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S6-S5تجاریة  جمیع التخصصاتفرع العلوم الالتعلیم للسنة الثالثة ملحق برامج

السداسي الخامس:تسویقتخصص:      
وحدات التعلیم

المواد
الحجم 

الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیةجھةأعمال مومحاضرة
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
8المعامل: 

XXسا5-سا1.30سا621.30سا120نظم المعلومات التسویقیة
XXسا5-سا1.30سا621.30سا120بحوث التسویق

XXسا3.30-سا1.30سا621.30سا120سلوك المستھلك

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

XXسا4-سا1.30سا100521.30تسویق الخدمات
XXسا5.30-سا411.30سا80االتصال

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

قانون حمایة المستھلك
Xسا1.30-سا45211.30

لتعلیم األفقیة:وحدة ا
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22.30

607.30المجموعمجموع السداسي الخامس
سا

3011097.30-24.30

السداسي السادس:
وحدات التعلیم

المواد
الحجم الساعي 

المعاملاألرصدةالسداسي
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرة
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

XXسا6سا1.30سا621.30سا120تسویق استراتیجي
XXسا6سا1.30سا621.30سا120تسویق دولي

XXسا6سا1.30سا621.30سا120تسویق الكتروني

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

XXسا3سا1.30سا521.30سا120تحلیل قواعد البیانات
Xسا416سا90تقریر التربص 

االستكشافیةوحدةالتعلیم
2األرصدة: 
1المعامل: 

قانون المنافسة
Xسا1.30سا211.30سا45

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22.3

مجموع السداسي 
السادس

المجموع
637,30

سا28,3سا1.30سأ6سا30117,3



تخصص       تسویق الخدمات
السداسي الخامس:

وحدات التعلیم
المواد

الحجم 
الساعي 
السداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعيالمعاملرصدةاأل
أعمال محاضرة

موجھة
مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیة

مستمرة
امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

مدخل لتسویق 
الخدمات

XXسا6-سا1.30سا621.30سا120

XXسا6-سا1.30سا621.30سا120تسویق مصرفي
XXسا6-سا1.30سا621.30سا120االتصال

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

XXسا5-سا1.30سا100521.30التسویق االلكتروني
Xسا3-سا80411.30إدارة عالقات الزبائن

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 

1مل: المعا
قانون حمایة المستھلك

Xسا1.30-سا45211.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا22,3011-1.30

سا27,30سا7,30سا607.330119المجموعمجموع السداسي الخامس
: السداسي السادس

لیموحدات التع
المواد

الحجم الساعي 
المعاملاألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي
أعمال محاضرة

موجھة
أعمال 
تطبیقیة

أعمال 
أخرى

مراقبة 
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

XXسا6سا1.30سا621.30سا120تسویق فندقي 
XXسا6سا1.30سا621.30سا120احيتسویق سی

XXسا6سا1.30سا621.30سا120تسویق صحي 

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

1.30سا100521.30تحلیل قواعد البیانات
سا

XXسا3

Xسا90416تقریر التربص 
وحدة التعلیم االستكشافیة:

2رصدة: األ
1المعامل: 

1.30سا45211.30قانون المنافسة
سا

X

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
22,311-1.30

سا
--X

المجموعمجموع السداسي السادس
617.3

1.30سا6سا30117,3
سا

28,3
سا



تخصص        تجارة دولیة و إمداد
السداسي الخامس:

وحدات التعلیم
المواد

الحجم الساعي 
المعاملاألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي
أعمال محاضرة

موجھة
أعمال 
تطبیقیة

مراقبة أعمال أخرى
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
8المعامل: 

XXسا5سا1.30سا621.30سا120ولیةنظریات التجارة الد

XXسا5سا1.30سا621.30سا120مالیة دولیة
XXسا5سا1.30سا621.30سا120تقنیات التجارة الدولیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
2المعامل: 

XXسا4سا1.30سا521.30سا100بورصة البضائع
Xسا4.3سا80411.30ملیات الجمركیة والعبورالع

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

Xسا1.30سا40211.30قانون المنافسة

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا20

سا301197,325سا600المجموعمجموع السداسي الخامس
السداسي السادس:

