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 حمضر هنائي إلجتماع اللجنة 
 1هرانجبامعة و  2017ماي21بتاريخ 

لدراسة الطعون وضبط مرجعية الربامج لكل  1جبامعة وهران 2017ماي21يوم  اثنيا ، عقدت اللجنة إجتماعا  9يف حدود الساعة   2017يوم السابع من ماي  2الذي  عقد جبامعة قسنطينة  األول االجتماعبعد 
 التخصصات يف الليسانس حتت إشراف رئيسها وحبضور السادة اآلتية أمساؤهم :

 سكيكدة1955أوت 20رئيس اللجنة جامعة  أ.د/ فريد كورتل
 رئيس ندوة عمداء الكليات أ.د/ ماضي بلقاسم

 جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة بوداح عبد اجلليلأ.د/ 
 خبري جامعة مستغامن أ.د/ عشوي نصر الدين

 عضو جامعة عمار الثليجي األغواط أ.د/ مقدم عبريات
 1عضو جامعة سطيف  أ.د/ عكي علوين عومر

 عضو جامعة مسيلة أ.د/ بلعجوز حسني
 جامعة احلاج خلضر ابتنة أ.د/ مصطفى عقاري

 جامعة البويرة أ.د/ مجيل أمحد                   
 جامعة أدرار أ.د/ جياليل قالون

 جامعة ورقلة أ.د/ غريب بولرابح                             



 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي            أ.د/ السعدي رجال      
 جامعة حيي فارس املدية                         أ.د/ يرقي حسني

 جامعة مولود معمري تيزي وزو أ.د/ سي حممد مجال                 
 جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس أ.د/ ابشودة رفيق                 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف عضو د/ مداح عراييب
 جامعة معسكر أ.د حبيب اتبيت                   

 3جامعة اجلزائر                    أيت حممد مراد د
 جامعة ابجي خمتار عنابة أ.د.بوقلقول اهلادي                         

 عضو جامعة تبسة د.الوايف الطيب
 ورقلةخبري، جامعة  أ.د/ إبراهيم خبيت

 أ.د.شنوف شعيب                                        جامعة بومرداس
 3د.أيت حممد مراد                                        جامعة اجلزائر

 أ.د.عسول حممد أمني                                    املركز اجلامعي بريكة
 جامعة خنشلة                  أ.د.دربوش حممد الطاهر                

 د.حراق مصباح                                           املركز اجلامعي ميلة
 املركز اجلامعي برج بوعريريج.  د.صاطوري اجلودي                                     

 ة د.غردة عبد الواحد                                         جامعة قامل
 د.محيداتو حممد الناصر                                     جامعة الوادي

 د.جديدن حلسن                                           املركز اجلامعي عني متوشنت
 د. أحالم بوعبديل                                         جامعة غرداية

 املركز اجلامعي تيبازة                          د. بوعافية رشيد                
 2د. شنوف الصادق                                       جامعة وهران
 د.قالون جياليل                                           جامعة ادرار

صوار  وسف  أ.د.  جامعة سعيدة                                    ي
 مصطفى                                     جامعة تلمسان أ.د.بلمقدم



 د.بن لدغم فتحي                                    جامعة تلمسان
 د.سحنون عقبة                                         جامعة االمري عبد القادر قسنطينة

 جدول األعمال :
 .2017/2018ديدة للموسماملاسرت اجل و دراسة الطعون يف لليسانس  -
 .للتخصصات يف الليسانس بصفة هنائية ضبط مواد الوحدات املنهجية ، االستكشافية واألفقية  -

 : حيث توىلعات ، هم للندوات اجلهوية للجامبعد الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس اللجنة الذي أعطى توضيحات حول كيفية دراسة العروض، بدأت العملية بتقسيم أعضاء اللجنة حسب إنتمائ
 األعضاء املنتمون لندوة جامعات الغرب تقييم العروض املنتمية جلامعات الشرق 
 األعضاء املنتمون لندوة جامعات الوسط تقييم العروض املنتمية جلامعات الغرب 
 األعضاء املنتمون لندوة جامعات الشرق تقييم العروض املنتمية جلامعات الوسط 

 ة يف اخلربة:إبعتماد املعايري التالي
 قائمة التأطري ال جيب أن تكون نفسها يف كل العروض بل كل عرض له قائمة املؤطرين اخلاصة به. -1
 ضرورة وجود هيكل التخصصات املفتوحة واملقرتحة يف كل فرع. -2
 هل التخصص مطلوب يف سوق العمل ؟ -3
 إذا كان التخصص ال يالئم سوق العمل يغري بتخصص آخر مطلوب أو يلغي. -4
 يالئم الشعبة اليت ينتمي إليها . التخصص -5
 املواد املدرجة يف العرض هل تالئم التخصص؟ -6
لوحدة املنهجية أو مادة القانون جيب أن تدرج يف الوحدة اإلستكشافية ,وليس يف ااملواد املدرجة يف كل وحدة تعليمية تتالئم مع هذه الوحدة أم ال مثال ابلنسبة مليدان العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية  -7

 األساسية
 ضرورة ضبط حساب األرصدة املعامالت والتفرقة بينهما ، ألن الرصيد ليس هو املعامل. -8
 مقارنة املواد املدرجة يف الليسانس مع تلك املوضوعة يف املاسرت حىت ال يكون هناك تكرار, -9

 ني بتدريس التخصص املعين وبياانهتم ، وليس كل أساتذة الكلية.قائمة التأطري الداخلي للعرض جيب أن تتضمن فقط أمساء األساتذة املعني -10
 كل خانة أو جدول أو عنوان ورد يف منوذج العرض  جيب أن يعبئ ابملعلومات املطلوبة إجباراي . -11
من  %10للمواد الواردة يف الوحدة املنهجية وأخريا   %30يف الوحدة األساسية، من األرصدة ختصص للمواد الوارد  % 60توزيع األرصدة على الوحدات جيب أن حيرتم توصية اللجنة الوطنية للتأهيل ، حبيث  -12

 األرصدة ختصص للمواد الواردة يف الوحدتني اإلستكشافية واألفقية.
 أتشرية اهليئات املعنية موجودة أم ال. -13



 ....اخلطاللعاع وإستكشا  العلو  األرر  االاانون   عل  النس،  عل  اإلجتماع  جيب أن تكون املواد املدرجة تسمح للطالب اب: خبصوص إدراج املواد ضمن الوحدة اإلستكشافية  -14
 :عرضا  موزعة امايلي 67دراسة  وقد أسفرت عملية دراسة العروض عن :   

 عروض  4  رفض  عرضا و 12مت قبول   عرضا 16لندوة جامعات الشرق  إستابلت اللجنة * ابلنسبة 
رض عرضا  30إستابلت اللجنة لندوة جامعات الوسط  *ابلنسبة  بول22ع  عروض8ورفضمت ق
 عروض10عرض ورفض11مت قبول عرضا. 21لندوة جامعات الوسط *ابلنسبة 

ي اليها عن لريق سي دي و ورقة  للايا  ابلتصحيحات وإعادة إرسال العرض مناح ومصحح لندوة اجلامعات املنتم 2017ماي15وقد مت اطالتساق على منح اجلامعات املعنية برفع التحسظات مدة أسبوع لغاية 
 التاشريات فاط

  1كل األساتذة مبختلف الكليات على أن تضبط بشكل هنائي إبجتماع جامعة وهران  *أما فيما خيص النقطة الثانية من جدول االعمال فقد مت إعداد الربامج التكوينية جلميع ختصصات الليسانس وأعطيت فرتة إلثراءها من قبل
 مت دراسة الطعون اليت وصلت للجنة  وضبط الربانمج النهائي لتخصصات الليسانس. 2017ماي21الذي عقد يوم 1ة وهرانيف إجتماع جامع

 :متسرقات
 امعات املعنية التقرب من اجلهة املختصة ابلوزارة .املقدمة من جامعات غرداية، مسيلة وورقلة تذكر اللجنة أبن هذا النوع من العروض خيضع لدفرت شروط خاص  وعليه تطلب من اجلعروض التكوين عن بعد فيما خيص -
 :فإن اللجنة تنبه ملا يلياليت قدمت من بعض اجلامعات خبصوص كيفية التعامل مع األخطاء املطبعية الواردة يف القرار املتضمن برانمج التكوين القاعدي،  بناء على عدد من الشكاوي -

 ة  علو  التسيري  العلو  املالية و احملاسبة و املتمثل يف:يف السداسي الثالث للسروع: العلو  التجاري
 و هو صحيح ابجلدول املفصل للمواد؛ 1بدال من  2فيما يتعلق ابلوحدة التعليمية االستكشافية، فإن جمموع املعامالت هو : ابلنسبة لسرع علو  التسيري 

 و نفس املالحظة، فإن املعامالت الواردة ابجلدول املفصل للمواد هي اليت تعتمد و صحيحة؛ 2و ليس  4ستكشافية فإن جمموع املعامالت هو فيما يتعلق ابلوحدة التعليمية اال ابلنسبة لسرع العلو  التجارية:
 فإن املعامالت الواردة ابجلدول املفصل للمواد هي اليت تعتمد و صحيحة. و نفس املالحظة، 1و ليس  2فيما يتعلق ابلوحدة التعليمية االستكشافية فإن جمموع املعامالت هو   ابلنسبة لسرع العلو  املالية و احملاسبة:

 .18لشهر والسنة يف حدود الساعةهذا وقد أختتم االجتماع يف نفس اليوم وا
 رئي، االلجنة البيداغوجية الولنية مليدان

 قتصادية والتجارية وعلو  التسيريالتكوين يف العلو  اطال 
 األستاذ الداتور فريد اورتل

 
 
 
 
 



   أوال * بالنسبة لعروض التكوين ليسانس ماستر الجديدة:                                         1ملحق

 عروض جامعات الشرق:
 01جامعة سطيف  

 :ض ماستروــ عر

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 العلوم التجارية
 مقبول  منهيMarketing hôtelier et touristique P                                    التسويق الفندقي والسياحي

 مقبول  منهيCommerce International  P                                    تجارة دولية

 مقبول  منهيEconomie de la santé et Management Hospitalier P  االستشفائية الصحية واإلدارةاقتصاد الصحة  علوم التسيير

 ميلة عبد الحفيظ بوالصوف  كز الجامعيالمر

 ض ماستر:وعرــ 

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

ــ أكاديميManagement A           األعمال إدارة علوم التسيير ـــ ـــ ـــــ  ـــــــــــــــــــول مقبــ

 قبــــــــــــــــــــــــــــــــول م أكاديميFinance d'entreprise A        مالية املؤسسة العلوم املالية واملحاسبة

 ورقلةقاصدي مرباح جامعة 

 ــ عروض ليسانس:

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 مقبـــــــــــــــول  أكاديميEconomie et gestion d'entreprises A                                      اقتصاد وتسيير املؤسسات علوم اقتصادية

 نولوجيا  بورقلةمعهد التك

 ض ماستر:وــ عر

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

وعدم التقيد بشروط  االتفاقياتمرفوض لغياب  مرفـــــــوض: منهي Finance d'entrepris  مالية املؤسسة العلوم مالية واملحاسبة

 الخاص بالمعاهد التكنولوجية العرض المهني

 علوم التسيير
 Gestion des ressourcesتسيير املوارد البشرية

humaines 
مرفوض لغياب االتفاقيات وعدم التقيد بشروط  مرفـــــــوض: منهي

 الخاص بالمعاهد التكنولوجية العرض المهني

 

 

 



 جامعة المسيلة

 :ض ماستروــ عر

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 مقبول  منهيManagement  Pإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيير

 ة الطارفجامع

 ــ عروض ليسانس:

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 أكاديمي Marketing    تسويق علوم تجارية
ماي  07االستكشافية و األفقية وفقا اجتماع قسنطينة  ةـ إعادة النظر في مواد الوحدات املنهجيلعدم:  مرفـــــــوض

 الوحدات األساسية.ضبط و  ــ ضرورة التقيد بنموذج عرض التكوين في ليسانس2017

 ض ماستر:و ــ عر 

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 علوم التسيير 
 إستراتيجية إدارة

Management 
stratégique 

 أكاديمي

.ــ تحويل مادة سالليساناستبدال مادة التسويق والتخطيط االستراتجي بمادة مناسبة ، تم تدريسه سابقا في ـ لعدم:  مرفـــــــوض

مادة  تعوبضـ حذف مادة العالقات العامة من الوحدات االستكشافية.ــ    للوحدات االستكشافية لإلحصاء ةوالكيفية الطرق الكمي

واملعامالت في الوحدات  واألرصدةــ مراجعة الحجم الساعي   النظر في الحوصلة. إعادةــ      الحية. باللغة األعمال أخالقيات

 السداس ي الثاني في السداس ي الثاني. .ــ مراجعة الحجم الساعي فياألساسية

 دة سكيك 1955أوت20جامعة 

 : ــ عروض ليسانس

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 العلوم املالية واملحاسبة
 Comptabilité et fiscalité    محاسبة وجباية

 
Aمقبــول أكاديمي 

 مقبــول أكاديميCommerce International et logistique  Aتجارة دولية وإمداد علوم تجارية

 ض ماستروعرــ 

 املعاحظات لبيعة التخصص السرع
 مابـــــــول أكادمييComptabilité et fiscalité approfondie   A   حماسبة وجباية معماة العلوم املالية واحملاسبة

 مابــــــول أكادمييFinance et commerce international A      مالية وجتارة دولية علوم جتارية
 



 جامعة برج بوعريريج

 :ض ماستروــ عر

 املالحظات طبيعة التخصص الفرع

 مقــــــــبول  أكاديمي Finance et commerce international A        مالية وتجارة دولية علوم تجارية

 

 جامعات الغرب
 المركز الجامعي نور البشير البيض

 ليسانس            
 مالحظات وع العرضن التخصص الفرع 

 مقبول - A أكاديمي Economie Monétaire et Bancaire       اقتصاد نقدي و بنكي Sciences économiques      علوم اقتصادية

 ماستر            
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع 
 مقبول -   Aأكاديمي Management Financier      مالية إدارة  Sciences de gestion    التسيير علوم

 

 غليزان -المركز الجامعي 

 ماستر           
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع 
       عدم وجود مبرر استثنائي لفتح العرض.   لألسباب التالية:    مرفوض - A  أكاديمي Entreprenariat      مقاوالتية Sciences de gestion     التسيير علوم

 مقاوالتية. عدم وجود ليسانس

 تندوف -المركز الجامعي 

 ماستر            
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع 
 عدم وجود مبرر استثنائي لفتح العرض.ل مرفوض Aأكاديمي Management Stratégique      اإلدارة اإلستراتيجية Sciences de gestion   التسيير علوم

 تيسمسيلت -المركز الجامعي 

 ماستر         
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع 
 مقبول - Aأكاديمي Analyse économique et prospectiveالتحليل االقتصادي واالستشراف Sciences économiquesاقتصادية علوم

 Aأكاديمي Economie Quantitativeاالقتصاد الكمي Sciences économiques     اقتصادية علوم
-  

عدم وجود مبرر   لية:لألسباب التا مرفوض -

عدم استخدام نموذج   استثنائي لفتح العرض.

(Canevaالعرض المطلوب )،   .نقص التأطير 

 

 



 جامعة أدرار

 ليسانس
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع 

 Sciences de gestionعلوم التسيير
 

الوحدات االستكشافية و المنهجية و األفقية وفق مدونة المواد  لعدم التقيد بالمواد المدرجة في مرفوض - Aأكاديمي Managementإدارة األعمال

 بقسنطينة. 7/5/2017التي أعدتها اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان 

 ماستر
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع 
 أكاديمي Economie Islamique  اقتصاد إسالمي Sciences économiquesاقتصادية علوم

- A 

عدم وجود مخطط  عدم وجود مبرر استثنائي لفتح العرض. التالية : لألسباب مرفوض -

 عدم وجود التخصص في التدرج،توضيحي للتخصصات الموجودة في القسم،

 جامعة مستغانم

 ماستر
 مالحظات نوع العرض التخصص الفرع

 Sciences de gestionالتسيير  علوم
 

 مهني Entreprenariat المقاوالتية
- P 

 التالية :لألسباب  مرفوض -

عدم وجود مخطط توضيحي للتخصصات -عدم وجود مبرر استثنائي لفتح العرض. -

غياب الشريك االقتصادي و -عدم وجود التخصص في التدرج،-الموجودة في القسم،

 االجتماعي.

 Sciencesعلوم تجارية

commerciales 

 مهني Management du budgetإدارة الميزانية
- P 

عدم تطابق -عدم وجود مبرر استثنائي لفتح العرض.لألسباب التالية : مرفوض -

غياب الشريك االقتصادي و  -التخصص مع الفرع،عدم وجود التخصص في التدرج،

 االجتماعي.

