیات و سیاسات التس)2000(فریدة بخراز یعدل، - 3

4- CHEHRIT K. «  techniques et pratiques bancaires, financières et boursières », grand 
Alger livres, Alger, 2003.  
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  الثاني:السداسي
  صيرفة التأمين: المادة 
   5:  الرصيد
   2:  المعامل

  
  : أهداف التعليم

  العالقة التكاملية بين النشاط البنكي و النشاط التأمينيابراز 
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  آليات عمل النظام البنكي و المالي،   النظرية المالية
  :محتوى المادة

  مقدمة
  العالقة بين النشاط البنكي و النشاط التأميني: الفصل االول 

  مبادئ النشاط البنكي 

 مبادئ النشاط التأميني 

 دوافع استراتيجيات التحالف( تقارب بين نشاط البنوك و شركات التأمين ال( 

 مختلف استراتيجيات التقارب ما بين البنوك و شركات التأمين 

  مراحل تطور العالقة بين النشاط البنوك و شركات التأمين: الفصل الثاني 
  75- 1960المرحلة األولى 

  85-1975المرحلة الثانية 

  و ما بعدها 1985المرحلة الثالثة 

  ايجابيات صيرفة التأمين: الفصل الثالث 
 ايجابيات صيرفة التأمين بالنسبة للبنوك 

 ايجابيات صيرفة التامين بالنسبة لشركات التأمين 

 ايجابيات صيرفة التامين على االقتصاد الوطني  
  صیرفة التأمین في الجزائر الواقع و افاق التطویر: الفصل الرابع 

 
 مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم

للنشر  ،دار كنوز المعرفة1،طإدارة التأمين و المخاطر):2006(زيد منير عبوي، - 1: المراجع
 .والتوزيع،عمان األردن

2-A-Borderie , M-Lafitte , La bancassurance : Stratégies et perspectives en France et en Europe  
Broché, revue banque, 2004 . 
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3-CHEVALIER Marjorie. Analyse de la situation de la bancassurance dans le monde. Scor vie, 
Octobre 2005.  

  الثاني السداسي
  االتصال و التحرير اإلداري : المادة 

  4: الرصيد 
  2: المعامل 

  
  : أهداف التعليم

Connaître et maîtriser les règles relatives à la rédaction en style administratif 
• Distinguer les lettres en forme administrative et les lettres en forme personnelle 
• Adapter le style à la qualité du destinataire 

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

  :محتوى المادة
1- Les règles applicables à la rédaction administrative 
• Les caractéristiques du style administratif : objectivité, neutralité, précision  
• Le vocabulaire administratif 
• Le raisonnement administratif 
• La voie hiérarchique 
2- La lettre en forme administrative 
• Les critères d'utilisation : le destinataire  
• Les différentes composantes 
• Respect des règles de présentation matérielle  
• L'adaptation du style à la qualité du destinataire  
3- La lettre en forme personnelle 
• Les formules d'appel ou de politesse 
• Respect des règles de présentation matérielle 
• Adaptation et personnalisation du style  
4- Structuration de la lettre : élaboration d'un plan 
• Introduction et reformulation de la demande 
• Développement : argumentation à partir de la règle juridique applicable 
• Conclusion et décision  
5- Les autres documents administratifs : procès-verbal, note, rapport, ... 

 
  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم

 
  : 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 
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4-Meyer B., 2004, Les pratiques de communication, de l’enseignement supérieur à la vie 
professionnelle, Paris, Armand Colin. 

  
  :الثاني السداسي

  قانون محاربة الفساد  : المادة 
  2: الرصيد 
  2:المعامل 

  
  : أهداف التعليم

المنظمة لمحاربة الفساد في الجزائر و على المستوى  تشريعاتو ال تمكين الطالب من اإلحاطة بالقوانين
  الدولي

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

  :محتوى المادة
 20المؤرخ في  01-06سيما القانون ابراز القوانين و المراسيم المعتمدة لمكافحة الفساد في الجزائر ال-

المتعلق  2006نوفمبر  22المؤرخ في   414-06، و المراسيم المتعلق بالوقاية من الفساد  2006 فيفري 
بالتصريح بالممتلكات  المتعلق 2006نوفمبر  22المؤرخ في  415- 06بالتصريح بالممتلكات و المرسوم 

  .بالنسبة للموظفين العموميين
  ز اتفاقية األمم المتحدة في محاربة الفسادو كدا إبرا -
 

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  : المراجع
 و المراجع يتم تحديدها من طرف فريق التكوين الكتب 

  
  
  
  
  
  
  



33 اقتصاد نقدي و بنكي                                  عنوان الماستر                               عنابة-جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                          

       2016/2017السنة الجامعیة      

  الثاني: السداسي
  لغة أجنبية:   المادة 

  1: الرصيد 
  1: المعامل

  
  : أهداف التعليم

  ) ب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثرذكرما يفترض على الطال(
 إثراء الر صيد اللغوي للطالب و تمكينه من تنويع لغة قراءاته بما يساعده من مواصلة البحث و ما بعد