وحدات التعلیم
المواد

الحجم 
الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة أعمال أخرى
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18: األرصدة
8المعامل: 

XXسا5سا1.30سا621.30سا120إمداد و نقل دولي
XXسا5سا1.30سا621.30سا120تمویل التجارة الدولیة

XXسا3.30سا1.30سا621.30سا 120تسویق دولي

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
2المعامل: 

Xسا3سا100511.30استثمار دولي
Xسا90416تقریر التربص 

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

): 08- 04القانون ( 
شروط ممارسة األنشطة 

التجاریة

Xسا1.30سا211.30سا45

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22,3

617.3المجموعمجموع السداسي السادس
سا

سا24سا6سا30107.3



تخصص           تجارة دولیة
السداسي الخامس:

وحدات التعلیم
المواد

الحجم 
الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة ال أخرىأعم
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

المنظمات الدولیة المالیة  و 
التجاریة 

XXسا6سا1.30سا621.30سا135

XXسا6سا1.30سا621.30سا135تمویل التجارة الدولیة
XXسا6سا1.30سا621.30سا135تأمین دولي

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

XXسا5سا1.30سا521.30سا97,3التسویق الدولي
Xسا3سا80411.30العملیات الجمركیة والعبور

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

Xسا1.30سا211.30سا45قانون المنافسة

لتعلیم األفقیة:وحدة ا
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22,3

سا27.3سا7.3سا30119سا649.6المجموعمجموع السداسي الخامس
السداسي السادس:

وحدات التعلیم
المواد

الحجم 
الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمسبوعيالحجم الساعي األ

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة أعمال أخرى
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

XXسا6سا1.30سا621.30سا135تقنیات التفاوض الدولي
XXسا6سا1.30سا621.30سا135مالیة دولیة

XXسا6سا1.30سا621.30سا135ائعبورصة البض

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
2المعامل: 

Xسا416سا90تقریر التربص 
Xسا3سا511.30سا100الجغرافیة االقتصادیة

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

): 08-04القانون ( 
ألنشطة شروط ممارسة ا

التجاریة

Xسا1.30سا211.30سا45

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22.3

سا28.3سا6سا30107.3سا662.3المجموعمجموع السداسي السادس



تخصص          تسویق دولي
السداسي الخامس:

یموحدات التعل
المواد

الحجم 
الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة أعمال أخرى
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
8المعامل: 

XXسا5سا1.30سا621.30سا120مدخل للتسویق  الدولي
XXسا5سا1.30سا621.30سا120تسویق الكتروني

XXسا3.30سا1.30سا621.30سا120ترویج دولي

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

XXسا5سا1.30سا521.30سا100العالقات العامة
Xسا3سا411.30سا80إدارة عالقات الزبائن

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

Xسا1.30سا211.30سا45علم النفس التجاري

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22,30

سا23سا7.30سا30119سا607,30المجموعمجموع السداسي الخامس

السداسي السادس:
وحدات التعلیم

المواد
الحجم الساعي 

المعاملاألرصدةالسداسي
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة أعمال أخرى
مستمرة

امتحان

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

XXسا6سا1.30سا621.30سا135دولي تقنیات التفاوض ال
XXسا6سا1.30سا621.30سا135أسواق دولیة 

XXسا6سا1.30سا621.30سا135التنافسیة الدولیة 

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

Xسا90416تقریر التربص 

1.30سا100521.30تحلیل قواعد البیانات
سا

Xسا3

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

Xسا1.30سا211.30سا45علم النفس الصناعي

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
X--سا1.30-11سا22,3

سا28.3سا1.3سا6سا30117,3سا662,3المجموعمجموع السداسي السادس



III -2-رابعوالثالثالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین ال

میدان علوم اقتصادیة والتسییر و علوم تجاریة

السنة الثانیة فرع " علوم تجاریة "



الثالثالسداسي: 
األساسیةوحدة التعلیم :

تسییر المؤسسات المادة :
6الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم

االلمام بمبادئ إنشاء المؤسسة و أھم وظائفھا مع اكتساب بعض المعارف فیما یتعلق بنظریة اتخاذ القرار .