 العلوم المالية و المحاسبة
Sciences financières et 

comptabilité 

 محاسبة و جباية معمقة
Comptabilité et Fiscalité approfondie 

 مهني
- P 

عدم وجود --عدم وجود مبرر استثنائي لفتح العرض.لألسباب التالية : فوضمر -

غياب -،( العرض المطلوبCanevasالتخصص في التدرج،عدم استخدام نموذج )

 الشريك االقتصادي و االجتماعي.

 المركز الجامعي مغنية

 الليسانس
 الفرع التخصص نوع العرض المالحظات

 Sciences économiquesعلوم اقتصادية Economie Monétaire et Bancaireنكياقتصاد نقدي وب A اكاديمي مقبول -

 Sciences économiquesعلوم اقتصادية Economie et Gestion de l'entrepriseاقتصاد وتسيير المؤسسة A اكاديمي مقبول -

 ترالماس 
 الفرع التخصص نوع العرض المالحظات

 علوم اقتصادية Economie et Gestion d’entrepriseةاقتصاد وتسيير المؤسس A اكاديمي مقبول -
Sciences économiques 

 مقبول -

 
 A اكاديمي

 

 علوم اقتصادية Economie Monétaire et Bancaireاقتصاد نقدي وبنكي
Sciences économiques 

غير  تأطير   بسبب عدم وجود ليسانس تناسب التخصص مرفوض

 كاف

 A اكاديمي

 

 علوم اقتصادية Entreprenariatمقاوالتية
Sciences économiques 

 



 الجامعة: وهران

 أوال: الماستر
 الفرع التخصص نوع العرض المالحظات

ميA مقبول  - ادي  Sciences Financière et comptabilité مالية ومحاسبة علوم  Finance et Banques islamiquesوالبنوك اإلسالمية المالية أك

 Sciences économiquesعلوم اقتصادية Economie Urbaine et Environnementحضري وبيئةاقتصاد  P مهني  مقبول

 

 تالجامعة : تيار

 أوال: الماستر
 الفرع التخصص نوع العرض المالحظات

 Sciences de gestionعلوم التسيير Mangementإدارة  األعمال A أكاديمي مقبول -

 Sciences Financière et comptabilité مالية و محاسبةعلوم  Finance et Banquesمالية وبنوك A أكاديميي مقبول -

 جامعات وسط
 جامعة غرداية

   الليسانس: - 1

 املعاحظات النوع التخصص السرع

 Sciences économiques العلوم االقتصادية
 مرفوض لعد  وجود مربر اطالستثناء لستح العرض اكادميي Economie Islamique اقتصاد إسالمي

 مرفوض لعد  وجود مربر اطالستثناء لستح العرض - اكادميي Analyse economique et prospective  حتليل اقتصادي واستشراف
 مابول اكادمييComptabilité et fiscalité A    حماسبة وجباية Sciences financières et comptablesعلوم مالية وحماسبة

 مابول اكادمييCommerce international  Aجتارة دولية Sciences commercialesعلوم جتارية
 مابول اكادمييgestion des ressources humaines A البشريةإدارة املوارد  Sciences de gestionعلوم التسيري

 الماستر: – 2

 املعاحظات النوع التخصص السرع
 مابول اكادمييEconomie et gestion des entreprises Aؤسساتاقتصاد وتسيري امل Sciences économiques  العلوم االقتصادية

 مابول اكادمييcomptabilité Aحماسبة Sciences financières et comptabilitéعلوم مالية وحماسبة
 مابول اكادمييMarketing des services Aتسويق اخلدمات Sciences commerciales  علوم جتارية

 
 

 

 



 جامعة الجزائر

 الليسانس: - 1

 املعاحظات النوع التخصص السرع الرق 
 مابول اكادمييAnalyse économique et prospective Aحتليل اقتصادي واستشراف Sciences économiquesالعلوم االقتصادية 01

 الماستر: – 2

 املعاحظات النوع التخصص السرع الرق 
 مابول- مهينAnalyste financier Pحملل مايل Sciences financières et comptabilitéعلوم مالية وحماسبة 01

 مابول - اكادمييAnalyse économique et prospective Aحتليل اقتصادي واستشراف Sciences économiquesعلوم اقتصادية 02

 جامعة بومرداس
 الليسان،: - 1

 املعاحظات النوع التخصص السرع

 Sciences economiquesالعلوم االقتصادية
 مابول اكادمييEconomie et gestion des entreprises Aاقتصاد وتسيري املؤسسات

 لعد  وجود مربر اطالستثناء لستح العرض مرفوض - اكادمييAnalyse économique et prospective Aحتليل اقتصادي واستشراف
 مابول اكادمييCommerce international et logistique Aجتارة دولية وامداد sciences commerciales علوم جتارية

 مابول اكادمييManagement financier Aإدارة مالية Sciences de gestionعلوم التسيري
 املاسرت: – 2

 املعاحظات التخصص السرع

 Sciences économiquesالعلوم االقتصادية
ي       Economie et gestion des entreprisesاقتصاد وتسيري املؤسسات  لعد  وجود مربر اطالستثناء لستح العرض مرفوض - A  أكادمي

 مابول أاادميي Economie internationale                                       Aاقتصاد دويل

 Sciences de gestionعلوم التسيري
 مابول أاادميي Gestion  publique                                                Aتسيري عمومي

 لعد  وجود مربر اطالستثناء لستح العرض مرفوض - أاادميي Management financier                                             Aادارة مالية

 
 
 
 
 



 تيبازة املراز اجلامعي
 الليسان،: - 1

 املعاحظات النوع التخصص السرع
 مابول اكادمييEconomie et gestion des entreprises A   اقتصاد وتسيري املؤسسات Sciences économiques   العلوم االقتصادية

 مابول اكادمييFinance des banques et assurances Aمالية البنوك والتامينات Sciences financières et comptables   علوم مالية وحماسبة
 املاسرت: – 2

 املعاحظات النوع التخصص السرع

 Sciences financières et comptablesم مالية وحماسبةعلو 
 مابول اكادمييComptabilité et fiscalité Aاسبة وتدقيقحم

 مابول اكادمييFinance et banques islamiques Aمالية وبنوك اسالمية

 اليزي املراز اجلامعي 
 املاسرت: – 1

 املعاحظات النوع التخصص السرع
 مابول اكادمييmanagement A  ادارة االعمال Sciences de gestionعلوم التسيري

 مابول اكادمييComptabilité et fiscalité approfondie A  حماسبة وجباية معمقة Sciences financières et comptabilitéعلوم مالية وحماسبة
 جامعة جباية

 الليسان،: - 1
 املعاحظات النوع التخصص السرع

 ةالعلوم االقتصادي
Sciences 

économiques 

عروض ليسانس مؤهل و  10و وجود  لعدم وجود مربر االستثناء مرفوض - اكادميي Economie internationaleاقتصاد دويل
 ماسرت مؤهل 16

ليسانس مؤهل و عروض  10و وجود  لعدم وجود مربر االستثناء مرفوض - اكادميي Analyse économique et prospectiveحتليل اقتصادي واستشراف
 ماسرت مؤهل 16

 
 
 



 جامعة تيزي وزو
 املاسرت: –1

 املعاحظات النوع التخصص السرع
 مابول- اكادمييMarketing industriel Aتسويق صناعي Sciences commercialesعلوم جتارية

 ماسرت مؤهل 17عروض ليسانس مؤهل و  15و وجود  مربر االستثناء لعدم وجود مرفوض - اكادمييentreprenariat A   مقاوالتية Sciences de gestionعلوم التسيري
 الليسان،: - 1

 املعاحظات النوع التخصص السرع
 مابول- اكادمييgestion publique Aتسيري عمومي Sciences de gestionعلوم تسيري
 ماسرت مؤهل 17عروض ليسانس مؤهل و  15و وجود  لعدم وجود مربر االستثناء مرفوض يأكادميMarketing des services Aتسويق اخلدمات Sciences commerciales علوم جتارية
 ماسرت مؤهل 17عروض ليسانس مؤهل و  15و وجود  لعدم وجود مربر االستثناء مرفوض أكادمييMarketing international Aتسويق دويل Sciences commercialesعلوم جتارية
 املعتمدة. لعد  وجود التخصص يف مدونة التخصصاتمرفوض  أكادمييManagement bancaire Aإدارة بنكية Sciences de gestionعلوم تسيري

 Economie   إقتصاد دويل Sciences économiquesعلوم إقتصادية
internationale Aماسرت  17عروض ليسانس مؤهل و  15و وجود  لعدم وجود مربر االستثناء مرفوض - أكادميي

 مؤهل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا* برامج التكوين في تخصصات الليسانس :                           2ملحق

 بالنسبة فرع العلوم المالية والمحاسبة
 تخصص: محاسبة و جباية   

 السداسي الخامس :

 المواد وحدات التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي
 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة
مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

المحاسبة المالية المعمقة  

1  
135 

6 2 
 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 محاسبة الشركات

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 جباية المؤسسة 

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 x x سا 4.30  سا 1.30 سا 1.30 2 5 112,5 الموازنة التقديرية

 التسيير الجبائي
90 

4 1 
 x  سا 4.30   سا 1.30

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

اإلحصائية لتحليل  األدوات

 البيانات

 1 2 سا 45

 x   سا 1.30  

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x    سا 1.30 

       11 30  المجموع مجموع السداسي الخامس

 السداسي السادس:

 المواد وحدات التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي
 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 أعمال أخرى

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 2المحاسبة المالية المعمقة 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 تسيير مالي

 135 مراجعة جبائية
6 2 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 4المعامل: 

سا 67,30 مراقبة التسيير  x x سا 1  سا 1.30 سا 1.30 2 3 

سا 45 المحاسبة العمومية  x  سا 1.30   سا 1.30 1 2 

سا 90 تقرير التربص    سا 6    1 4 

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 انون الجبائيالق

سا 45  2 1 

 x  سا 1.30   سا 1.30

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x     سا 1.30

       12 30  المجموع مجموع السداسي السادس

 



 

 تخصص محاسبة و مراجعة 

 السداسي الخامس: 

 المواد وحدات التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي
 المعامل رصدةاأل

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 

 تطبيقية
 أعمال أخرى

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 محاسبة الشركات

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 1محاسبة مالية معمقة 

 135 معايير المراجعة الدولية
6 2 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 x  سا 4.30   سا 1.30 1 4 90 نظام الرقابة الداخلية

 90 معايير  المراجعة المحلية
5 1 

 x  سا 6   سا 1.30

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2 األرصدة:

 1المعامل: 

 

 اإلفالس و التسوية القضائية

سا 45  2 1 

 x  سا 1.30   سا 1.30

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x    سا 1.30 

       10 30  المجموع مجموع السداسي الخامس

 السداسي السادس :

 المواد وحدات التعليم
الحجم الساعي 

 سيالسدا
 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 أعمال أخرى

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 التسيير المالي

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 2محاسبة مالية معمقة 

 مراجعة مالية
135 

6 2 
 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 5المعامل: 

سا 45 محاسبة عمومية  x  سا 1.30   سا 1.30 1 2 

سا 67.30 الموازنة التقديرية  x x سا 1.30  سا 1.30 سا 1.30 2 3 

سا 90 تقرير التربص    سا 6    1 4 

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 

 قانون األعمال

سا 45  2 1 

 x  سا 1.30   سا 1.30

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x    سا 1.30 

       12 30  المجموع مجموع السداسي السادس

 

 

 



 تخصص: مالية المؤسسة

 امس:السداسي الخ

 المواد وحدات التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة
مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 1المحاسبة المالية المعمقة 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 1تسيير مالي 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 الهندسة المالية

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة:

 3المعامل: 

 x  سا 4.30   سا 1.30 1 4 90 جباية المؤسسة

 x x سا 4.30  سا 1.30 سا 1.30 2 5 112,5 نظرية إتخاذ القرار

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 اإلفالس و التسوية القضائية

سا 45  

 x  سا 1.30   سا 1.30 1 2

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 سا 22.30

 x    سا 1.30  1 1

       11 30  المجموع مجموع السداسي الخامس

 

 ادس:السداسي الس-

 المواد وحدات التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي
 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 أعمال أخرى

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 2المحاسبة المالية المعمقة 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 2التسيير المالي 

 دراسة حاالت مالية
135 

6 2 
 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 5المعامل: 

 x x سا 1.30  سا 1.30 سا 1.30 2 3 سا 67.30 الموازنة التقديرية

 x x   سا 1.30 سا 1.30 2 2 سا 45 التقييم المالي للمؤسسات

   سا 6    1 4 سا 90 تقرير التربص

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة:

 1المعامل: 

 

األدوات اإلحصائية لتحليل 

 البيانات

 1 2 سا 45

 x  سا 1.30  سا 1.30 

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x   سا 1.30  

       13 30  المجموع مجموع السداسي السادس

 

 

 



 تخصص: محاسبة و مالية

 السداسي الخامس:

 

 المواد وحدات التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة
مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

المحاسبة المالية 

 1المعمقة 
135 

6 2 
 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 مراقبة التسيير

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 تحليل مالي

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 x x سا 4,5  سا 1.30 سا 1.30 2 5 112,5 الشركات محاسبة

 جباية المؤسسة
90 

4 1 
 x  سا 3   سا 1.30

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

اإلفالس و التسوية 

 القضائية

سا 67.30  2 1 

 x  سا 3   سا 1.30

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x    سا 1.30 

       11 30  المجموع مجموع السداسي الخامس

 السداسي السادس:-

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وحدات التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 محاضرة
مال أع

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 2المحاسبة المالية المعمقة 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 السياسات المالية للمؤسسة

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 نظام المعلومات المحاسبي

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 5المعامل: 

سا 67.30 التدقيق المالي و المحاسبي  x x سا 1.30  سا 1.30 سا 1.30 2 3 

سا 45 تقييم المشاريع  x x   سا 1.30 سا 1.30 2 2 

سا 90 تقرير التربص    سا 6    1 4 

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2دة: األرص

 1المعامل: 

 

 األسواق المالية
سا 45  x  سا 1.30   سا 1.30 1 2 

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 x    سا 1.30  1 1 سا 22.30 لغة أجنبية

       13 30  المجموع مجموع السداسي السادس

 

 

 



 تخصص: مالية البنوك و التأمينات

 السداسي الخامس:

 المواد وحدات التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي
 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة
مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 محاسبة البنوك

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 ناتمحاسبة التأمي

التأمين و التأمين 

 التكافلي
 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 x  سا 4.30   سا 1.30 1 4 90 التسويق البنكي

 x x سا 4.30  سا 1.30 سا 1.30 2 5 سا 112.5 تقييم المشاريع

 لتعليم االستكشافية:وحدة ا

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 x  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45 قانون التأمينات

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 x    سا 1.30  1 1 سا 22.30 لغة أجنبية

       11 30  المجموع مجموع السداسي الخامس

 السداسي السادس :

 المواد وحدات التعليم
حجم الساعي ال

 السداسي
 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 أعمال أخرى

مراقبة 

 مستمرة
 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 تسيير المخاطر المالية 

 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 135 ي التسيير المال

 الهندسة المالية
135 

6 2 
 x x سا 6  سا 1.30 سا 1.30

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 x  سا 3   سا 1.30 1 3 سا 67.30 منتجات التأمين

 x  سا 2   سا 1.30 1 2 سا 45 التدقيق البنكي

   سا 6    1 4 سا 90 تقرير التربص

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 

 قانون النقد و القرض

 1 2 سا 45

 x  سا 1.30   سا 1.30

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 1 1 سا 22.30

 x    سا 1.30 

       11 30  المجموع مجموع السداسي السادس

 

 
 



 يةفرع: العلوم االقتصاد
 التخصص: اقتصاد و تسيير المؤسسات

 السداسي الخامس

 المواد وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية

 18األرصدة: 

 08المعامل:

 x x 7 3 سا 7  سا 1.30 سا 3.00 سا 172.30 نظرية المنظمات

 x x 7 3 سا 7  سا 1.30 سا 3.00 سا 172.30 استراتيجية المؤسسة

 x x 4 2 سا 3.30  سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30 نظرية اتخاذ القرار

 وحدة التعليم المنهجية

 09األرصدة:

 04المعامل:

 x x 5 2 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 جباية المؤسسة

 x x 4 2 سا 2.30  سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30 محاسبة وطنية

 وحدة التعليم االستكشافية

 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 45 تطبيقات تحليل البيانات
 

 2 1 سا 1.30 سا 1.30 
 

x 

 وحدة التعليم األفقية

 01األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

  1 1 
 

x 

   30 14 سا 25:30 سا 1:30 سا 7:30 سا 12 سا 697:30 5مجموع السداسي 

 السداسي السادس             

 المواد وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 حانامت متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة: 

 06المعامل:

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 نماذج التنبؤ

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 تقييم المشاريع

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 مالية المؤسسة

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 لتسييرمراقبة ا

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير التربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 القانون اإلداري
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 سا 667:30 6مجموع السداسي
09:00 

 سا
   30 11 سا 29:30  سا 06:00

 

 

 



 التخصص: اقتصاد نقدي و بنكي
 السداسي الخامس

 المواد وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 06المعامل:

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 اقتصاد بنكي

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 أسواق مالية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 تحليل مالي

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 سبة البنوكمحا

 x x 4 1 سا4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 مالية دولية

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 x  2 1 سا 1.30   سا 1.30 سا 45 قانون القرض و النقد

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

 x  1 1    سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية

   30 11 سا 27:30  سا 07:30 سا10:30 سا 682:30 5مجموع السداسي 

 السداسي السادس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 06المعامل:

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 تقنيات و أعمال البنوك

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 النظام المصرفي الجزائري

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 135 اقتصاد نقدي معمق

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 الصيرفة االسالمية

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير تربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 االفالس و التسوية القضائية
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01مل:المعا

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 سا 667:30 6مجموع السداسي
09:00 

 سا
   30 11 سا 29:30  سا 06:00

 

 

 

 

 



 التخصص: اقتصاد كمي
 السداسي الخامس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 07المعامل:

 x x 7 3 سا 7  سا1.30 سا3 سا172.30 1اقتصاد قياسي 

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 1بحوث العمليات 

 x x 5 2 سا 5  سا1.30 سا1.30 سا120 تحليل المعطيات

 دة التعليم المنهجيةوح
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 نظرية اتخاذ القرار

 x x 4 1 سا 6  سا 1.30  سا 112:30 سبر اآلراء

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 x  2 1 سا 1.30 سا 1.30   سا 45 طرق كمية مطبقة على الحاسوب

 التعليم األفقيةوحدة 
 01األرصدة:

 01المعامل:

 x  1 1    سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية

 سا 712:30 5مجموع السداسي 
09:00 

 سا
   30 12 سا 29:30 سا 1:30 سا 07:30

 السداسي السادس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 ييمنوع التق

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 07المعامل:

 x x 7 3 سا 7  سا1.30 سا3 سا172.30 2اقتصاد قياسي 

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 2بحوث العمليات 

 x x 5 2 سا 5  سا1.30 سا1.30 سا120 تقييم المشاريع

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 محاسبة وطنية

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير تربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 نظام المعلومات
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 ةوحدة التعليم األفقي
 01األرصدة:

 01المعامل:

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 سا 690:00 6مجموع السداسي
10:30 

 سا
   30 12 سا 29:30  سا 06:00

 

 

 

 



 التخصص: تحليل اقتصادي و استشراف
 السداسي الخامس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 رصدةاأل المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 07المعامل:

 x x 7 3 سا 7  سا1.30 سا3 سا172.30 التحليل االقتصادي الجزئي المعمق

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 نماذج التنبؤ

 x x 5 2 سا 5  سا1.30 سا1.30 سا120 ستشرافمناهج اال

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 04المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 االقتصاد القياسي

 x x 4 2 سا4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 نظرية اتخاذ القرار

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 x  2 1 سا 1.30 سا 1.30   سا 45 طبقة على الحاسوبطرق كمية م

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

 x  1 1    سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية

 سا 705:00 5مجموع السداسي 
10:30 

 سا
   30 13 سا 27:30 سا 01:30 سا 07:30

 السداسي السادس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي السداسي الحجم الساعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 07المعامل:

 x x 7 3 سا 7  سا1.30 سا3 سا172.30 التحليل االقتصادي الكلي المعمق

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 اس135 محاسبة وطنية

 x x 5 2 سا 5  سا1.30 سا1.30 سا120 تقييم السياسات و البرامج العمومية

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 سبر اآلراء

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير تربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02رصدة:األ

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 قانون النقد و القرض
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 سا 690:00 6مجموع السداسي
10:30 

 سا
   30 12 سا 29:30  سا 06:00

 

 

 

 



 التخصص: اقتصاد التنمية
 السداسي الخامس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي
 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 07المعامل:

 x x 7 3 سا 7  سا1.30 سا3 سا172.30 نظريات التنمية

اقتصاديات الموارد الطبيعية و التنمية 

 المستدامة
 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135

 x x 5 2 سا 5  سا1.30 سا1.30 سا120 التحليل الديموغرافي

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 تمويل التنمية

 x x 4 1 سا3  سا 1.30 سا 1.30 سا 90 محاسبة وطنية

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 x  2 1 سا 1.30  سا 1.30  سا 45 طرق كمية مطبقة على الحاسوب

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

 x  1 1    سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية

   30 12 سا 29:30  سا 07:30 سا 09 سا 690:00 5مجموع السداسي 

 السداسي السادس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 06المعامل:

 x x 6 2 سا6  سا1.30 سا1.30 سا135 ذج النمونما

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 تقنيات كمية

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 تقييم السياسات و البرامج العمومية

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 اقتصاد دولي

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير تربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 تهيئة االقليم و حماية البيئة
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

   30 11 سا 29:30  سا 06:00 سا 09 سا 667:30 6مجموع السداسي

 

 

 

 



 لتخصص: اقتصاد دوليا
 السداسي الخامس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18رصدة:األ

 06المعامل:

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 نظريات التجارة الدولية

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 تقنيات المالية الدولية

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 االسواق المالية الدولية

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 لدوليةإدارة األعمال ا

 x  4 1 سا 6   سا 1.30 سا 112:30 اقتصاديات النقل الدولي

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 x  2 1 سا 1.30   سا 1.30 سا 45 القانون الدولي

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

 x  1 1    سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية

 سا 690:00 5مجموع السداسي 
10:30 

 سا
   30 11 سا 29:30  سا 06:00

 السداسي السادس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 06المعامل:

 x x 6 2 سا6  سا1.30 سا1.30 سا135 تقنيات التجارة الدولية

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 عمليات التمويل الدولي

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 التكامل الدولي

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03معامل:ال

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 تسويق دولي

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير تربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 قانون االستثمار الدولي
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 سا 667:30 6مجموع السداسي
09:00 

 سا
   30 11 سا 29:30  سا 06:00

 



 التخصص: اقتصاد إسالمي
 السداسي الخامس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى طبيقيةأعمال ت

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 08المعامل:

 

 x x 6 2 سا6  سا1.30 سا1.30 سا135 التمويل االسالمي

 x x 4 2 سا3:30  سا1.30 سا1.30 سا97:30 التجارة الخارجية

 x x 4 2 سا3:30  سا1.30 سا1.30 سا97:30 المقاصد

 x x 4 2 سا3:30  سا1.30 سا1.30 سا97:30 آيات االحكام

 

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 االقتصاد الدولي

 x  4 1 سا3   سا 1.30 سا67:30 مالية عامة

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 02المعامل:

 x  2 2 سا 1.30  سا 1.30 سا 1.30 سا67:30 سبر اآلراء

 وحدة التعليم األفقية
 01األرصدة:

 01المعامل:

 x  1 1    سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية

   30 14 سا 25:00  سا09:00 سا 12 سا690:00 5مجموع السداسي 

 السداسي السادس

 وحدة التعليم وحدات التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 ع التقييمنو

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 موجهة
 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 وحدة تعليم أساسية
 18األرصدة:

 07المعامل:

 x x 7 3 سا7  سا1.30 سا3 سا172:30 مالية اسالمية

 x x 6 2 سا 6  سا1.30 سا1.30 سا135 فقه المعامالت

 x x 5 2 سا5  سا1.30 سا1.30 سا120 احاديث االحكام

 وحدة التعليم المنهجية
 09األرصدة:

 03المعامل:

 x x 5 2 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 سا 105 مصارف اسالمية

 x 4 1 سا 6    سا 90 تقرير تربص
 

 وحدة التعليم االستكشافية
 02األرصدة:

 01المعامل:

 سا 1.30 سا 45 قانون المواريث
 

 2 1 سا 1.30 
 

x 

 قيةوحدة التعليم األف
 01األرصدة:

 01المعامل:

  سا 1.30 سا 22.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 سا 690:00 6مجموع السداسي
10:30 

 سا
 12 سا 29:30  سا 06:00

30   

 

 



 

 األعمال

 السداسي الخامس:

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي
 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15
أعمال 

 تطبيقية
 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00 التعليم األساسية ةوحد

 x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 نظرية المنظمات

 x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 اإلدارة اإلستراتيجية

 x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 إدارة الموارد البشرية

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180 التعليم المنهجية ةوحد

 x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30 جباية المؤسسة

 x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30 هياكل وتنظيم المؤسسة

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45 عليم االستكشافيةالت ةوحد

 x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45 تقنيات التنبؤ

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30 التعليــم األفقيـــــة ةوحد

 x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30 لغة أجنبية

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 652.30 5مجموع السداسي 

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 x 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  

x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

22.30 1.30  11  

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30



666069 2911 30   

15

 18 6 اس18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 5652.30

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 * 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  

x  2 1 سا 1.30 - - سا 1.30 سا 45

22.30 1.30  11  

x  1 1 -   - سا 1.30 - سا 22.30

66607.307.30 2911 30   



 
 

 

15

 18 6 اس18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 5652.30

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 - 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  

x  2 1 سا 1.30 - - سا 1.30 سا 45

22.30 1.30  11  

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30



66607.307.30 2911 30   

 

 
 
 

 

15

 18 6 اس18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 5652.30

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 x 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  

x  2 1 سا 1.30 - - سا 1.30 سا 45



22.30 1.30  11  

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

66607.307.30 2911 30   
 

 

 تخصص : تسيير األوقاف وصناديق الزكاة

15

 18 6 اس18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

  12 1.30 1.30 سا 45

x  2 1 سا 1.30 - - اس 1.30 سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا9.00 9.00سا سا 5652.30

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 x 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  



 

 تخصص : إدارة الفنادق والسياحة

x  2 1 سا 1.30 - - سا 1.30 سا 45

22.30 1.30  11  

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

56607.307.30 2911 30   

15

 18 6 اس18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 5652.30

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 x 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00



15

 18 6 اس18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

x x 2 1 اس 1.30 - سا 1.30 - سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 5652.30

451.30 1.30 12  

  12 1.30 1.30 سا 45

x  2 1 سا 1.30 - - سا 22.301.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

66607.307.30 2911 30   

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 اس  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30



 
 

 

15

 18 6 اس18.00 - اس4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 4 سا 6 - سا 3.00 سا 3.00 سا 180

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

x x 4 2 سا 2.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 82.30

   2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

x  2 1 سا 1.30 - سا 1.30 - سا 45

   1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

   30 12 سا25.30  سا 10.30 سا 7.30 سا 5652.30

 x 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  

 x 12 1.30 1.30 سا 45

x  2 1 سا 1.30 - - سا 22.301.30

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

66607.307.30 2911 30   

15

  18 6 سا18.00 - سا4.30 سا4.30 سا 405.00

x x 6 2 سا 6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

x x 6 2 سا  6.00 - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 

   9 3 سا 9.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا187.30



 
  السداسي الخامس:       تسويقتخصص:                            م التجاريةفرع العلو

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

مراقبة  أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18ألرصدة: ا

 8المعامل: 

 

 X X سا 5 - سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 نظم المعلومات التسويقية

 X X سا 5 - سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 بحوث التسويق

 X X سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 سلوك المستهلك

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 X X سا 4 - سا 1.30 سا 1.30 2 5 100 تسويق الخدمات

 االتصال

 

 X X سا 5.30 -  سا 1.30 1 4 سا 80

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 

 قانون حماية المستهلك

 X  سا 1.30 -  سا 1.30 1 2 45

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 
 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22.30

 607.30 المجموع مجموع السداسي الخامس

 سا

30 11 09 7.30 - 24.30   

  السداسي السادس:                

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم الساعي 

 المعامل األرصدة السداسي

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

مراقبة  أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة

 ستمرةم

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق استراتيجي

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق دولي

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق الكتروني

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3: المعامل

 X X سا 3 سا 1.30  سا 1.30 2 5 سا120 تحليل قواعد البيانات

  X سا 6    1 4 سا 90 تقرير التربص 

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45  االستكشافية وحدةالتعليم

x x 5 2 سا 3.30 - سا 1.30 سا 1.30 سا 97.30

 - 4 1 سا  6.00 - - - سا 90.00

451.30 1.30 12  

x  2 1 سا 1.30 - - سا 1.30 سا 45

22.30 1.30  11  

x  1 1 - - سا 1.30 - سا 22.30

66607.307.30 2911 30   



 2األرصدة: 

 1المعامل: 
 قانون المنافسة

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 
 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22.3

مجموع السداسي 

 السادس

 المجموع
637,30 

   سا 28,3 سا 1.30 سأ 6 سا 7,3 11 30

 

 

 

 تخصص       تسويق الخدمات
  السداسي الخامس:

 

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي المعامل األرصدة

أعمال  محاضرة  

 ةموجه

مراقبة  أعمال أخرى أعمال تطبيقية

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

مدخل لتسويق 

 الخدمات

 X X سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120

 X X سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق مصرفي

 X X سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 االتصال

 التعليم المنهجية:وحدة 

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 X X سا 5 - سا 1.30 سا 1.30 2 5 100 التسويق االلكتروني

 X  سا 3 -  سا 1.30 1 4 80 إدارة عالقات الزبائن

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 

 قانون حماية المستهلك

 X  سا 1.30 -  سا 1.30 1 2 45

 األفقية: وحدة التعليم

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 22,30

   سا 27,30  سا 7,30 سا 9 11 30 607.3 المجموع مجموع السداسي الخامس

 : السداسي السادس                     

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم الساعي 

 المعامل األرصدة السداسي

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

أعمال 

 أخرى

مراقبة 

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق فندقي 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق سياحي

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق صحي 

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 1.30  سا 1.30 2 5 100 تحليل قواعد البيانات

 سا

 X X سا 3

  X سا 6    1 4 90 تقرير التربص 

 X  1.30   سا 1.30 1 2 45 قانون المنافسة وحدة التعليم االستكشافية:



 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 سا

 تعليم األفقية:وحدة ال

 1األرصدة: 

 1المعامل: 
 لغة أجنبية

22,3 1 1 - 1.30 

 سا

- -  X 

 المجموع مجموع السداسي السادس
617.3 

 1.30 سا 6 سا 7,3 11 30

 سا

28,3 

 سا

  

 

 

 

 تخصص        تجارة دولية و إمداد                      

  السداسي الخامس:                  

 وحدات التعليم

 وادالم

الحجم الساعي 

 المعامل األرصدة السداسي

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة  أعمال أخرى

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 8المعامل: 

 

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 نظريات التجارة الدولية

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 ة دوليةمالي

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تقنيات التجارة الدولية

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 2المعامل: 

 X X سا 4  سا 1.30 سا 1.30 2 5 سا100 بورصة البضائع

 X  سا 4.3   سا 1.30 1 4 80 العمليات الجمركية والعبور

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 40 قانون المنافسة

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 
 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 20

   سا 25  7,3  9 11 30 سا 600 المجموع مجموع السداسي الخامس

  السداسي السادس:                    

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة  أعمال أخرى

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 8المعامل: 

 

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 إمداد و نقل دولي

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تمويل التجارة الدولية

 X X سا 3.30  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا  120 تسويق دولي

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 2المعامل: 

 X  سا 3   سا 1.30 1 5 100 استثمار دولي

  X سا 6    1 4 90 تقرير التربص 

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 
(: 08 - 04القانون ) 

شروط ممارسة األنشطة 

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45



 التجارية 1المعامل: 
 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 
 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22,3

 617.3 المجموع مجموع السداسي السادس

 سا

   سا 24  سا 6 سا 7.3 10 30

 

 

 

 

 تخصص           تجارة دولية

  السداسي الخامس:

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة  أعمال أخرى

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

المنظمات الدولية المالية  و 

 التجارية 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 تمويل التجارة الدولية

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 تأمين دولي

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 5 سا97,3 التسويق الدولي

 X  سا 3   سا 1.30 1 4 80 العمليات الجمركية والعبور

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45 قانون المنافسة

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22,3

   سا 27.3  سا 7.3 سا 9 11 30 سا 649.6 المجموع مجموع السداسي الخامس

  السداسي السادس:                   

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 المعامل األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة  أعمال أخرى

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 تقنيات التفاوض الدولي

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 مالية دولية

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 بورصة البضائع

 دة التعليم المنهجية:وح

 9األرصدة: 

 2المعامل: 

  X سا 6    1 4 سا 90 تقرير التربص 

 X  سا 3   سا 1.30 1 5 سا 100 الجغرافية االقتصادية

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

(: 08 - 04القانون ) 

شروط ممارسة األنشطة 

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45



 التجارية 1المعامل: 