  .التدرج
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  صلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من موا( 
 

  :محتوى المادة
  

Les étudiants auront l’opportunité  d’aborder les problèmes et enjeux contemporains 
des affaires internationales, que ce soit sur le plan économique, stratégique ou celui 
de la gouvernance. Les enseignements seront centrés sur le développement des 
compétences linguistiques et l’apprentissage de la langue professionnelle et de la 
langue de spécialité, ceci à travers l’étude de documents écrits, sonores et audio-
visuels 

  قبة مستمرمرا  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
  

  :المراجع
- Ouvrages et références choisies par l’équipe de formation  
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  الثالث: السداسي
  التدقیق البنكي:   المادة 
    7:  الرصيد
   3: المعامل

 
  : أهداف التعليم

  ) على األكثرذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر (
  الهدف من هدا المقياس هو ابراز أهمية الحوكمة البنكية 

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

  :محتوى المادة
  مفاھیم عامة حول الرقابة البنكیة .1
  الرقابة الداخلیة لدى البنوك .2
  التدقیق الخارجي للبنوك .3
  االجراءات التمھیدیة واألعمال التفصیلیة في عملیة التدقیق البنكي .4
 ھیئات التدقیق الخارجي .5
  

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

 المراجع
 .وزیعالتدقیق و الرقابة في البنوك ، دار وائل للطباعة و النشر و الت):2002(خالد أمین عبد هللا ، - 1
أطر أساسیة و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر،صندوق النقد ):2006(إبراھیم الكراسنة - 2

  .،اإلمارات العربیة المتحدةيالعربي،أبو ظب
  3- Antoine Sardi, Audit et contrôle interne bancaires, ED AFGES, Paris, 2002 
   4- Dov Ogien ,Comptabilité et audit bancaires, Ed Dunod,Paris ,2014. 
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  الثالث: السداسي

  تسییر المحافظ المالیة:   المادة 
  6: الرصيد 
   2 :  المعامل

 
  : أهداف التعليم

  ) ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثر(
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ( 
  :محتوى المادة

  في المحفظة المالیة االستثمار .1
 العائد والمخاطرة في االستثمارات الفردیة -
  العائد والمخاطرة في المحفظة -
  Markowitz  التنویع األمثل ونظریة -
 منحنى االستثمارات المثلى -

  نماذج تسعیر األصول المالیة  .2
 العالقة بین العالقة بین العائد والمخاطرة في المحفظة    -
 .العائد والمخاطرة في االستثمار الفردي  واستثمار السوقنموذج شارب والعالقة بین     -
 .نماذج أخرى لتسعیر األصول المالیة    -

  صنادیق االستثمار .3
 .تاریخ ونشأة صنادیق االستثمار    -
 استراتیجیة بناء المحافظ المالیة   -
 .نماذج تقییم المحافظ االستثماریة   -
  

  مرمراقبة مست  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
  

  المراجع 
   .2004، الدار الجامعیة، االسكندریة، االستثمار في بورصة األوراق المالیةعبد الغفار حنفي،  - 1

  .2003، الدار الجامعیة، االسكندریة، تحلیل وتقییم األوراق المالیةمحمد صالح الحناوي وآخرون،  - 2
3- Broquet at al, Gestion de portefeuille, Edition de DE Boeck, 4ème édition, Bruxelles, 2004 

4- Mondher Bellalah, Gestion de portefeuille, Pearson Education, France, 2004 
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  الثالث:السداسي
   جبایة العملیات المصرفیة و المالیة:  المادة 

  5:  الرصيد 
  2:  المعامل 

  
  : أهداف التعليم

  باية في العمليات المالية و المصرفيةتمكين الطالب ن التعرف على أساسيات الج
  

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

  :محتوى المادة
  مدخل لدراسة الجبایة .1
  مدخل لدراسة التقنیات المصرفیة .2
 و المالیة الضرائب المفروضة على العملیات الجبائیة  .3
  مقارنة بین النظام الجزائري و أنظمة لدول أخرى  .4
   

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  :المراجع 
  اقتصاديات الجباية و الضرائب،دار هومة،الجزائر )2003(محمد عباس محرزي، -1
دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري : قدي عبد المجید، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة - 2

  .1995جامعة الجزائر  - ، أطروحة دكتوراه دولة1995- 1988في الفترة 
  .، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري،دار الهدى،الجزائر)2005(امزيان عزيز --3

  4  - Aurélien Girau, Pratique des techniques bancaires. Banque et fiscalité du particulier, Ed 
Eyrolles ,Paris,2012 

  5  - Cyrille David ,La fiscalité des intermédiaires financiers ,Revue d’économie financière,volume 
25,n2,1993.  
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  الثالث :السداسي
  نظرية األلعاب:  المادة 