:المعارف المسبقة المطلوبة 

مدخل لالقتصاد، مدخل إلدارة األعمال.

محتوى المادة: 

مقدمة حول تسییر المؤسسة .-1
(الشكل القانوني، قطاع األعمال، الحجم، االنتشار الجغرافي،....إلخ).لمؤسساتأنواع ا-2
.تكوین وتطور المؤسسة-3
: الوظیفة المالیة ، الموارد البشریة ، التموین ، اإلنتاج ، التسویق ، البحث والتطویر).وظائف المؤسسة -4
)نظریة اتخاذ القرار( العملیات والنماذج-5

طریقة التقییم: 

تمر مس-
امتحان -

المراجع: 

.2002جمال الدین العویسات ، اإلدارة و عملیات إتخاذ القرار ، دار ھوما ، الجزائر ، -1
2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2000.
3- Balland Stephan & Bouvier Anne-Marie: Management des entreprises. Edition Dunod.Paris 2011.



1- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008

الثالثالسداسي: 
األساسیةوحدة التعلیم :

1اقتصاد كلي المادة :
6الرصید:
2المعامل:

الكلیةالتحلیل الكلي للظواھر االقتصادیة و التحكم في المجامیع:أھداف التعلیم
مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي.:المعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
:مفھوم النظریة االقتصادیة-1

.ازنالمعادالت السلوكیة والتعریفیة، شروط التوالخصائص األساسیة لالقتصاد الكلي،بناء النماذج، دراسة المتغیرات الداخلة والخارجة، التحلیل الدینامیكي والساكن،
:بعض المفاھیم والمجامیع الخاصة باالقتصاد الكلي-2

.الدخل الوطني، الدخل الشخصي، الدخل التصرفيالناتج الوطني اإلجمالي،حساب الناتج الوطني والدخل الوطني،الناتج المحلي اإلجمالي،
:النظریة الكالسیكیة في التوازن الكلي-3

.ك، تقییم التوازن العام عند الكالسیكفرضیات المدرسة، التوازن العام عند الكالسی
التحلیل الكلي الكینزي-4
ل، التحلیل (أھم افكار كینز، نظریة الطلب الفعال واالستخدام الكامل، دالة االستھالك ودالة االدخار، دالة االستثمار، الكفایة الحدیة لرأس الماتحدید الدخل الوطني مع وجود قطاعین-

) .ضاعف وأنواعھ، ظاھرة المعجلسعر الفائدة، المبالكینزي 
نیة المتوازنة، الضرائب تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي، أثر االستثمار واالنفاق الحكومي على الدخل، مضاعف الضرائب ومضاعف التحویالت، مضاعف المیزا-

.المرتبطة بالدخل ودراسة المضاعف
عامالت االقتصادیة الدولیة وتحدید معامالت الدخل الوطني، دالة الصادرات ودالة الواردات، الصادرات والواردات وتحدید الدخل (المالدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجیة-

).الوطني في التوازن، مضاعف التجارة الخارجیة

طریقة التقییم: 
مستمر -
امتحان -

المراجع: 

.2010عمان، كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة،-1
2013–عمان –دار صفاء  للنشر - –أیاد عبد الفتاح النسور " أساسیات االقتصاد الكلي " -2



.2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر، -1
2010الجزائر -دار العلوم للنشر-بریبش السعید " االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة "  -2
2008" االقتصاد الكلي"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صخري عمر -3

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009
الثالثالسداسي: 

األساسیةوحدة التعلیم :
محاسبة تحلیلیةالمادة :
5الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
ید الطالب و الدخول بھ في مجال المحاسبة التحلیلیة من خالل تعریفھ طریقة حساب التكالیف و التي لھا استخدامات متعددة :األخذ ب

تبریر سعر البیع و ھو تبریر مطلوب في التقدیرات ، و الصفقات العمومیة .. إلخ.-
المساعدة على اتخاذ القرارات-
ت بین ما تم تقدیره و ما تم تحقیقھ.الرقابة البعدیة من خالل االنحرافا-
تقییم بعض السلع المنتجة و المستعملة من طرف نفس المؤسسة.-

:المعارف المسبقة المطلوبة 
مكتسبات في المحاسبة العامة و تسییر المؤسسات.