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22.3

   سا 28.3  سا 6 سا 7.3 10 30 سا 662.3 المجموع مجموع السداسي السادس

 

 

 

 

 تخصص          تسويق دولي

  السداسي الخامس:

 وحدات التعليم

 المواد

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 عاملالم األرصدة

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة  أعمال أخرى

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 8المعامل: 

 

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 مدخل للتسويق  الدولي

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 120 تسويق الكتروني

 X X سا 3.30  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا120  ترويج دولي

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 X X سا 5  سا 1.30 سا 1.30 2 5 سا 100 العالقات العامة

 X  سا 3   سا 1.30 1 4 سا 80 إدارة عالقات الزبائن

 وحدة التعليم االستكشافية:

 2األرصدة: 

 1مل: المعا

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45 علم النفس التجاري

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22,30

   سا23  سا 7.30 سا 9 11 30 سا 607,30 المجموع مجموع السداسي الخامس

 

  السداسي السادس:                   

 ليموحدات التع

 المواد

الحجم الساعي 

 المعامل األرصدة السداسي

 نوع التقييم الحجم الساعي األسبوعي

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية

مراقبة  أعمال أخرى

 مستمرة

 امتحان

 وحدة تعليم أساسية:

 18األرصدة: 

 6المعامل: 

 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 تقنيات التفاوض الدولي 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 أسواق دولية 

 X X سا 6  سا 1.30 سا 1.30 2 6 سا 135 التنافسية الدولية 

 وحدة التعليم المنهجية:

 9األرصدة: 

 3المعامل: 

 تقرير التربص 

 

  X سا 6    1 4 90

 1.30  سا 1.30 2 5 100 تحليل قواعد البيانات

 سا

 X  سا 3



 ليم االستكشافية:وحدة التع

 2األرصدة: 

 1المعامل: 

 X  سا 1.30   سا 1.30 1 2 سا 45 علم النفس الصناعي

 وحدة التعليم األفقية:

 1األرصدة: 

 1المعامل: 

 لغة أجنبية

 X  - - سا 1.30 - 1 1 سا 22,3

   سا 28.3 سا 1.3 سا 6 سا 7,3 11 30 سا 662,3 المجموع مجموع السداسي السادس

 

 

  محتوى المواد تخصصات الليسانس ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                      3ملحق

 محتوى مواد المنهجية ،االستكشافية واالفقية لتحصصات الليسانس ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 يدان التكوين بكل كلية مع مراعاة التخصص.: محتوى اللغة االجنبية يحدد من طرف فرقة م1مالحظة 

 قبل عملية مطابقة الليسانس  يبقى بدون تغيير. 2015: محتوى مواد الوحدات االساسية محدد في محضر اللجنة لسنة2مالحظة
 

 محتوى المواد فرع العلوم المالية والمحاسبة

 برامج تخصص محاسبة و جباية

 1 المعمقة المالية المحاسبة  :مادة

 المؤجلة الضرائب محاسبة -األجور محاسبة -)إلخ...... التظهير، الخصم، التحصيل،( التجارية   األوراق محاسبة .- المتقدمة األغلفة حاسبةم -

  التقدم طريقة-    اإلنجاز طريقة -     عموميات -  الطويل المدى على العقود- التمويلية اإليجار عقود محاسبة -

 : الشركات محاسبة مادة

 المال رأس على الواقعة العمليات -الشركات تأسيس محاسبة - )التجاري القانون أحكام حسب الشركات أنواع( الشركات لمحاسبة مدخل-

 الشركات تصفية -  المجمعات محاسبة -   االندماج محاسبة - النتيجة تخصيص عمليات -

 مادة: جباية المؤسسة.

 المهني النشاط على للرسم الجبائي اإلطار-المضافة القيمة على للرسم الجبائي اإلطار-)تمويلية إلتزامات تصريحية، لتزاماتإ( الجبائية االلتزامات - للجباية مدخل-

 .الوحيدة الجزافية للضريبة الجبائي اإلطار- اإلجمالي الدخل على للضريبة الجبائي اإلطار - الشركات أرباح على للضريبة الجبائي اإلطار -

 نة التقديريةمادة : المواز
*  الموازنة التقديرية للمواد األولية و المشتريات*الموازنة التقديرية لإلنتاج*الموازنة التقديرية للمبيعات*الموازنات التقديرية و أنواعها *مفهوم الموازنة التقديرية و  أهدافها  *

 الموازنة التقديرية للخزينة*صارف المباشرة و المصاريف التسويقية(الموازنة التقديرية للمصاريف )األجور و  الم* الموازنة التقديرية للتموين

 مادة : التسيير الجبائي
النتيجة المحاسبية و النتيجة   .التسيير الضريبي لمختلف عمليات المؤسسة  .التسيير الضريبي لنشأة المؤسسة  .نظام المعلومات الضريبية  مفهوم التسيير الضريبي و أهدافه؛ -

 المخاطر الجبائية للمؤسسة  .التسيير الضريبي للتحفيزات الجبائية  .الضريبية



 األدوات اإلحصائية لتحليل البياناتمادة :  
األدوات،  ئيامرحلة تفريغ و تحليل البيانات إحصا*مرحلة إدخال البيانات إدخال وتحليل البيانات -  التعريف بالمفاهيم و المتغيرات -   SPSSخطوات التحليل اإلحصائي بإستخدام 

 تاختبار الفرضيا*    Excelو SPSS المعالجة اإلحصائية لالستبيان باستخدام * تصميم االستبيان -  المقاييس واالختبارات اإلحصائية

 2 المعمقة المالية المحاسبة مادة

 -  به المرتبطة التسوية وأعمال المادي الجرد -  األخطاء تصحيح*   البنكية المقاربة*  القيّم وتدني المؤونات اإلهتالكات، محاسبة - : السنة نهاية عمليات -  المالية األدوات محاسبة

 اإلقفال بعد الالحقة األحداث*  واإليرادات التكاليف تسوية

 المالي مادة:التسيير

 - )الخاصة األموال تغيرات جدول النقدية، التدفقات جدول الوظائف، سبوح الطبيعة حسب النتائج حسابات دراسة الميزانية، دراسة( المالية القوائم تحليل*  المالي للتسيير مدخل

 األصول إدارة*  )التشغيلية والرافعة المالية الرافعة( المالي الرافع* واستخداماتها المردودية عتبة خالل من المالي التخطيط - المالية والنسب المؤشرات باستخدام التوازنات دراسة

 )اإلئتمانو ون المخز ( المتداولة

 

 :الجبائية المراجعة مادة

 .الجبائية المراجعة مهام  .الجبائية الرقابة ومراحل أدوات  الجبائية؛ الرقابة أهداف  الجبائية؛ الرقابة أشكال  الجبائية؛ الرقابة مفهوم الجبائية الرقابة ماهية

 التهرب مكافحة في الجبائية المراجعة دور  .الجبائية المراجعة منهجية  األهداف؛ لتحقيق بالنسبة الجبائية ةالمراجع مهام  الضرائب؛ دراسة لشمولية بالنسبة الجبائية المراجعة مهام

 رقابة حق - لجبائيةا الرقابة عملية لمباشرة القانوني اإلطار  .المحاسبي والتحايل الجبائية المراجعة  التقارير؛ وصدق الجبائية المراجعة  الضريبي؛ والتهرب الجبائية الرقابة الضريبي

 المحاسبي التحقيق  .الضريبي التهرب عن الناتجة األموال غسل ظاهرة لمكافحة وسيلة الرقابة  بالضريبة؛ للمكلف الممنوحة الضمانات  بالضريبة؛ المكلف التزامات  الجبائية؛ اإلدارة

  .الميزانية حسابات فحص  التحقيق؛ سير  للتحقيق؛ التحضير المؤسسة في

 : مراقبة التسيير مادة
 تسيير الموازنات ) نظام الموازنات، مختلف الموازنات(  - االطار العام لمراقبة التسيير) مفاهيم عامة،اإلطار التصوري للمراقبة، بناء نظام مراقبة التسيير( -

 افات ، سعر التنازل الداخلي......إلخ(أدوات مراقبة التسيير : التحليل والمراقبة )من خالل فائض االنتاجية االجمالي،من خالل اإلنحر-

 لنتائج.......ألخ(لوحة القيادة وإستخداماتها من اجل قياس االداء ) شروط وضع لوحة القيادة، بناء لوحة القيادة، إستخدام لوحة القيادة، جمع وإستغالل ا -

 المادة : المحاسبة العمومية
 محاسبة عمليات الصرف و التحصيل*التنظيم التقني للمحاسبة العمومية* أعوان المحاسبة العمومية -ادئ المحاسبة العموميةمب  -ميزانية الدولة * ماهية المحاسبة العمومية -

 مادة : القانون الجبائي
 -تميز الضريبة عن مختلف المفاهيم المشابهة-ريبة نظرية الجباية )مفهوم الض -تنفيذ القانون الجبائي. -مصادر التشريع الجبائي. -اإلطار العام و النظرية العامة  للتشريع الجبائي.-

التقنيات الجبائية حسب النظام   -التهرب و الغش الجبائيين.* الضغط الجبائي والفعالية الجبائية. - تصنيف الضرائب ) تصنيف قانوني، إقتصادي و تصنيفات أخرى(* وظائفها(

 القانون الجبائي الدولي)مدخل(.* الجبائي الجزائري.

 مراجعةص محاسبة وتخص

 :الشركات محاسبة مادة

 النتيجة؛ تخصيص عمليات-المال؛ رأس على الواقعة العمليات .الشركات؛ تأسيس محاسبة -؛)التجاري القانون أحكام حسب الشركات أنواع( الشركات لمحاسبة مدخل-

 .الشركات تصفية -المجمعات؛ محاسبة -االندماج؛ محاسبة -

 1 المعمقة المالية المحاسبة مادة



 - التمويلية اإليجار عقود محاسبة* المؤجلة الضرائب محاسبة --األجور محاسبة -- )إلخ...... التظهير، الخصم، التحصيل، ( التجارية األوراق محاسبة -المتقدمة األغلفة محاسبة-

  التقدم طريقة*  اإلنجاز طريقة - عموميات – .الطويل المدى على العقود

 :الدولية اجعةالمر معايير مادة

  الدولية المحاسبة بمعايير الدولية المراجعة معايير عالقة - الدولية المراجعة معايير مفهوم - الدولية بالمحاسبة وعالقته الدولية المراجعة لمعايير العام المفهوم-

 الالزمة المهنية العناية*   المراجع واستقالل حياد -  عللمراج والعملي العلمي التأهيل - العامة المراجعة معايير .- الدولية المراجعة معايير نطاق

  المهني العمل وتوثيق المراجعة وقرائن أدلة -  الداخلية الرقابة نظام وتقويم فحص -  المساعدين أعمال على واإلشراف التخطيط-  الميداني العمل معايير*

  .الميزانية لتاريخ الالحقة واألحداث المراجع تقرير -  المراجع تقرير ومحتوى شكل -  يةالمال المعلومات حول المراجع رأي - التقارير إلعداد معايير .*

  - 499. 400 الداخلية الرقابة نظام معايير - 399. 300 التخطيط معايير * 299. 200 المسؤوليات معايير  - 199- 100 التمهيدية األمور معايير للمراجعة الدولية للمعايير عرض-

 799. 700 التقارير وإصدار المراجعة استنتاجات معايير -699. 600 آخرين عمل من االستفادة معايير -599. 500 اإلثبات لةأد معايير

 899-800 متخصصة بمجاالت تتعلق معايير –

 

 مادة : نظام الرقابة الداخلية
 انواع الرقابة الداخلية )الرقابة االدارية والرقابة المحاسبية(؛ --ظام الرقابة الداخلية؛تصميم ن  - ؛coso ( ماهية نظام الرقابة الداخلية )األسس والمقوماتـ، منظور لجنة

 المراجعة الداخلية - اساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية؛

 المادة : معايير المراجعة المحلية

 لتطبيق؛ األهداف، متطلبات تطبيق المعيارمجال ا -عرض المعايير  الجزائرية للتدقيق من حيث: - المفهوم العام لمعايير المراجعة؛

 العناية المهنية الالزمة  -إستقاللية و حيادية المراجع -معايير المراجعة العامة )التأهيل العلمي  و العملي للمراجع( -إجراء مقارنة مع المرجعية الدولية للتدقيق من حيث:

 معايير إعداد التقارير - معايير العمل الميداني-

 اإلفالس و التسوية القضائية المادة :
 .األثار المتعلقة بحكم شهر االفالس او التسوية القضائية -.تنظيم اإلفالس والتسوية القضائية -  .مفاهيم أساسية حول االفالس والتسوية القضائية -

 .رائم المتعلقة باإلفالسالج -.الجرائم المتعلقة باإلفالس او التسوية القضائية -.انتهاء اإلفالس أو التسوية القضائية -

 : المالي التسيير مادة

 التدفقات جدول الوظائف، وحسب الطبيعة حسب النتائج حسابات دراسة الميزانية، دراسة( المالية القوائم تحليل -المالي؛ للتسيير مدخل-

 واستخداماتها؛ المردودية عتبة خالل من المالي التخطيط -ة؛المالي والنسب المؤشرات باستخدام التوازنات دراسة -؛)الخاصة األموال تغيرات جدول النقدية،

 .)واإلئتمان المخزون ( المتداولة األصول إدارة -؛)التشغيلية والرافعة المالية الرافعة( المالي الرافع .--

 2 المعمقة المالية المحاسبة مادة:

 تسوية به؛ المرتبطة التسوية وأعمال المادي الجرد األخطاء؛ تصحيح  البنكية؛ المقاربة  القيّم؛ وتدني المؤونات اإلهتالكات، محاسبة :السنة نهاية عمليات -المالية؛ األدوات محاسبة-

  .اإلقفال بعد الالحقة األحداث واإليرادات؛ التكاليف

 : المالية المراجعة مادة

 .)الخ ...المختلفة الوظائف التصوري، االطار ة،والمالي المحاسبية المعلومات مالءمة( والمالي المحاسبي للتدقيق العامة األهداف-

 )التدقيق ومهنة المدقق لمهام المختلفة المراحل والمراجعة، للتدقيق األولية المقاربة( والمالي المحاسبي التدقيق منهجية-

 .)والمراجعة التدقيق في اآللي االعالم تقنيات استخدام التحليلية، االستبيان،الدفاتر ير،الغ تأكيد المادية، المالحظات الداخلية، للمراقبة التقييم تقنيات( والمالي المحاسبي التدقيق تقنيات-

 المادة : المحاسبة العمومية



 الصرف و التحصيل محاسبة عمليات *التنظيم التقني للمحاسبة العمومية* أعوان المحاسبة العمومية - مبادئ المحاسبة العمومية -  ميزانية الدولة - ماهية المحاسبة العمومية -

 المادة : الموازنة التقديرية

الموازنة -*الموازنة التقديرية للمواد األولية و المشتريات*الموازنة التقديرية لإلنتاج*الموازنة التقديرية للمبيعات -الموازنات التقديرية و أنواعها -مفهوم الموازنة التقديرية و  أهدافها -

 الموازنة التقديرية للخزينة*قديرية للمصاريف )األجور و  المصارف المباشرة و المصاريف التسويقية(الموازنة الت*التقديرية للتموين

 المادة : قانون األعمال
 (.هاأنواع األعمال التجارية ) حسب موضوعها، شكل .مصادر قانون األعمال الداخلية والخارجية -.مفهوم قانون األعمال وبيان تأثيره في المنظومة القانونية -

 .األعمال التجارية المحدد حصرا  -معايير تصنيف األعمال التجارية) المعايير القائمة على الشخص القائم باألعمال، المعايير القائمة العمل في حد ذاته( -

 األعمال التجارية المذكورة استدالل -

 

 

 

 سسةتخصص مالية المؤ

 1 المعمقة المالية المحاسبة مادة

 التمويلية؛ اإليجار عقود محاسبة المؤجلة؛ الضرائب محاسبة  األجور؛ محاسبة -؛)إلخ...... التظهير، الخصم، التحصيل، ( التجارية األوراق محاسبة - المتقدمة؛ األغلفة محاسبة .-

  التقدم طريقة-   اإلنجاز طريقة -  عموميات .الطويل المدى على العقود-

 1 المالي التسيير مادة :

 )الخاصة األموال تغيرات جدول النقدية، التدفقات جدول الوظائف، وحسب الطبيعة حسب النتائج حسابات دراسة الميزانية، دراسة( المالية القوائم تحليل .لماليا للتسيير مدخل .

 )التشغيلية والرافعة المالية الرافعة( المالي افعالر . واستخداماتها المردودية عتبة خالل من المالي التخطيط .   المالية والنسب المؤشرات باستخدام التوازنات دراسة .

 )واإلئتمان المخزون ( المتداولة األصول إدارة .