  5: الرصيد 
  2: المعامل 

  
  : أهداف التعليم

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بمفاهيم و أساليب  نظرية األلعاب و تطبيقاتها في الحقول المختلفة من العلوم 
  . االقتصادية و المالية

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  :محتوى المادة

  و مفاهيم أساسيةمقدمة  -1
  الحل في األلعاب ذات المعلومات التامة -2
  الحل في األلعاب ذات المعلومات غير التامة-3

 حل ناش 

 الحل بطريقة اإلستراتيجية السائدة  
 التوازن باسخدام االستراتيجيات المختلطة -1

 المباريات الصفرية -2

 تطبيقات نظرية االلعاب على سوق احتكار القلة -3

 نموذج كورنو 

 بيرتراند نموذج 

 نمودج ستاكلبرغ  
  المباريات المتكررة -4
 نظرية المباريات التطورية -5
 

 مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم

  :المراجع 
تطبيق نظرية المباريات عند تحديد االستراتيجيات،مؤسسة شباب ):2000(موسى حسب الرسول، -1

  .،االسكندرية،مصرالجامعة
2- Bernard Guerrien(2002),La Theorie Des Jeux, 3edition,Economica ,Paris . 
3-Games of Strategy, 2nd edition, Avinash Dixit & Susan Skeath, Norton, 2004 
4- Fun and Games: A Text on Game Theory, Ken Binmore, Heath and Company, 1992. 
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  الثالث:السداسي
  منهجية البحث:  المادة 
   4 : الرصيد
   2:  المعامل

  
  : أهداف التعليم

الهدف من المقياس تمكين الطالب من التحكم في االدوات المنهجية األساسية في عملية التوثيق و البحث  
  السليم لموضوع البحث يالعلمي ، والقدرة على تقديم أعمال علمية تحترم أساسيات عملية الطرح المنهج

  
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  وصف ( 
  :محتوى المادة

  البحث العلمي والتحرير المنهجي -
  بناء اإلشكالية -
  وضع الفرضيات المناسبة -
  المناهج العلمية و استخداماتها -
  الطرق الكمية الختبار الفرضيات -
  دراسة حالة -
 

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :تقييمطريقة ال
 

  :المراجع 
  .عمان، منهجية البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، )2012(كمال الدين مصطفى الدهراوي -1
    .مناهج البحث العلمي ، دار أيام للنشر ، عمان:  )2013(المشهداني خالد -2
 .الجزائر ،المعارف دار يير،التس و االقتصاد لطلبة منهجية ):2012(علي لزعر - 3
  

4- L’art de la thèse, M. Beau, coll. Guides Repères, 2005  
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  الثالث: السداسي
  اإلدارية قانون المنازعات:  المادة 

  2:  الرصيد 
   2:   المعامل

  
 : أهداف التعليم

 داریةتمكین الطالب من معرفة سیرورة االجراءات القانونیة في حالة المنازعات اال
  

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

 :محتوى المادة

  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتمفاهيم قانونية عامة و تقديم قانون  :مقدمة
  االختصاصالتنظيم القضائي و مسائل  األولالفصل 

  الدعــــــــوى افتتاح صل الثانيالف
  اإلثباتسيـــر الدعــــوى ووسائل  الفصل الثالث
   .و القرارات القضائية و طرق الطعن األحكام الفصل الرابع

  الطرق البديلة لتسوية المنازعات اإلدارية:الفصل الخامس 
 

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  المراجع

  و المراجع يتم تحديدها من طرف فريق التكوين الكتب     
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  الثالث:السداسي
  لغة أجنبية:  المادة 

  1 الرصيد 
  1 المعامل 

  
  : أهداف التعليم

  
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

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

  :ةمحتوى الماد
  

Les étudiants auront l’opportunité  d’aborder les problèmes et enjeux contemporains 
des affaires internationales, que ce soit sur le plan économique, stratégique ou celui 
de la gouvernance. Les enseignements seront centrés sur le développement des 
compétences linguistiques et l’apprentissage de la langue professionnelle et de la 
langue de spécialité, ceci à travers l’étude de documents écrits, sonores et audio-
visuels 
 

 مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان  :طريقة التقييم
 

  :المراجع 
- Ouvrages et références choisies par l’équipe de formation  
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
  
  
  ال

  
  

  ) الورقي  للتكوين  بامللف االتفاقيات والعقود رفق تإذا كانت نعم، (  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) أخرىفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة  (

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة ( 
  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :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(ار، فإن الجامعة وفي ھذا اإلط

  

 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 -

  
  :ا توقیع المسؤول المؤھل رسمی

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :المقدم من
  

عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله                       تعلن مؤسسة                         

  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

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

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 ت لھذا الغرض ،المشاركة في الملتقیا -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

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

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

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

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

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

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة
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