محتوى المادة: 

لمحاسبة المالیة و نظام المحاسبة التحلیلیة)مدخل للمحاسبة التحلیلیة (تعریف المحاسبة التحلیلیة، المقارنة بین نظام ا-1
مدخل إلى مفھوم التكالیف واألعباء-2
محاسبة المخزونات-3
طریقة التكلفة الكلیة ومحاسبة األنشطة.-4

طریقة التقییم: 

مستمر -
امتحان -

المراجع: 



2005بویعقوب عبد الكریم، " المحاسبة التحلیلیة "، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
مطبوعة موجھة لطلبة السنة الثانیة لكل التخصصات ، " دروس في المحاسبة التحلیلیة "، دروس في المحاسبة التحلیلیة د.سماش كمال :-2

2- LAUZEL P. et BOUQUIN H., « Comptabilité analytique et gestion » Edition Sirey
3- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007
4- SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004
.



الثالثالسداسي: 
المنھجیةوحدة التعلیم :

3احصاء المادة :
3الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم

ء التطبیقي بدءا بالمعاینة، التقدیر بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات اإلحصائیة.اإللمام بمبادئ اإلحصا

:المعارف المسبقة المطلوبة 

2و 1االحصاء 

محتوى المادة: 

.توزیع المعاینة (مفاھیم، توزیعات المعاینة، تقییم المقدر النقطي)- 1
.، مجال الثقة للتباین، عینة غیر طبیعیة، مجال الثقة المتوسط، مجال الثقة بین المتوسطین، مجال الثقة للنسبة بین تباینین)مجال الثقة (عینة طبیعیة، مجال الثقة- 2
.(مقدمة واختبار غوص، اختبار ستودنت...تحلیل االنحدار وتقدیم المعالماالختبارات اإلحصائیة- 3

طریقة التقییم: 

مستمر -
امتحان -

: المراجع
2010حسن یاسین طعمة، أسالیب اإلحصاء التطبیقي، دار صفاء، -1
.2010، دار وائل، عمان، SPSS، أسالیب اإلحصاء للعلوم االقتصادیة وإدارة األعمال مع استخدام برنامج عبد الحمید عبد المجید البلداوي-2
2011عمان، المحـمدي شاكر مصلح، " اإلحصاء وتصمیم االختبارات "، دار أسامة للنشر، -3

4- ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion, Editions De Boeck, 2010
5- GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions Menouba, Tunis 2011



الثالثالسداسي: 
ھجیةالمنوحدة التعلیم :

ریاضیات المؤسسةالمادة :
3الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
خطیة.الالتحكم في حل مشاكل اقتصادیة بأدوات البرمجة الخطیة وغیر 

:المعارف المسبقة المطلوبة 
.2و1الریاضیات 

: محتوى المادة

البرمجة الخطیة-1
(المشكلة)صیاغة المسألة-
الحل البیاني-
ض الحل بطریقة السمبلكسعر-
المسألة الثنائیة وتحلیل الحساسیة-

مشاكل النقل-2
(المشكلة) صیاغة المسألة-
تمثیل مشكلة النقل بنظریة الشبكة-
عرض الحل بطریقة الشبكة-

.مدخل للبرمجة غیر الخطیة بقیود أو بدون قیود-3

طریقة التقییم: 
مستمر -
امتحان -

المراجع: 

2006زام صبري " الریاضیات في اإلدارة واالقتصاد "، إربد، عالم الكتب الحدیث، ع-1
2- MELIANI H., :les applications mathématiques à la discipline économie , OPU, 2012
3- Pierre Borne, Khaled Mellouli, Programmation linéaire et applications, Technip, Paris, 2004.
4- Pierre Borne, Khaled Mellouli : Programmation linéaire et applications, Technip, Paris, 2004.