 :المالية الهندسة مادة

 تقييم تقنيات المبادالت، عقود جلة،اآل العقود المستقبليات، المالية، الخيارات( المالية الهندسة ومنتجات أدوات .المالية؛ الهندسة مجاالت . المالية؛ الهندسة )وفلسفة عموميات ( مدخل .

 .)اإلسالمي والتوريق اإلسالمية الصكوك اآلجلة، العقود العربون، بيع الخيار، عقد( اإلسالمية المالية الهندسة ومنتجات أدوات .؛)إلخ.... االقتناء فارق المؤسسة،

 مادة : جباية المؤسسة
 اإلطار الجبائي للرسم على النشاط المهني؛ - اإلطار الجبائي للرسم على القيمة المضافة؛ - ت تصريحية، إلتزامات تمولية(؛اإللتزامات الجبائية ) إلتزاما - مدخل للجباية؛ -.

 اإلطار الجبائي للضريبة الجزافية الوحيدة - اإلطار الجبائي للضريبة على الدخل اإلجمالي؛ - اإلطار الجبائي للضريبة على أرباح الشركات؛ -

 ة إتخاذ القرارمادة : نظري
معايير إتخاذ القرار في حالة  - معايير إتخاذ القرار في حالة التأكد* مراحل صنع القرار - ظروف أو مناخ صنع القرار -  مفهوم القرار - مدخل لمدارس التسيير في صنع القرار

 المخاطرة و عدم التأكد

 مادة : اإلفالس و التسوية القضائية
 .انتهاء اإلفالس أو التسوية القضائية  .األثار المتعلقة بحكم شهر االفالس او التسوية القضائية   .تنظيم اإلفالس والتسوية القضائية   .الس والتسوية القضائيةمفاهيم أساسية حول االف -

 .الجرائم المتعلقة باإلفالس  .الجرائم المتعلقة باإلفالس او التسوية القضائية -

 2 ةالمعمق المالية المحاسبة مادة

  به المرتبطة التسوية وأعمال المادي الجرد -  األخطاء تصحيح -   البنكية المقاربة -  القيّم وتدني المؤونات اإلهتالكات، محاسبة  -السنة نهاية عمليات . المالية؛ األدوات محاسبة .



  اإلقفال بعد الالحقة األحداث -   واإليرادات التكاليف تسوية -

 2 المالي التسيير مادة :

 االستثمارات اختيار . المالي؛ الهيكل نظريات  التمويل؛ مخطط التمويل؛ مصادر و المالية السياسة .

 : مالية حاالت دراسات مادة

 المالية؛ الهندسة يف تطبيقية دراسة . االستثمارات؛ اختيار في حالة دراسة .للمؤسسات؛ المالي التقييم في حالة دراسة المؤسسة؛ في السنة نهاية أعمال حالة دراسة .

 المادة : الموازنة التقديرية

 الموازنة التقديرية للمواد األولية و المشتريات* الموازنة التقديرية لإلنتاج - الموازنة التقديرية للمبيعات * الموازنات التقديرية و أنواعها - مفهوم الموازنة التقديرية و  أهدافها  -

 الموازنة التقديرية للخزينة * موازنة التقديرية للمصاريف )األجور و  المصارف المباشرة و المصاريف التسويقية(ال - الموازنة التقديرية للتموين-

 

 

 

 مادة : التقييم المالي للمؤسسات
المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية و تقنيات  يم المؤسسة .تقنيات و طرق تقي التشخيص الكلي للمؤسسة . - سياق تقييم المؤسسة اإلقتصادية - مفاهيم عامة حول تقييم المؤسسة اإلقتصادية -

 التقييم.

 مادة : األدوات اإلحصائية لتحليل البيانات

األدوات،  مرحلة تفريغ و تحليل البيانات إحصائيا* مرحلة إدخال البيانات إدخال وتحليل البيانات -  التعريف بالمفاهيم و المتغيرات -  SPSSخطوات التحليل اإلحصائي بإستخدام -

 اختبار الفرضيات*  Excelو SPSS المعالجة اإلحصائية لالستبيان في*   تصميم االستبيان*  المقاييس واالختبارات اإلحصائية

 برامج: تخصص: محاسبة و مالية

 1 المعمقة المالية المحاسبة مادة

 العقود التمويلية؛ اإليجار عقود محاسبة المؤجلة؛ الضرائب محاسبة األجور؛ محاسبة ؛)إلخ...... ظهير،الت الخصم، التحصيل، ( التجارية األوراق محاسبة المتقدمة؛ األغلفة محاسبة .-

 - التقدم طريقة - اإلنجاز طريقة - عموميات .الطويل المدى على

 :التسيير مراقبة مادة

 )الموازنات مختلف الموازنات، نظام( الموازنات تسيير .*  )التسيير مراقبة نظام بناء للمراقبة، التصوري االطار عامة، مفاهيم( التسيير لمراقبة العام االطار .*

 )الخ...الداخلي التنازل سعر االنحرافات، خالل من االجمالي، االنتاجية فائض خالل من( والمراقبة التحليل : التسيير مراقبة أدوات*

 .)الخ ...،-النتائج وإستغالل جمع– القيادة لوحة استخدام القيادة، لوحة بناء قيادة،ال لوحة وضع شروط( األداء قياس اجل من واستخداماتها القيادة لوحة*

 : المالي التحليل مادة

 النقدية التدفقات وتحليل دراسة - النتائج حسابات وتحليل دراسة - الطويل األجل في المالي التحليل - الميزانية وتحليل دراسة - المالي التحليل أدوات - المالي التحليل حول عموميات-

 المالي التحليل حول شاملة عملية حاالت - داللة األكثر المالية والنسب المؤشرات - الخاصة األموال تغيرات جدول وتحليل دراسة -

 المادة : محاسبة الشركات
 .عمليات تخصيص النتيجة  .ليات الواقعة على رأس المالالعم - .محاسبة تأسيس الشركة  - (.مدخل لمحاسبة الشركات )أنوع الشركات حسب احكام القانون التجاري -

 تصفية الشركات   .محاسبة المجمعات   .محاسبة االندماج -



 مادة : جباية المؤسسة
 جبائي للرسم على النشاط المهني؛اإلطار ال - اإلطار الجبائي للرسم على القيمة المضافة؛ - اإللتزامات الجبائية ) إلتزامات تصريحية، إلتزامات تمولية(؛ -مدخل للجباية؛ -.

 اإلطار الجبائي للضريبة الجزافية الوحيدة - اإلطار الجبائي للضريبة على الدخل اإلجمالي؛ - اإلطار الجبائي للضريبة على أرباح الشركات؛ -

 المادة : اإلفالس و التسوية القضائية
 .انتهاء اإلفالس أو التسوية القضائية  .األثار المتعلقة بحكم شهر االفالس او التسوية القضائية  .س والتسوية القضائيةتنظيم اإلفال .مفاهيم أساسية حول االفالس والتسوية القضائية -

 .الجرائم المتعلقة باإلفالس  .الجرائم المتعلقة باإلفالس او التسوية القضائية -

 2 المعمقة المالية المحاسبة مادة

  به؛ المرتبطة التسوية وأعمال المادي الجرد األخطاء؛ تصحيح البنكية؛ المقاربة- القيّم وتدني المؤونات اإلهتالكات، محاسبة -السنة نهاية عمليات .المالية؛ األدوات محاسبة*

  .اإلقفال بعد الالحقة األحداث واإليرادات؛ التكاليف تسوية

 :للمؤسسة المالية السياسات مادة

 التأكد؛ حالة في االستثمارات اختيار معايير: المؤسسة في االستثمار سياسة *  .السهم أرباح توزيع قرارات  التمويل؛ قرارات االستثمار؛ قرارات: المؤسسة في المالية القرارات .*

  المؤسسة؛ قيمة و المؤسسة مال رأس يكله أمثلية: المؤسسة في التمويل سياسة .* .التأكد عدم حالة في االستثمارات اختيار معايير  المخاطرة؛ حالة في االستثمارات اختيار معايير

     Modigliani et Miller (1958 , 1963       نظرية   المؤسسات؛ جباية وغياب وجود الحالتين في  التقليدية؛ النظرية

 المؤسسة في السهم أرباح توزيع سياسة*    نظرية ) Miller .األشخاص وجباية المؤسسات جباية وجود حالة في

   Lintner 1962 ) نظرية*     Modigliani et Miller    1961 نظرية *  االستدالل نظرية و السهم أرباح توزيع سياسة )théorie du signal(؛

 :المحاسبي المعلومات نظام مادة

 والنظم اإلدارية المعلومات بنظام المحاسبي المعلومات نظام عالقة - المعلومات نظام ومخرجات مدخالت . - )واألهداف المتطلبات ، األهمية و المفهوم( المعلومات لنظم مدخل .

 المعلومات نظام . القرار باتخاذ وعالقتها المحاسبي المعلومات نظام من المستفيدة الجهات .  المحاسبية الدورة و االستغالل دورات .  المحاسبي المعلومات نظام وظائف .  األخرى

 .ولوجيالتكن التطور إطار في المحاسبي

 المادة : التدقيق المالي و المحاسبي
المراجعة * أخذ وضعيات مؤسسات موضوع التدقيق* حاالت التدقيق في ظل إستعمال برامج اإلعالم اآللي*  أدوات و مراجع مهمة التدقيق - تنظيم عام لمهمة التدقيق - مدخل 

 أعمال نهاية السنة*   الخاصة )المراجعة القانونية(

 ييم المشاريعالمادة : تق

طرق تقييم المشاريع اإلستثمارية في حالة التأكد ) معدل *  جدول التدفقات النقدية* المفاهيم األساسية حول اإلستثمار* معايير قياس جدوى المشروع؛* مدخل إلى تسيير المشروعات؛

 -رق تقييم المشاريع اإلستثمارية في حالة المخاطرة و عدم التأكد )صافي القيمة الحالية المتوقعةط*   معدل العائد الداخلي( -صافي القيمة الحالية -فترة اإلسترداد -العائد المحاسبي

 المحاكاة( -شجرة القرار -نظرية المنفعة المتوقعة

 المادة : األسواق المالية
 أوراق الدين )السندات بأنواعها(* )األسهم العادية، األسهم الممتازة ....( أوراق الملكية - : األدوات المالية المتداولة في البورصة -1  المفاهيم األساسية واألسواق المالية

 المشتقات المالية )العقود المستقبلية واآلجلة، عقود الخيارات، عقود المبادالت(*

 أوامر البورصة طرق تنفيذها وأنواع التسعير، ورصةالسماسرة والوسطاء في الب،  الهيئة المسيرة للبورصة )شروط ومعايير القبول في البورصة(:  تنظيم وإدارة البورصة-2

 األدوات المالية المتداولة األسواق المالية)المفهوم، الوظائف، األنواع( التحليل الفني )مؤشرات البورصة وأدوات التحليل الفني(  التحليل في البورصة -3   تحديد أسعار األوراق المالية

 عمليات البورصة*  عقود المعامالت في األسواق المالية - األدوات المالية في سوق النقد - األدوات المالية في سوق رأس المال

 برنامج تخصص: مالية البنوك و التأمينات



 :البنوك محاسبة مادة

 الخصم، التحصيل، السحب، اإليداع،( البنكية العمليات ومختلف البنوك ألنشطة المحاسبية المعالجة .2)البنكي المحاسبي للنظام مدخل ( وخصائصها البنكية المؤسسات تقديم-1

  البنوك في المالية والقوائم التقارير .-4 المالية األدوات ومحاسبة البنكية العمليات لمختلف المحاسبية المعالجة  -3)إلخ ....المقاصة القروض، منح التحويل،

 :التأمينات محاسبة مادة

 التأمين مؤونات التأمين، اعادة التأمين، عقود ومختلف التأمين شركات ألنشطة المحاسبية المعالجة - التأمين شركات في المحاسبي مللنظا مدخل - وخصائصها التأمين مؤسسات تقديم-

 التأمين شركات في المالية والقوائم التقارير - المالية األدوات ومحاسبة التأمين شركات في العمليات لمختلف المحاسبية المعالجة-

 :التكافلي والتأمين التأمين مادة

  التأمين؛ وإعادة المشترك التأمين  التأمين؛ عقود تكوين وطرق وأنواع مراحل  التأمين؛ على والطلب الخطر نظرية  التأمين؛ حول أساسية مفاهيم :التقليدي التأمين .1

 وأنواع مراحل التكافلي؛ التأمين على والطلب الخطر نظرية  ؛)التكافلي التأمين( اإلسالمي اونيالتع التأمين التقليدي؛ التعاوني التأمين :التكافلي التأمين  -2 .التقليدي التأمين سوق

  .التكافل إعادة التكافلي؛ التأمين عقود تكوين وطرق

 التكافلي التامين وعقود التجاري التامين عقود بين مقارنة .3

 مادة : التسويق البنكي
 المزيج التسويقي البنكي  سلوك مستهلك الخدمات البنكية؛ كي؛دراسة السوق البن مدخل للتسويق البنكي؛

 مادة : تقييم المشاريع

طرق تقييم المشاريع اإلستثمارية في حالة التأكد ) معدل العائد  -جدول التدفقات النقدية - مدخل إلى تسيير المشروعات؛معايير قياس جدوى المشروع؛المفاهيم األساسية حول اإلستثمار-

نظرية  -طرق تقييم المشاريع اإلستثمارية في حالة المخاطرة و عدم التأكد )صافي القيمة الحالية المتوقعة -معدل العائد الداخلي( -صافي القيمة الحالية -فترة اإلسترداد -المحاسبي

 المحاكاة( -شجرة القرار -المنفعة المتوقعة

 مادة : قانون التأمينات

التأمين على  - التأمين على األضرار -التأمين على األشخاص -أقسام التأمين )التأمين البري بنوعه عقد التأمين، األركان، اآلثار و اإلنتهاء؛ - مفهوم و التطور التاريخي للتأمين

 التأمين الجوي -- التأمين البحري   -السيارات

 : المالية المخاطر تسيير مادة

 البعد )"التحّوط" التغطية الخصوم، و األصول بين وازن الت إدارة و التأمين( المالية المخاطر إدارة سبل .2؛)والمراحل طورالت األنواع، مفهوم،( المالية المخاطر إلدارة مدخل .1

 اإلئتمان مخاطر السيولة، مخاطر السوق، مخاطر( الدولية المالي اإلبالغ معايير خالل من المخاطر تسيير .-3المخاطر؛ إلدارة اإلستراتيجي

 اإلسالمية المالية المؤسسات في المالية مخاطرال -IFRS7  4(؛

 :المالي التسيير مادة

 ؛)الخاصة األموال تغيرات جدول النقدية، التدفقات جدول الوظائف، وحسب الطبيعة حسب النتائج حسابات دراسة الميزانية، دراسة( المالية القوائم تحليل . 2 المالي؛ للتسيير مدخل .1

 ؛)التشغيلية والرافعة المالية الرافعة( المالي الرافع  -5واستخداماتها؛ المردودية عتبة خالل من المالي التخطيط . -4المالية؛ والنسب المؤشرات دامباستخ التوازنات دراسة .3

 .)واإلئتمان المخزون ( المتداولة األصول إدارة .6

 :المالية الهندسة مادة

 تقييم تقنيات المبادالت، عقود اآلجلة، العقود ،المستقبليات، المالية الخيارات( المالية الهندسة ومنتجات أدوات . المالية؛ الهندسة االتمج . المالية؛ الهندسة )وفلسفة عموميات ( مدخل .