الثالثالسداسي: 
المنھجیةوحدة التعلیم :

2منھجیة المادة :
1الرصید:
1المعامل:

:أھداف التعلیم

اكتساب الطالب لمؤھل التفكیر السلیم بخصوص معالجة مسألة اقتصادیة

:ارف المسبقة المطلوبة المع

1منھجیة

: محتوى المادة

بص)التر(تقریرالبحثعدادإمنھجیة -
مقدمة البحث وخطة البحث-
تحریر مضمون البحث-
التھمیش، المراجع-
مالحق البحث-
فھرس البحث-
عداد االستبیاناتإ-

طریقة التقییم: 

%100امتحان -

المراجع: 

2013-خالد : مناھج البحث العلمي ، دار أیام للنشر ، عمان المشھداني-1
2012قندیلجي ع. إ. : البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة ، دار  المسیرة للنشر والتوزیع، -2



الثالثالسداسي: 
اإلستكشافیةوحدة التعلیم :

اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال المادة :
4الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
فھم النقود و وظائفھا، األنظمة النقدیة و التمییز بین مختلف أقسام السوق المالي.

:المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل لالقتصاد
محتوى المادة: 

I-:اإلقتصاد النقدي
قي و لإلقتصاد النقدي: مدخل لالقتصاد الحقیمقدمة-
النقود: المفھوم، األشكال، الوظائف و التطورات-2
و اإلحصاءات النقدیة)Agrégats(المحمالت-3
األنظمة النقدیة (القاعدة الذھبیة، الصرف بالذھب، نظام سعر الصرف المعوم)-4
النظریات (الكالسیكیة و الحدیثة) و السیاسات النقدیة-5
الیةالوساطة الم-6
الجھاز المصرفي الجزائري-7
II-سوق رؤوس األموال
السوق النقدي: التعریف، التصنیف، األدوات، الھیئات و الدور-1
السوق المالي: التعریف، التصنیف، الخیارات و المبادالت-2
األسواق اآلجلة (المستقبلیات، الخیارات و المبادالت)-3
عملة)-األوروسوق رؤوس األموال الدولي (سوق -4
بیروت...)دبي، الساحات المالیة الدولیة (نیویورك، لندن، طوكیو، -5

امتحان -مستمر -طریقة التقییم: 
المراجع: 

.2005مفتاح صالح، النقود و السیاسة النقدیة ، دار الفجر، عمان، -1
1981الدار الجامعیة مصطفى رشدي شیخة " االقتصاد النقدي والمصرفي" -2
.1988. 1المصریة اللبنانیة ، القاھرة مصر, طرامـد معتوق " االتجاھات الجدیدة في التحلیل النقدي" الدسھیر مح-3

4- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007
5- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009



لثالثاالسداسي: 
االستكشافیةوحدة التعلیم :

2اعالم آلي المادة :
1الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
تعزیز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب

:المعارف المسبقة المطلوبة 
.1إعالم آلي 

محتوى المادة: 
استخدام الحاسوب في حل مسألة-1
ھیكل البرمجة-2
وارزمیاتالخ-3
الحلقات-4

طریقة التقییم: 
مستمر -
امتحان -

المراجع: 

.2012، دار وائل، عمان، الحاسوب والبرمجیات الجاھزة : مھارات الحاسوبأیمن جمیل النسور، -1
2- Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et techniques) édition ELLIPSES 2014.
3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique. édition Ini. 2013



الثالثالسداسي: 
األفقیةوحدة التعلیم :

3أجنبیةلغة المادة :
1الرصید:
1المعامل:

:أھداف التعلیم

المؤسسة .بلوغ مستویات عالیة من الثراء اللغوي في مجال االقتصاد و  تسییر 

:المعارف المسبقة المطلوبة 

.أجنبیةالتحكم في قواعد الكتابة بلغة 

محتوى المادة: 

برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص

طریقة التقییم: 

%100امتحان -

المراجع:

مراجع یتفق بشأنھا من طرف فریق التكوین .-



الرابعي: السداس
األساسیةوحدة التعلیم :

اقتصاد المؤسسة المادة :
6الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم

یدرك الطالب أھمیة اإلدارة االقتصادیة للمؤسسة بما یسمح لھا بالبقاء و النمو. 

:المعارف المسبقة المطلوبة 

.تسییر المؤسسات

محتوى المادة: 

مفھوم المؤسسة-1
المؤسسة والمحیط-2
تنظیم المؤسسة-3
وظائف المؤسسة-4
أدوات التحلیل االقتصادي للمؤسسة-5
انماط نمو المؤسسة-6

طریقة التقییم: 
نھائيتقویم مستمر و امتحان 

المراجع: 

ر، دار المحمدیة العامة ، الجزائ2بعة ط: اقتصاد المؤسسة . )1998(ناصر دادي عدون-1
) : اقتصاد و تسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة . الجزائر2002عبد الرزاق بن حبیب (-2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris
4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris
5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise.



الرابعالسداسي: 
األساسیةوحدة التعلیم :

2اقتصاد كلي المادة :
6الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
بتابع االستھالك، الطلب على النقد، التوازن العام، نمادج النمو.1تعزیز مكتسبات االقتصاد الكلي

:المعارف المسبقة المطلوبة 
.1اقتصاد كلي 

محتوى المادة: 
في االستھالك، نظریة الدخل الدائم، نظریة الدخل النسبي، نظریة دورة الحیاة، تأثیر األصول على االستھالك)Kuznets(نظریة دوال االستھالك الحدیثة-1
دوال الطلب على النقد (أسس الطلب على النقد، تطور الطلب على النقد)-2
عر الفائدة (منحنى التوازن االقتصادي العام)تحلیل ھیكس وھانس لس-3
من طرف ھیكسLMمن طرف ھانسن، دراسة منحنى ISدراسة منحنى -
على األسعارPigouأثر توازن التوازنین أو توازن االقتصادي العام، التغیر في التوازن العام، مرونة األجور واألسعار واثر سعر الفائدة على التوازن العام، -
نماذج النمو االقتصادي-4

نموذج ھارد، نموذج دومار، نموذج كالدور، نموذج جون روبنسون، نموذج سولو-
الدورات االقتصادیة-5

تعریف الدورة االقتصادیة ومراحلھا، أنواع الدورات االقتصادیة مراحلھا-
طریقة التقییم: 

مستمر -
امتحان -

المراجع: 
.2010یساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان، كاظم جاسم الع-1
2013–عمان –دار صفاء  للنشر - –أیاد عبد الفتاح النسور " أساسیات االقتصاد الكلي " -2
.2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر، -3
2010الجزائر -لوم للنشردار الع-" االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة "  سعید بریبش-4
2008صخري عمر " االقتصاد الكلي"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -5



الرابعالسداسي: 
األساسیةوحدة التعلیم :

المالیة العامة المادة :
4الرصید:
1المعامل:

:أھداف التعلیم
العامةتفھم الطالب لموازنة الدولة العامة بشقیھا اإلیرادات و النفقات 

:المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل لالقتصاد، تسییر المؤسسات

محتوى المادة: 
نشأة وتطور المالیة العامة وعالقتھا بالعلوم األخرى-1
للنفقات العامة)(مفھوم النفقات العامة والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسیم النفقات العامة، اآلثار االقتصادیة واالجتماعیةالنفقات العامة-2
(مفھوم اإلیرادات العامة، أنواع اإلیرادات العامة، مصادر اإلیرادات)اإلیرادات العامة-3
).(مبادئ المیزانیة العامة، إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة والتوازن االقتصادي واالجتماعيالمیزانیة العامة وأصولھا العلمیة-4

طریقة التقییم: 
مستمر -
امتحان -

المراجع: 
. 2004، دار الفجر، مصر، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال، -1
2012، دار زھران، عمان، مبادئ االقتصاد والمالیة العامةعبد الغفور ابراھیم أحمد، -2
.2005المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،.زغدود علي-3
.2007المالیة العامة، دار الحامد، األردن،.العليعادل فلیح-4



الرابعالسداسي: 
المنھجیةوحدة التعلیم :

التسویقالمادة :
5الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
تمكین الطلبة من التعرف على مباديء التسویق ، البیئة التسویقیة ، تجزئة السوق و عناصر المزیج التسویقي.