 )اإلسالمي والتوريق الميةاإلس الصكوك اآلجلة، العقود العربون، بيع الخيار، عقد( اإلسالمية المالية الهندسة ومنتجات أدوات .؛)إلخ.... االقتناء فارق المؤسسة،



 مادة : منتجات التأمين
 تأمين الكوارث الطبيعية.....  التأمين اإلجتماعي؛ تأمين األشخاص؛ دور التأمين االقتصادي؛

 مادة : التدقيق البنكي

تنظيم دائم للتدقيق البنكي .)المخاطر المرتبطة بالنشاط -رقابة الداخلية البنكية.تقييم إجراءات ال-المتطلبات األولية لتدقيق بنكي ناجع.-المبادئ و القواعد األساسية في التدقيق البنكي . -

  معايير التدقيق البنكية-خطوات التدقيق البنكي.-البنكي.إعداد و تطبيق إجراءات الحيطة و الحذر.(

 مادة : قانون النقد و القرض
 جدات المتعلقة بقانون النقد و القرضالتركيز على أهم المست  (90نظرة تاريخية )قانون النقد و القرض 

 

 

 الفرع: علــــــــــــــــــــوم اقتصادية
 التخصص: اقتصاد و تسيير المؤسسات

 :   جباية المؤسسة مادة

اإلطار الجبائي -لجبائي  للرسم على النشاط المهنياإلطار ا -اإلطار الجبائي  للرسم على القيمة المضافة -االلتزامات الجبائية ) التزامات تصريحية، التزامات تمويلية( -مدخل للجباية

 اإلطار الجبائي للضريبة الجزافية الوحيدة-اإلطار الجبائي للضريبة على الدخل اإلجمالي-للضريبة على أرباح الشركات

 مادة محاسبة وطنية :

 أنظمة المحاسبة الوطنية- وضوع، إطار التحليل، حقل للمالحظة، الدارة اإلقتصاديةالمحاسبة الوطنية: الم- المحاسبة الوطنية كأداة لمالحظة وتحليل النشاط اإلقتصادي:-/1

 طرق و مبادئ تسجيل العمليات-نظام الحسابات اإلقتصادية الجزائرية-

 ت الماليةجدول العمليا- جدول المؤسسات و الوظائف- الجدول اإلقتصادي للمجموعات- المحاسبة الوطنية كأداة لتصوير النشاط اإلقتصادي:-/2

 محاسبة الذمة المالية- التنبؤ االقتصادي، الميزانية االقتصادية- المخرجات -تحليل المدخالت- المحاسبة الوطنية وبعض مجاالت التطبيق:-/3

 اإلعالم اآللي للتسييرمادة: 

 MINITAB تحليل البيانات باستخدام - SPSSتحليل البيانات باستخدام  -Excelتحليل البيانات باستخدام  -

 مادة مراقبة التسيير :

 المراقبة الخارجية-المراقبة الداخلية-الموازنة التقديرية-التحليل االستراتيجي-التحليل المالي-لوحة القيادة-أدوات مراقبة التسيير-أهمية و أهداف  مراقبة التسيير-مفهوم مراقبة التسيير-

 مفهوم الموازنات التقديرية وكيفية تحضيرها.*والتموين تقنيات مراقبة التسيير في مجال اإلنتاج*مراقبي التسيير*

 مادة قانون المنافسة :

 مجلس المنافسة* أحكام قانون المنافسة* مجال تطبيق قانون المنافسة - مفهوم قانون المنافسة-

 التخصص: اقتصاد نقدي و بنكي

  : محاسبة البنوكمادة 

 المالي المحاسبي النظام بمعايير المتعلقة التطورات* عمليات نهاية السنة )عمليات الجرد(*محاسبة العمليات البنكية  -محاسبي للبنك اإلطار ال -خصوصية المحاسبة المالية و البنكية -

 مالية دولية  :مادة 

 ة المالي العولمة*    المالية الدولية المؤسسات*  األجنبيسوق الصرف * المدفوعاتميزان *  همفهوم التمويل الدولي وعناصر 

 قياس اإلقتصادي :مادة مدخل لل

 مشاكل االنحدار - نموذج اإلنحدار المتعدد- نموذج اإلنحدار البسيط-  مدخل  لإلقتصاد القياسي-



 مادة صيرفة إسالمية :

 مؤسسات التمويل اإلسالمية* مصارف اإلسالميةصيغ التمويل في ال* مصادر األموال في المصارف اإلسالمية.*  نشأة وماهية المصارف االسالمية. - مدخل لالقتصاد االسالمي.-

 اقتـــــصاد التامينمادة 
أمين؛اإلبداع المالي في شركات اإلطار النظري العام لشركات التأمين؛أسس  الرقابة على شركات التأمين؛سياسات واستراتيجيات شركات التأمين؛نظام التصنيف في شركات الت-

 التأمين.

 ــــــــــــيالتخصص: اقتصاد كمــــــــ

 مادة نظرية اتخاذ القرار :

 خطوات الطريقة العلمية .رابعا : مراحل عملية اتخاذ القرارات .ثالثا : الطرق المتبعة لمواجهة مشاكل التسيير .ثانيا : مفهوم القرار والعوامل المؤثرة على اتخاذه.أوال : 

 حاالت إتخاذ القرارات .خامسا : 

  مو:نماذج النــــــــــمادة 

 A . K. SENنموذج سان * MEADنموذج ميد * KALECKI    نموذج كاليكي*    M :KALDORنموذج كالدور    - ماهاال نوبيس -نموذج فليدمان - دومار -نموذج هارود-

     PASENETTI نموذج بازينيتي     SOLOWنموذج صولو   

 تطبيقات اإلعالم اآللي في االقتصادمادة 

 ................الخMatlabاستخدام برنامج       Eviewsاستخدام برنامج   SPSSاستخدام برامج   .EXCELاستخدام برامج -

 مادة محاسبة وطنية :

 اسبة الوطنيةأنظمة المح-المحاسبة الوطنية: الموضوع، إطار التحليل، حقل للمالحظة، الدارة اإلقتصادية-المحاسبة الوطنية كأداة لمالحظة وتحليل النشاط اإلقتصادي:-/1

 طرق و مبادئ تسجيل العمليات-نظام الحسابات اإلقتصادية الجزائرية-

 جدول العمليات المالية-جدول المؤسسات و الوظائف-الجدول اإلقتصادي للمجموعات-المحاسبة الوطنية كأداة لتصوير النشاط اإلقتصادي:-/2

 محاسبة الذمة المالية- التنبؤ االقتصادي، الميزانية االقتصادية- المخرجات -تحليل المدخالت-المحاسبة الوطنية وبعض مجاالت التطبيق:-/3

 مادة نظام المعلومات :

 تشفير البيانات*  تحليل و تصميم نظم المعلومات - تدفق المعلومات في المؤسسة* - استخدام مفاهيم المدخل النظمي في المؤسسة االقتصادية - المدخل النظمي-

 ادي و استشرافالتخصص: تحليل اقتص

 مادة االقتصاد القياسي:

معادلة وجدول تحليل * إختبار إعتدالية األخطاء* تقدير المعلمات - تقديم النمودج* :نموذج اإلنحدار البسيط*  نظرية اإلرتباط - دور اإلقتصاد القياسي - ماهية اإلقتصاد القياسي-

إستخدام المتغيرات - تحليل التباين - اإلختبارات اإلحصائية- تقدير وخواص المقدرات/*  تقديم النموذج* :حدار المتعددنموذج اإلن*  التنبؤفي نموذج اإلنحدار البسيط*  التباين

إلرتباط البسيط، العالقة بين معامالت ا* اإلرتباط الجزئي/ * Multicolinearitéاالزدواج الخطي * التنبؤ بإستخدام نماذج اإلنحدار المتعدد وإختيار النموذج األمثل*  الصورية

 إختيار النموذج األمثل*   اإلزدواج الخطي*   الجزئي والمتعدد

 مادة :نظرية اتخاذ القرار:
• Introduction à la théorie de la décision • Décider et évaluer :• Représentation standard des décisions individuelles :• Utilité Espérée (UE) 

• De la théorie à l’analyse de la décision. Introduction à la Théorie de la Décision Théories normatives et descriptives de la décision Théories normatives et normes    

Décider et évaluer :   Relations et nombres  Logique des préférences  Usage des préférences et utilités dans la prise de décision  Représentation standard des 

décisions individuelles :  Ensemble d’alternatives Etats de nature et résultats Matrices de décision  Arbres de décision  Utilité Espérée   Rappels sur les probabilités 

pour la décision   Utilité objective et utilité subjective 

Introduction à l’Analyse de la Décision De la Théorie de la Décision à l’Analyse de la Décision Caractéristiques des décisions en Analyse de la Décision 



 تطبيقات اإلعالم اآللي في االقتصادمادة  

 ................الخMatlabاستخدام برنامج     Eviewsاستخدام برنامج      SPSS برامج استخدام    .EXCELاستخدام برامج 

 

 

 مــــــــــــــــــــــــــــــادة: سبر اآلراء
1.  Introduction     Modalités d'une enquête    Les modalités d'un sondage    Les questionnaires  Techniques informatiques modernes de collecte    Traitement et 

analyse statistique des données  

 مادة نظام المعلومات :
 تشفير البيانات    تحليل و تصميم نظم المعلومات   تدفق المعلومات في المؤسسة   ي المؤسسة االقتصاديةاستخدام مفاهيم المدخل النظمي ف    المدخل النظمي

 التخصص: اقتصاد التنمية

 مادة تمويل التنمية:

 مصادر تمويل التنمية في الجزائر-  المصادر الخارجية للتمويل التنمية -   مصادر الداخلية للتمويل التنمية-

 نية:مادة محاسبة وط

 أنظمة المحاسبة الوطنية -المحاسبة الوطنية : الموضوع، إطار التحليل، حقل للمالحظة، الدورة االقتصاديةالمحاسبة الوطنية كأداة  لمالحظة و تحليل النشاط االقتصادي:.  1

 طرق و مبادئ تسجيل العمليات -   نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية-

 جدول العمليات المالية -جدول المؤسسات و الوظائف  -الجدول االقتصادي للمجموعات   - تصوير النشاط االقتصادي:. المحاسبة الوطنية كأداة ل2

 محاسبة الذمة المالية *  التنبؤ االقتصادي ، الميزانية االقتصادية *  المخرجات –تحليل المدخالت   :. المحاسبة الوطنية و بعض مجاالت التطبيق3

 عالم اآللي في االقتصادتطبيقات اإلمادة: 

 ................الخMatlabاستخدام برنامج     Eviewsاستخدام برنامج    SPSSاستخدام برامج   .EXCELاستخدام برامج -

 مادة االقتصاد الدولي:

 لتكــامل االقـتصادي ا* أســـعار الـصــرف  - النـظــام النقدي الدولي * - مــيزان الــمدفوعات  - نظريات التجارة الخارجية -

 مادة: تهيئة اإلقليم وحماية البيئة

 .التخطيط العمراني المستدام وكيفية تحقيقه. القواعد القانونية لحماية البيئة العمرانية رانية في إطار التنمية المستدامة.ماهية البيئة وآليات حمايتها القانونية .حماية البيئة العم

ظاهـرة البناء  الرقابـة اإلداريـة علـى أشغال البنـاء والتعمير . آليات الرقابة كوسيلة لضبط حركية النشاط العمراني . ان كوسيلة لحماية البيئة  ..الضبط اإلداري في مجال العمر

 الفوضـوي وأثرها على البيئة

 التخصص: اقتصاد دولي

 عالقات اقتصـادية دولـــــــيةمادة: 

الشركات * القروض والتمويل الدولي* 2النظام االقتصادي الدولي الجديد بعد الحرب العالمية *  األسس النظرية المفسرة للتبادل الدولي. - لدوليةمدخل لطبيعة العالقات االقتصادية ا

 إدارة األزمات المالية االقتصادية الدولية*  المتعددة الجنسيات واالستثمار األجنبي المباشر

 مادة اقتصاديات النقل الدولي

 إمداد الواردات*معالجة طلبيات التصدير     *التأمينات الدولية     *وسائل النقل الدولية    *شروط التسليم      - العقود الدولية     - ات التصدير     إجراء-

 سياسات وإستراتجيات  التنميةمــــــــــــــادة: 

http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Introduction
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Modalit.C3.A9s_d.27une_enqu.C3.AAte
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Modalit.C3.A9s_d.27une_enqu.C3.AAte
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Les_modalit.C3.A9s_d.27un_sondage
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Les_modalit.C3.A9s_d.27un_sondage
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Les_questionnaires
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Les_questionnaires
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Techniques_informatiques_modernes_de_collecte
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Techniques_informatiques_modernes_de_collecte
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Traitement_et_analyse_statistique_des_donn.C3.A9es
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Traitement_et_analyse_statistique_des_donn.C3.A9es
http://www.lama.univ-savoie.fr/mediawiki/index.php/MSHS501_et_MSHS601_:_Enqu%C3%AAte_et_sondage#Traitement_et_analyse_statistique_des_donn.C3.A9es


 -االستراتيجيات و السياسات الصناعية: *االستراتيجيات و السياسات الزراعية* تراتيجيات و السياسات النقداويةاالس -سياسات وإستراتجيات  التنمية مفهوم* مدخل القتصاد التنمية-

ادة استراتيجيات و سياسات إع*استراتيجيات و سياسات االقتصاد المفتوح*نموذج إحالل الواردات  *الصناعات المحولة للخارج، النمور اآلسيوية *الصناعات المصنعة، الجزائر 

 التوزيع

    أهمية بحوث التسويق الدولية   الفرق بين التسويق الدولي و التسويق المحلي    بحوث التسويق الدولية و نظم المعلومات التسويقية     تعريف التسويق الدولي  مادة تسويق دولي:

يار و الدخول إلى السوق المستهدف الدولية بيئة التسويق الدولية     متغيرات البيئة الدولية  االقتصادية قرار اخت نظم المعلومات التسويقية       بحوث التسويق الدولية و التجارة الدولية

 خول لألسواق الدولية     والثقافية و االجتماعية و القانونية و السياسية   متغيرات متسارعة في التسويق الدولي    تحليل األسواق الخارجية و استراتيجيات الد

 انون االستثمار الدولي:مادة ق

نطاق سريان قانون *التزامات المستثمر*حقوق المستثمر* مفعول جنسية المستثمر في حالته القانونية*  الوصف القانوني للمستثمر - نطاق سريان قانون االستثمار من حيث االشخاص

 قواعد النظام القضائي المطبقة في االستثمار*ي المطبقة في االستثمارقواعد النظام التشريع*الطبيعة القانونية لالستثمار*االستثمار من حيث الموضوع

 التخصص: اقتصاد إسالمي

 السياسات التجارية .  سعر الصرف.  ميزان المدفوعات.   نظرية التجارة الدولية.  طبيعة العالقات االقتصادية الدولية .مادة االقتصاد الدولي :

 ممادة :تاريخ النظم المالية في اإلسال

النظام المالي في عهد الدولة -النظام المالي في عهد الدولة األموية*النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين - النظام المالي في عهد النبي صلى هللا عليه و سلم - النظام المالي اإلسالمي-

 العباسية

 

 

    مـــــــــــــــــــــــــــادة سبر اآلراء:
 Définitions    Etapes de l’Enquête par sondage    L’Approche Probabiliste     le Sondage Aléatoire Simple (SAS)Sondage par stratification  Sondage a plusieurs 

degrés 

 مادة المصارف اإلسالمية:

 آليات التمويل في المصارف اإلسالمية - ارف اإلسالميةموارد واستخدامات المص - خصائص وأهداف المصارف اإلسالمية -مفهوم ونشأة المصارف اإلسالمية

 مادة قانون المواريث:

 المحور األول: األحكام العامة للميراث

 موانع الميراث - شروط الميراث - أسباب الميراث -  أركان الميراث-

 ذوي األرحام -   العصبات -   أصحاب الفروض  المحور الثاني: أصناف الورثة

 الميراث بالتقدير. *المسائل الخاصة *المسائل الفقهية   المسائل الفقهية والخاصة واإلرث بالتقدير المحور الثالث:

 فرع علوم التسيير

 إدارة األعمال لتخصص:ا

 :جباية المؤسسة مادة

اإلطار الجبائي -اإلطار الجبائي للرسم على النشاط المهني؛*يمة المضافة؛اإلطار الجبائي للرسم على الق *االلتزامات الجبائية ) التزامات تصريحية، التزامات تمويلية(؛ -مدخل للجباية؛

 اإلطار الجبائي للضريبة الجزافية الوحيدة اإلطار الجبائي للضريبة على الدخل اإلجمالي؛ للضريبة على أرباح الشركات؛

 :هياكل وتنظيم المؤسسة مادة



 نظريات التنظيم   خصائصه   مفهومه  الفصل الثاني : الهيكل التنظيمي    دراسة المنظماتمداخل   النشأة والتطور  التنظيم الفصل األول: ماهية 

أنواع الهياكل التنظيمية حسب تقسيم وتجميع  .أنواع الهياكل التنظيمية حسب نطاق اإلشراف   .واع الهياكل التنظيمية حسب تدرج السلطةأن   الفصل الثالث: تصنيفات الهياكل التنظيمية

تفويض  عالقات السلطة  تحديد السلطات والمسؤوليات  تكوين الوحدات   تصميم العمل   الفصل الرابع: تصميم الهيكل    أنواع الهياكل التنظيمية حسب نموذج التنظيم  .طةاألنش

 تكنولوجية وثقافة المنظمة    مةبيئة وإستراتيجية المنظ  حجم ودورة حياة المنظمة  الفصل الخامس  : محددات تصميم الهيكل التنظيمي  السلطة 

 : تقنيات التنبؤ

التوقع بإستخدام تقنية التوقع بإستخدام  تقنية االوساط المتحركة ،التوقع بإستخدام  تقنية االوساط المتحركة المرجحة ، –السالسل الزمنية المفاهيم األساسية) التقدير، التوقع ،التنبؤ( ، 

 لة االتجاه العام ، التوقع بإستخدام نماذج األنحدار واالرتباط ، التوقع بإستخدام تقديرات الخبراء المسح األسي ،التوقع بإستخدام معاد