:ارف المسبقة المطلوبة المع
بعض المكتسبات في مجال إدارة األعمال و تسییر المؤسسات

محتوى المادة: 

طبیعة و أھمیة التسویق-1
معرفة البیئة و السوق-2
تجزئة السوق-3
سلوك المستھلك-4
المزیج التسویقي-5
أنواع التسویق-6

طریقة التقییم: 

مستمر -
امتحان -

المراجع: 

.1992، ، األردن، الطبعة الثانیة-مدخل سلوكي-، مبادئ التسویقبراھیم عبیداتمحمد إ-1
2- Marie Camille Debourg, Joel Clavelin& Olivier Perrier, (2004) : Pratique du Marketing , Berti édition, 2ème édition, Alger.
3- Philip Kotler et Bernard Dubois, (2010) :  Marketing  Management, édition Publi-Union, 10ème édition, paris, France .



الرابعالسداسي: 
المنھجیةوحدة التعلیم :

ریاضیات مالیة المادة :
5الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم

االلمام بمفھوم القیمة الزمنیة للنقود، معدل الفائدة، اھتالك القروض

:وبة المعارف المسبقة المطل

اقتصاد نقدي و أسواق رأس المالفھم مادة الحساب والجبر باإلضافة إلىقواعد 

محتوى المادة: 
الفائدة البسیطة و الخصم-1
الفائدة المركبة و الدفعات-2
تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال-3
معاییر اختیار االستثمارات-4
القروض و اھتالكھا-5
: تقییم السندات و األسھمالتقنیات البورصیة-6

طریقة التقییم: 
مستمر  -
امتحان -

المراجع: 

.2009عدنان كریم نجم الدین، الریاضیات المالیة، دار األكادیمیون، -1
2- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012
3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les éditions Foucher. Paris
4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris, 2013.



الرابعالسداسي: 
االستكشافیةوحدة التعلیم :

3إعالم آلي المادة :
3الرصید:
2المعامل:

:أھداف التعلیم
اكتساب الطالب من مھارات في اإلعالم اآللي تساعده في مشروع تخرجھ. 

:المعارف المسبقة المطلوبة 
2و1االعالم اآللي 

محتوى المادة: 

Ms Wordمعالجة النصوص :برامج التطبیقات المكتبیة-1
Ms Excelلكترونیة الجداول اال: برامج التطبیقات المكتبیة -2
Ms Power Pointلعرض ا: برامج التطبیقات المكتبیة-3
Ms Accessقواعد البیانات تصمیم :برامج التطبیقات المكتبیة-4
Ms Front Pageویبالصفحاتم یصم: تبرامج التطبیقات المكتبیة -5

طریقة التقییم: 
مستمر  -
امتحان -

المراجع: 

.2012، دار وائل، عمان، الحاسوب و البرمجیات الجاھزة : مھارات الحاسوب، أیمن جمیل النسور-1
2- Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et techniques) édition ELLIPSES 2014.
3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013



الرابعالسداسي: 
األفقیةوحدة التعلیم :

أخالقیات العمل ومكافحة الفسادالمادة :
1الرصید:
1المعامل:

:أھداف التعلیم

ودفعھ للمساھمة في محاربتھ.توعیة الطالب وتحسیسھ من خطر الفساد،

:المعارف المسبقة المطلوبة 
ثقافة عامة و اقتصادیة.