 دة مراقبة التسيير:ما
أدوات مراقبة التسيير : *-ناتتسيير الموازنات :نظام الموازنات، مختلف المواز -اإلطار العام لمراقبة التسيير :مفاهيم عامة، اإلطار التصوري للمراقبة، بناء نظام مراقبة التسيير-

لوحة القيادة واستخداماتها من اجل قياس األداء :شروط وضع لوحة القيادة، *)التحليل والمراقبة من خالل فائض اإلنتاجية اإلجمالي، من خالل االنحرافات، سعر التنازل الداخلي...الخ

 .)،... الخ-جمع واستغالل النتائج–بناء لوحة القيادة، استخدام لوحة القيادة 

 قانون جزائري يتضمن كل ما يتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل البورصة. :قانون البورصة

 تخصص : ادارة الموارد البشرية
 مادة محاسبة الموارد البشرية

مفهوم محاسبة الموارد البشرية وتطورها   ةخصائص األصول وانطباقها على الموارد البشري  معايير االعتراف المحاسبي باألصول البشرية   مدخل محاسبة الموارد البشرية

 التاريخي

   وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لمحاسبة الموارد البشرية مزايا استخدام محاسبة الموارد البشرية    أهمية محاسبة الموارد البشرية    أهمية ومزايا محاسبة الموارد البشرية

 نماذج القياس المعتمدة على التكلفة  نماذج القياس المحاسبي للموارد البشرية وجهات نظر المعارضين لمحاسبة الموارد البشرية   وجهات نظر المؤيدين لمحاسبة الموارد البشرية

 لبشريةإجراءات القياس المحاسبي للموارد ا صعوبات قياس الموارد البشرية محاسبيا المشاكل المرتبطة بقياس الموارد البشرية  نماذج القياس عل أساس القيمة

 

 اليقظة االجتماعية و تسيير النزاعات                                                  مادة 

 المراقبة مناهج التشخيص و*  مؤشرات اليقظة االجتماعية* التنازعية الجماعية المفتوحة* التنازعية الكامنة -  الوضعية العامة للعمل -   منهجية جمع و تحليل المعلومات االجتماعية

 تهيئة عالقات العمل

 :التطبيقات األولية لتحليل المعطيات مادة

 أنواع العينات حسب طريقة اختيارها  المجتمع والعينة  (Measurement Levels) مستويات القياس   تصنيف المتغيرات(Variables) (المتغيراتspss مفاهيم أساسية )برنامج

 (Outliers) القيم الشاذة  إختيار اإلختبار اإلحصائي المناسب   (Statistical Power) قوة اإلختبار اإلحصائي   مستوى الداللة اإلحصائية   SPSS إختيار عينة عشوائية باستخدام

 Normal) بارات التوزيع الطبيعياخت  مستوى القياس المطلوب  إستقالل المفردات  (Statistical Assumptions) اإلفتراضات االحصائية  (Missing Data)  البيانات المفقودة

Distribution)    اإلحصاءات الوصفية 

 

 حفظ الصحة و األمن: مادة
التكاليف المباشرة و غير المباشرة للمخاطر -األمراض المهنية: المفاهيم، األسباب و األنواع   -حوادث العمل: المفاهيم، األسباب و األنواع  -المخاطر المهنية في المؤسسة   - 1

 حوادث العمل والتكاليف الخفية -لمهنية    ا

 الشروط التكاملية لضمان فعالية نظام األمن الشامل-األسس التنظيمية لنظام األمن  -لوسائل التقنية و نظام األمن - الوسائل البشرية و نظام األمن -المخاطر المهنية و نظام األمن -2



 تسيير وظيفة األمن في المؤسسة   -3

                                               استراتيجيات حفظ الصحة و األمن -سياسات الوقاية من المخاطر المهنية   - اية من المخاطر المهنية في المؤسسةنظام الوق- 

     مادة قانون العمل 

                                                                      ......ـالخ الضمان  العالقات الجماعية للعمل  العالقات الفردية للعمل المفاهيم األساسية للقانون    
 

 تخصص : إدارة الميزانية

 :إدارة المرافق العمومية مادة

 العامة:  طرق إدارة  المرافق* انواع المرافق العامة في الجزائر* قيود استغالل المرافق العامة -خصائص المرفق العام -  تعريف المرفق العام -

 (Etablissement Public) المرفق العام   (Regie) اإلستغالل المباشر  اإلدارة المباشرة للمرفق العام بواسطة جهاز حكومي. -1

 ادارة المشروع من طرف شركة مختلطة )اإلستغالل المختلط( أسلوب اإلمتياز أو عقد اإللتزام    اإلدارة غير المباشرة -2

 :ع العموميةتقييم المشاري مادة

 األساليب و الطرق الكمية *طرق و اساليب المشاريع العام*  خطوات تقييم المشاريع العامة - من يقوم بتقييم تقييم المشاريع العامة -أهداف تقييم المشاريع العامة

 م المشاريع العامةالمشاكل المرتبطة بتقيي -  األساليب و الطرق المختلطة كمية و نوعية *  االساليب و الطرق النوعية 

 :التطبيقات األولية لتحليل المعطيات مادة

أنواع العينات حسب طريقة   المجتمع والعينة (Measurement Levels) مستويات القياس   تصنيف المتغيرات   (Variables) المتغيرات   (spss مفاهيم أساسية )برنامج

 اختيارها

 (Outliers) القيم الشاذة  إختيار اإلختبار اإلحصائي المناسب  (Statistical Power) قوة اإلختبار اإلحصائي  ى الداللة اإلحصائيةمستو   SPSS إختيار عينة عشوائية باستخدام

 Normal) زيع الطبيعياختبارات التو مستوى القياس المطلوب  إستقالل المفردات  (Statistical Assumptions) اإلفتراضات االحصائية (Missing Data)  البيانات المفقودة

Distribution) اإلحصاءات الوصفية 

 

 :محاسبة وطنية مادة

 اإلطار العام لنظام الحسابات االقتصادية الجزائرية المحور الثالث: األنظمة الدولية للمحاسبة الوطنية. المحور الثاني:  اإلطار التاريخي لتطور المحاسبة الوطنية. المحور األول:

 حسابات القطاعات المؤسسية. المحور السادس:عمليات التوزيع ومجمعات المداخيل األساسية. المحور الخامس:  مليات اإلنتاج ومجمعاتها األساسية.ع المحور الرابع:

 : الجداول المركزية. )الجدول االقتصادي الكلي، جدول المدخالت والمخرجات(.المحور السابع

 :ندوة في قانون المالية مادة

تبويب االيرادات في مجال الضرائب المباشرة وفي مجال -تبويب النفقات وااليرادات في قانون المالية الجزائري  -"84/17جعي لقانون المالية " القانون العضوي االطار المر-

األثار االقتصادية والمالية المتوقعة من - تضخم ، معدل النمو "قانون المالية ومؤشرات االقتصاد الكلي " ال*   تبويب نفقات التجهيز -* تبويب نفقات التسيير  -الضرائب غير المباشرة

عالقة قانون المالية بقانون *توضيح أسس التوقع لقانون المالية السنوي *المتغيرات السنوية التي يحملها كل قانون مالية سنوي .-   تطبيق قانون المالية لكل قانون مالية على حدى

 ضبط الميزانية

 لعموميتخصص : التسيير ا

 التسويق العمومي:مادة/
- Introduction : L’extension du champ d’application de la démarche marketing au domaine public. 



I - Définition et spécificités du marketing public - Les domaines d’action publique - La diversité des organisations publiques - Une typologie des organisations et 

du marketing dans le secteur public- Historique du marketing public - Le marketing public de première génération : une transposition des outils sans adaptation- 

Le marketing public de seconde génération : une intégration des finalités de l’action publique- Vers un marketing public relationnel- Les spécificités du marketing 

public - La dimension « publique » et ses implications stratégiques- La dimension « service » et ses implications opérationnelles 

En résumé de la partie I?II - Le marketing stratégique public- L’usager, le client et le citoyen - Satisfaire l usager. - ?sous contrainte de défense de l’intérêt 

général - Mesurer les besoins Etablissement  - Utilité et spécificités des études dans le secteur public - Besoins des publics, consultation et concertation - Besoins 

collectifs et critères sociaux - Segmentation, positionnement et ciblage dans le secteur public - Segmenter pour faire face à la concurrence - Segmenter pour 

rétablir l’égalité entre usagers - Définir une stratégie - Un exemple d’étude des besoins du public : le cas de la réorganisation du service public de transport urbain 

rennaisEn résumé de la partie II?III - Le marketing-mix public - Le produit-service public - Caractéristiques et gamme des services publics- Un modèle de la 

qualité de service public- Un état des lieux de la qualité de service public- La tarification publique - Stratégies de prix : gratuité, tarif ou prix ?- Fonctions du prix 

: du consentement à payer à la recette d?activité- Logiques et politiques de prix : du coût marginal à la sanction- La distribution du service public - Quel système 

de distribution pour le service public ?- L’évolution du système de distribution du service public- La communication publique - Informer et convaincre - 

Communication-produit et communication institutionnelle 

 :مالية عامة معمقة مادة

 مفهوم القروض العامة و خصائصها -  التنظيم الفني الضريبة -  النظام الضريبي و مكوناته -   مفهوم الضريبة و خصائصها -   الرسوم -   إيرادات أمالك الدولة و الثمن العام-

إعتماد و تنفيذ * إعداد الموازنة العامة - طبيعة الموازنة العامة و أهميتها -  مفهوم الموازنة العامة و خصائصها -   اآلثار االقتصادية لاليرادات العامة-  و ضوابطهاإلصدار النقدي  -

 مراقبة الموازنة العامة -   الموازنة

 :التطبيقات األولية لتحليل المعطيات مادة

أنواع العينات حسب طريقة   المجتمع والعينة   (Measurement Levels) مستويات القياس   تصنيف المتغيرات   (Variables) المتغيرات   (spss مفاهيم أساسية )برنامج

 القيم الشاذة - ر اإلحصائي المناسبإختيار اإلختبا  (Statistical Power) قوة اإلختبار اإلحصائي  مستوى الداللة اإلحصائية  SPSS إختيار عينة عشوائية باستخدام   اختيارها

(Outliers)  - البيانات المفقودة  (Missing Data)  *اإلفتراضات االحصائية (Statistical Assumptions)  *اختبارات *  مستوى القياس المطلوب*  إستقالل المفردات

 اإلحصاءات الوصفية*   (Normal Distribution) التوزيع الطبيعي

 :مرافق العموميةإدارة ال مادة

 طرق إدارة  المرافق  العامة:*  انواع المرافق العامة في الجزائر*  قيود استغالل المرافق العامة*   خصائص المرفق العام -  تعريف المرفق العام -

 (Etablissement Public) المرفق العام    (Regie) اإلستغالل المباشر   اإلدارة المباشرة للمرفق العام بواسطة جهاز حكومي. -1

 ادارة المشروع من طرف شركة مختلطة )اإلستغالل المختلط(    أسلوب اإلمتياز أو عقد اإللتزام   اإلدارة غير المباشرة -2

 :القانون اإلداري مادة

 القررات والعقود االدارية الوسائل القانونية لتحقيق الوظائف اإلدارية  وظائف اإلدارة العامة الجزائراالداري في التنظيـم   المبادئ األساسية للقانون اإلداري  ماهية القانون اإلداري

 المنازعات اإلدارية  المسؤولية اإلدارية  آليات الرقابةعلى أعمال اإلدارة

 تخصص : تسيير األوقاف وصناديق الزكاة

 :فقه المعامالت المالية مادة

 تعريف بالمعامالت المالية، التعريف بالمال واحكامه، التعريف بالعقد واحكامهال  المحور األول: مفاهيم اساسية حول المعامالت المالية

 االجارة  السلم الربا والقرض بيع المرابحة لالمر بالشراء في البنوك االسالمية  البيع المنهى عنه  البيع واحكامه   المحور الثاني: اهم المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة

 المحور الرابع: عقد التامين والتكييف الفقهي له  المحور الثالث: قضاياالمعامالت المالية المعاصرة  واحكامها الوديعة  الشركات

 :آيات االحكام مادة



 الحقوق المتعلقة بالمال غير الزكاة*تعمال المالاس*االعتدال واالنفاق -  التطفيف*  الوفاء بالعقود-  تحريم الربا - اموال الزكاة - المدينة واحكامها -   اموال االيتام -  اباحة الطيبات-

 االحتكار*   االسعار*   تداول الثروة

 :قانون المنازعات االدارية والعقارية مادة

االساسية للقضاء في التوجهات * طرق االثبات في المنازعات العقارية*  خصوصية المنازعات العقارية - دراسة الجهات القضائية المختصة بالنظر في المنازعات العقارية

 المنازعات الوقفية

 :احكام الوقف والزكاة مادة

 احكام ومقاصد الوقف والزكاة االجتماعية           احكام ومقاصد الوقف والزكاة االقتصادية            احكام ومقاصد الوقف والزكاة الدينية

 :المؤسسات االدارية الجزائرية مادة

خصائص المؤسسة العمومية ذات الطابع    مراحل تطورالمؤسسة االدارية الجزائرية   مفهوم المؤسسة االدارية الجزائرية  االدارية الجزائرية تطور المؤسسات المحور االول:

 خصائص المؤسسة العمومية ذات الطابع الخدمي    االداري

 اشاء المؤسسات العامة   البرلمان و اللجان التشريعية   ات المستقلةالوزارات والهيئ    القانون الخاص بالمؤسسة االدارية الجزائرية المحور الثاني:

 المكمة العليا -محكمة التنازع    مجلس الدولة -المحكمة االدارية -المجلس الدستوري   الهيئات القضائية الدستورية المحور الثالث:

 تخصص : إدارة الفنادق والسياحة

 :محاسبة المنشآت السياحية مادة

 الحسابات الختامية والمركز المالي * ميزان المراجعة وتصحيح األخطاء * استخدام األسس المحاسبية في التسجيل  -  تسجيل العمليات في السجالت  -  حاسبة السياحية مدخل للم

 حسابات مبيعات السياح

 التسويق المباشر مادة

 النموذج الجديد للتسويق المباشر   المميزة للتسويق المباشرمفهوم التسويق المباشر  السمات  _ماهية التسويق المباشر-1المقدمة

   أنواع العمالء   مفهوم قواعد بيانات العمالء  التسويق المباشر وقواعد بيانات العمالء -3منافع التسويق المباشر للبائعين منافع التسويق المباشر للمشترين فوائد التسويق المباشر -2 

التسويق عبر   التسويق باالستجابة التلفزيونية المباشرة  التسويق بالكتالوج  التسويق بالهاتف  البيع وجها لوجه  البريد المباشر   كال التسويق المباشرأش -4منافع قواعد البيانات

 الحاسب

التسويق  9-التسويق المباشر للخدمات و المعلومات -8وعاتتطبيقات التسويق المباشر للمستهلكين والمشر -7التسويق المباشر واالنترنت -6مزايا وسلبيات التسويق المباشر - 5

التسويق اإللكتروني  -12 العالقة بين التسويق المباشر البيع الشخصي -11  العالقة بين التسويق المباشر والعالقات العامة -10  المباشر للمؤسسات غير الربحية وقياس النتائج

 المباشر

سياسات التسعير وتطوير المنتج والتوزيع باالعتماد على  أهم استراتيجيات التسويق االلكتروني   إدارة طلبيات الشراء على الموقع   مفهوم التسويق اإللكتروني المباشر -

 مراحل عملية التخطيط في ظل التسويق االلكتروني   أهم استراتيجيات االتصال بالعمالء في ظل التسويق االلكتروني االنترنت.

 :لية لتحليل المعطياتالتطبيقات األو مادة

أنواع العينات حسب طريقة    المجتمع والعينة   (Measurement Levels) مستويات القياس   تصنيف المتغيرات   (Variables) المتغيرات  (spss مفاهيم أساسية )برنامج

 القيم الشاذة إختيار اإلختبار اإلحصائي المناسب   (Statistical Power) ر اإلحصائيقوة اإلختبا   مستوى الداللة اإلحصائية   SPSS إختيار عينة عشوائية باستخدام   اختيارها

(Outliers)   البيانات المفقودة  (Missing Data)  اإلفتراضات االحصائية (Statistical Assumptions)  اختبارات التوزيع  مستوى القياس المطلوب إستقالل المفردات

 اإلحصاءات الوصفية (Normal Distribution) الطبيعي

 ::سلوك المستهلك السياحي مادة

  المؤثرات الشخصية والبيئية على سلوك المستهلك السياحي- أبعاد القرار الشرائي* جوانب التفاعل النفسي لسلوك المستهلك  -سلوك المستهلك  والبنية التسويقية -



 :تاريخ واثار الجزائر مادة

الحضارات القديمة -األثار االقتصادية االجتماعية الحضارية والبيئية للسياحة في الجزائر-  المقومات الطبيعية للسياحة في الجزائر * قاتها وتطورها السياحة مفهومها ، أنواعها ، عال

  األثار العالميةمنظمة الحفاظ على *  القصور والقالع األثرية والمواقع العالجية الموسمية * المقومات الدينية * والمدن األثرية في الجزائر

 تخصص : مقاوالتية

 مادة أجهزة دعم ومرافقة المؤسسات:

 .مقدمة

مراحل تطور التشغيل و البطالة في -مراحل تطور االستثمار في الجزائر -مراحل تطور االقتصاد الجزائري  -عرض عام حول مراحل تطور الواقع االقتصادي واالجتماعي للجزائر-

جهاز الوكالة الوطنية  -(ANEM) جهاز الوكالة الوطنية لتشغيل --دراسة آليات التشغيل و إنشاء المؤسسات  التشغيل و إنشاء المؤسسات في الجزائرمراحل تطور آليات --الجزائر

جهاز الوكالة الوطنية لتسيير  --  (CNAC) جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ---(ANSEJ) جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب---(ANDI) لتطوير االستثمار

 (ADS) جهاز الوكالة التنمية االجتماعية -    (ANGEM) القرض المصغر

 :مادة التسويق االستراتيجي

 قرارات في المؤسسةمستويات اتخاذ ال مكانة وتطور وظيفة التسويق في المؤسسة  الفصل األول: محددات مفهوم التسويق واإلستراتيجية في المؤسسات االقتصادية   المقدمة

 محددات التسويق االستراتيجي والتسويق العملي    الترابط بين اإلستراتيجية والتسويق    مصطلح ومفهوم اإلستراتيجية

 ص االستراتيجي للمؤسسةالتشخي  التقسيم االستراتيجي لنشاطات المؤسسة   تحديد الهوية، المهمة، األهداف   الفصل الثاني: مبادئ وأدوات صياغة إستراتيجية المؤسسة

 اختيار أقسام السوق المستهدفة   التقسيم التسويقي لألسواق   الفصل الثالث: صياغة اإلستراتيجية التسويقية    الخيارات اإلستراتيجية    مناهج تحديد الوضعية اإلستراتيجية

 األهداف التسويقية  أهمية التخطيط التسويقي   الفصل الرابع: التخطيط التسويقي   يجيات التسويقيةاالسترات   دورة حياة المنتج واإلستراتيجية التسويقية   استراتيجيات الموضع

 المخطط التسويقي   صياغة المزيج التسويق

 :التطبيقات األولية لتحليل المعطيات مادة

أنواع العينات حسب طريقة  - المجتمع والعينة  (Measurement Levels) - القياسمستويات  -   تصنيف المتغيرات   (Variables) المتغيرات-   (spss مفاهيم أساسية )برنامج-

 إختيار اإلختبار اإلحصائي المناسب (Statistical Power) قوة اإلختبار اإلحصائي -     مستوى الداللة اإلحصائية  SPSS إختيار عينة عشوائية باستخدام -   اختيارها

 مستوى القياس المطلوب  إستقالل المفردات   (Statistical Assumptions)   اإلفتراضات االحصائية   (Missing Data)    يانات المفقودةالب (Outliers)    القيم الشاذة

 اإلحصاءات الوصفية  (Normal Distribution) اختبارات التوزيع الطبيعي

 :دراسة حاالت المقاوالتية مادة

تبيان الفرق الموجود بين دراسة الحاالت  كيفية صياغة فرضيات مناسبة لكل حالة على حدا    حاالت بكل أنواعها الوصفية و االستنتاجيةطرق دراسة ال  الجانب النظري للمادة:

 توجيه الطلبة نحو معالجة و دراسة أنواع مختلفة من الحاالت    التاريخية الحاالت االستنتاجية

دراسات حاالت تسيير الموارد  دراسات حاالت اإلنتاج في المقاوالت   دراسات حاالت التسويق في المقاوالت،   انشاء المقاوالتدراسات حاالت في     الجانب التطبيقي للمادة:

صول المعالجة التاريخية تعليم الطلبة أ دراسات حاالت ناجحة دوليا  دراسات حاالت ناجحة وطنيا دراسات حاالت التنظيم و السلوك التنظيمي في المقاوالت،  البشرية في المقاوالت

 نظراً العتمادها على بيانات تاريخية فقط.

 الفرع: علوم التسيير:تخصص : إدارة مالية

 :جباية المؤسسة مادة
 تقسيمات الضرائب الفني للضريبة التنظيم  التمييز بين مختلف االقتطاعات الجبائية النظرية العامة للضريبة   تعريفها ، خصائصها ، مبادئها وأهدافها   النظرية العامة للضريبة 

 مشاكل التنظيم الفني للضريبة   التهرب والغش الضريبي ، االزدواج الضريبي  مشاكل التنظيم الفني للضريبة  طرق التقدير والتحصيل الجبائي  التنظيم الفني للضريبة

 التصريح بالوجود ، التصريح بالنشاط ، نماذج تطبيقية  امات الجبائية للمؤسسة:االلتز مدخل للقانون الجبائي : تعريفه    الحساسية الضريبية ، الضغط الجبائي



التصريح باالجور   االلتزامات شبه  الجبائية ، والمحاسبية  للمؤسسة: التصريحات الخاصة بالعقارات ، التصريحات الشخصية ، نماذج تطبيقية   االلتزامات الجبائية للمؤسسة:

 المخالفات الجبائية وتصنيفاتها وطرق ضبطها   العقوبات والغرامات الجبائية: ت المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي المالي المتعلقة بالجبايةوالمستحدمين ، االلتزاما

، مهامها وتقسيماتها وعالقتها مع المكلفين تنظيمها  اإلدارة الجبائية:   نماذج وتطبيقات ميدانية حول الغرامات الجبائية )طرق الحساب والتطبيق(   العقوبات والغرامات الجبائية:

 بالضريبة

 :ندوة في المالية مادة

 الوساطة المالية.  عالقة المؤسسة بالمؤسسات المالية.  مصادر الحصول على األموال.   الوظيفة المالية ووظيفة التمويل في المؤسسة.   أوال : أسس اإلدارة المالية

 تمويل المشاريع المصغرة.  التمويل متوسط وطويل األجل.  التمويل قصير األجل.  مالي وتكلفة رأس المال.الهيكل ال  ثانيا: تمويل المؤسسات

ء المالي باستخدام مؤشرات تقييم األداء المالي باستخدام نسب التحليل الماليمؤشرات تقييم األدا العالقة بين العائد والمخاطرة.  طبيعة وأهمية القرارات المالية.  ثالثا: القرارات المالية

 أدوات السوق المالي.

 :التطبيقات األولية لتحليل المعطيات مادة

 أنواع العينات حسب طريقة اختيارها  المجتمع والعينة(Measurement Levels) مستويات القياس  تصنيف المتغيرات(Variables) المتغيرات(spss مفاهيم أساسية )برنامج

 (Outliers) القيم الشاذة إختيار اإلختبار اإلحصائي المناسب  (Statistical Power) قوة اإلختبار اإلحصائي   مستوى الداللة اإلحصائية   SPSS إختيار عينة عشوائية باستخدام

 Normal) بارات التوزيع الطبيعياخت مستوى القياس المطلوب إستقالل المفردات (Statistical Assumptions) اإلفتراضات االحصائية (Missing Data)  البيانات المفقودة

Distribution) اإلحصاءات الوصفية 

 

 :التدقيق المالي مادة

المراجعة الخاصة  أخذ وضعيات مؤسسات موضوع التدقيق حاالت التدقيق في ظل إستعمال برامج اإلعالم اآللي  أدوات و مراجع مهمة التدقيق  تنظيم عام لمهمة التدقيق  مدخل 

 أعمال نهاية السنة نية()المراجعة القانو

 مادة اإلفالس والتسوية القضائية
 األول  ـ القانون المصري القديم  مدخل ) تعريف اإلفالس والتسوية القضائية واهم األسس التي يبنى عليها ( الفصل األول : اإلفالس والتسوية القضائية عبر العصورالمبحث 

فالس والتسوية الثالث  ـ القرون الوسطى المبحث الرابع   ـ في الشريعة اإلسالمية  المبحث الخامس  ـ موقف المشرع الجزائري الفصل الثاني :ماهية اإلالمبحث الثاني   ـ القانون الروماني   المبحث 

إلفالس  ـ الصفة التجارية        ـ األشخاص الخاضة لنظام اإلفالس ـ التوقف عن الدفع  القضائيةالمبحث األول    ـ مفهوم اإلفالس ـ انواعه ) بسيط ، بالتقصير ، بالتدلبيس ـ خصائصه   المبحث الثاني      ـ شروط ا

النيابة العامة ـ جماعة  الوكيل القضائي  ، ـ القاض المنتدب  ،  ـ المحكمة ـالمبحث الثالث  ـ صدور حكم باإلفالس او التسوية القضائية     ـ مضمونه ـ طرق الطعن في الحكم المبحث الرابع    : أشخاص التفلسة  ـ 

 الدائنين ـ المفلس  المبحث الخامس   : آثار الحكم باإلفالس   ـ بالنسبة لجماعة الدائنين 

الديون ـ منح آجالـ التنازل عن األصول او جزء منها     ـ الصلح ومضمونهـ حفظ ـ بالنسبة للمدين ـ بالنسبة لألموال  الفصل الثالث   : التسوية القضائية   المبحث األول    ـ مضمونها ، حاالتها  المبحث الثاني   

 الفصل الرابع   : رد االعتبار ـ تعريفه ـ انواعه ـ إجراءت رد اإلعتبار 

 

 فرع العلوم التجارية

 تخصص:      تسويق

   نظم المعلومات التسويقية المادة:



 

 

 

 

 

 المادة: بحوث التسويق

 



 

 

 

 

 

 

 

 المادة: سلوك المستهلك

 

 



خدماتالمادة: التسويق   ال

 مدخل التسوبق الصحي –مدخل التسويق السياحي  -مدخل التسويق الفندقي –مدخل التسويق المصرفي  –مدخل للخدمات  

 المادة: االتصال

 

 المادة: قانون حماية المستهلك

 مفهوم عقد االستهالك  .1

 ـ المعنى القانوني واالقتصادي للمستهلك. 

 . موضوع محل االستهالكـ معنى المحترف المهني

 ضمان العيوب الخفية وخدمات بعد البيع  .2

 أجهزة الرقابة لحماية المستهلك .3

 المادة: التسويق االستراتيجي



 

 المادة: التسويق الدولي

 

 

 

 

 المادة: التسويق االلكتروني 



 

 

 تخصص: تسويق الخدمات

 المادة: مدخل لتسويق الخدمات

 

  

 

 

 

 يالمادة: التسويق المصرف



 

  

 المادة: االتصال

 

 المادة: التسويق االلكتروني

 



 

 المادة: إدارة عالقات الزبائن

 المفاهيم واألبعاد -المضامين األساسية إلدارة العالقة مع العمالء .1

 خطوات تطبيق التسويق بالعالقات .2

 شروط نجاح تطبيق التسويق بالعالقات  .3

 تحليل العالقة بين المؤسسة والعميل .4

 يقية لنماذج جودة الخدمة في المؤسساتدراسات تطب .5

 تقديم نماذج عن كيفية ادارة العالقة مع العمالء .6

 المادة: قانون حماية المستهلك

 مفهوم عقد االستهالك  .1

 ـ المعنى القانوني واالقتصادي للمستهلك. 

 ـ معنى المحترف المهني. موضوع محل االستهالك

 ضمان العيوب الخفية وخدمات بعد البيع  .2

 ة الرقابة لحماية المستهلكأجهز .3

 المادة: التسويق الفندقي

 



 

 المادة: التسويق السياحي

 

 المادة: التسويق الصحي

 

 المادة: تحليل البيانات

 SPSSخطوات التحليل اإلحصائي باستخدام  

 التعريف بالمفاهيم و المتغيرات 

 مرحلة إدخال البيانات إدخال وتحليل البيانات 

 األدوات، المقاييس واالختبارات اإلحصائية البيانات إحصائيا مرحلة تفريغ و تحليل 



 تصميم االستبيان 

  Excelو SPSS المعالجة اإلحصائية لالستبيان باستخدام  

 اختبار الفرضيات 

 المادة: قانون المنافسة

 تخصص: تجارة دولية و امداد

 المادة: نظريات التجارة الدولية

 

 المادة: مالية دولية

 

 

 

 



 تقنيات التجارة الدولية المادة:

 

 المادة: بورصة البضائع

 

 المادة: قانون المنافسة

 المادة: امداد و نقل دولي

 

 



 المادة: تمويل التجارة الدولية

 

 المادة: التسويق الدولي

 

 المادة: االستثمار الدولي

 

 :شروط ممارسة األنشطة التجارية 08 – 04المادة: قانون 

 

 

 



 ة تخصص: تجارة دولي

 المادة: المنظمات الدولية المالية و التجارية

 

 المادة: تمويل التجارة الدولية

 

 

 المادة تأمين دولي

 

 المادة: التسويق الدولي

 ماهية التسويق الدولي -

 مفهوم ومحتوى التسويق الدولي 

 التمييز بين التسويق المحلي والتسويق الدولي 



 بيئة التسويق الدولي -2

 د العالميولمة االقتصاع 

 العالمات التجارية الدولية 

 الدخول في السوق الدولية -3

 التصدير المباشر.، التصدير الغير مباشر -

 الترخيص. -

 المشاريع المشتركة )الشراكة(. االستثمار المباشر -

 المزيج التسويقي الدولي -4

 المادة: العمليات الجمركية و العبور

 مهام و تنظيم إدارة الجمارك .1

 ات االيداع الجمركي إجراء .2

 إجراءات الجمركة والعبور .3

 التصريح و فحص التصريح المفصل .4

 عناصر الجباية الجمركية .5

 األنظمة الجمركية االقتصادية .6

 المادة: قانون المنافسة

 المادة: تقنيات التفاوض الدولي



 

 المادة: مالية دولية

 

 المادة: بورصة البضائع

 



 المادة: الجغرافيا االقتصادية

 خل إلى الجغرافيا االقتصاديةمد .1

 األسس الطبيعية للجغرافيا االقتصادية .2

 السكان والجغرافيا االقتصادية .3

 األسس والمقومات للجغرافيا االقتصادية .4

 األقاليم االقتصادية الرئيسة في العالم .5

 االتجاهات المعاصرة للجغرافيا االقتصادية .6

 رية:شروط ممارسة األنشطة التجا 08 – 04المادة: قانون 

 تخصص: تسويق دولي 

 المادة :مدخل للتسويق الدولي

 

 المادة: التسويق االلكتروني

 

 



 المادة: الترويج الدولي

 

 

 المادة: العالقات العامة

 مدخل للعالقات العامة )تعريف، النشأة والتطور، أهمية، أهداف(. .1

 رية؟(.فلسفة العالقات العامة )العالقات العامة، علم؟ أم فن؟ أم وظيفة إدا .2

 مبادئ العالقات العامة. .3

 وظائف العالقات العامة. .4

 خصائص رجل العالقات العامة. .5

 نطاق ووسائل وظيفة العالقات العامة .6

 المادة: إدارة عالقات الزبائن

 المفاهيم واألبعاد -المضامين األساسية إلدارة العالقة مع العمالء .7

 خطوات تطبيق التسويق بالعالقات .8

 ويق بالعالقات شروط نجاح تطبيق التس .9

 تحليل العالقة بين المؤسسة والعميل .10

 دراسات تطبيقية لنماذج جودة الخدمة في المؤسسات .11

 تقديم نماذج عن كيفية ادارة العالقة مع العمالء .12

 المادة: التحكيم التجاري الدولي

 ماهية التحكيم التجاري الدولي .1

 مفهوم التحكيم التجاري الدولي 

 ي الدوليمصادر قانون التحكيم التجار 

 قواعد سير التحكيم التجاري الدولي .2



 اجراءات التحكيم التجاري الدولي 

 االعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه 

 المادة: تقنيات التفاوض الدولي

 

 المادة: أسواق دولية

 

 

 

 



 

 

 المادة: التنافسية الدولية

 

 المادة: تحليل البيانات

 SPSSستخدام خطوات التحليل اإلحصائي با 

 التعريف بالمفاهيم و المتغيرات 

 مرحلة إدخال البيانات إدخال وتحليل البيانات 

 األدوات، المقاييس واالختبارات اإلحصائية مرحلة تفريغ و تحليل البيانات إحصائيا 

 تصميم االستبيان 

  Excelو SPSS المعالجة اإلحصائية لالستبيان باستخدام  

 اختبار الفرضيات 

 م النفس الصناعيالمادة: عل

 تعريف علم النفس الصناعي وأهدافه ونشأته .1

 أساليب البحث في علم النفس الصناعي و التنظيمي  .2

 تحليل العمل واألداء .3

 . تقييم العمل واألداء المهني .4
 