ات العمل ومكافحة الفسادأخالقیمحتوى المادة: 
أخالقیات العملالمحور األول:

مدخل لآلداب وأخالقیات العمل-
المبادئ العامة ألخالقیات العمل-
األسرار المھنیة)إفشاءوضعیات خارقة ألخالقیات العمل(تضارب المصالح، المحسوبیة، الغش، السرقات العلمیة، -
مدونات السلوك في القطاعین العام والخاص-

الفساد ومكافحتھور الثاني:المح
مفھوم الفساد وأنواعھ-
الفساد في النظریة االقتصادیة-
أثر الفساد على عمل األسواق-
أثر الفساد على التنمیة-
استراتیجیات مكافحة الفساد-
منھجیة مكافحة الفساد في المنظمات-
مؤشرات الفساد والحوكمة-
یات)الجھود الدولیة لمكافحة الفساد(المنظمات واالتفاق-
تجارب دولیة لمكافحة الفساد-

تجربة الجزائر في مكافحة الفساد
نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (

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

الریاض ، دار العلوم للطباعة والنشر .) . 1استراتیجیة اإلصالح اإلداري وٕاعادة التنظیم في نطاق الفكر والنظریات (ط:)1985موسى , صافي إمام (-1
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0



بحر , یوسف : الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي-2
online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc

حمودي , همام : مصطلح الفساد في القرآن الكریم .-3
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm

: الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءاتالفقي , مصطفى-4
http://www.undp-pogar.org



S6-S5تجاریة  جمیع التخصصاتفرع العلوم الملحق برنامج التعلیم للسنة الثالثة 

فرع العلوم التجاریة
:      تسویقتخصص

نظم المعلومات التسویقیةالمادة:



المادة: بحوث التسویق



المادة: سلوك المستھلك

المادة: التسویق 

مدخل التسوبق الصحي–مدخل التسویق السیاحي - مدخل التسویق الفندقي–مدخل التسویق المصرفي –مدخل للخدمات -
المادة: االتصال

المادة: قانون حمایة المستھلك

مفھوم عقد االستھالك .1
ـ المعنى القانوني واالقتصادي للمستھلك. 

ـ معنى المحترف المھني. موضوع محل االستھالك



ضمان العیوب الخفیة وخدمات بعد البیع.2
أجھزة الرقابة لحمایة المستھلك.3

المادة: التسویق االستراتیجي

المادة: التسویق الدولي



المادة: التسویق االلكتروني

تخصص: تسویق الخدمات

المادة: مدخل لتسویق الخدمات

المادة: التسویق المصرفي



المادة: االتصال

المادة: التسویق االلكتروني



المادة: إدارة عالقات الزبائن

المفاھیم واألبعاد-المضامین األساسیة إلدارة العالقة مع العمالء.1
ات تطبیق التسویق بالعالقاتخطو.2
شروط نجاح تطبیق التسویق بالعالقات .3
تحلیل العالقة بین المؤسسة والعمیل.4
دراسات تطبیقیة لنماذج جودة الخدمة في المؤسسات.5
تقدیم نماذج عن كیفیة ادارة العالقة مع العمالء.6

المادة: قانون حمایة المستھلك

مفھوم عقد االستھالك .1
واالقتصادي للمستھلك. ـ المعنى القانوني 

ـ معنى المحترف المھني. موضوع محل االستھالك
ضمان العیوب الخفیة وخدمات بعد البیع.2
أجھزة الرقابة لحمایة المستھلك.3

المادة: التسویق الفندقي



المادة: التسویق السیاحي

المادة: التسویق الصحي

المادة: تحلیل البیانات

SPSSباستخدام خطوات التحلیل اإلحصائي -
التعریف بالمفاھیم و المتغیرات-
مرحلة إدخال البیانات إدخال وتحلیل البیانات-
األدوات، المقاییس واالختبارات اإلحصائیةمرحلة تفریغ و تحلیل البیانات إحصائیا-



تصمیم االستبیان-
ExcelوSPSSالمعالجة اإلحصائیة لالستبیان باستخدام -
اختبار الفرضیات-

قانون المنافسةالمادة: 

تخصص: تجارة دولیة و امداد

المادة: نظریات التجارة الدولیة

المادة: مالیة دولیة



المادة: تقنیات التجارة الدولیة

المادة: بورصة البضائع

المادة: قانون المنافسة

المادة: امداد و نقل دولي



المادة: تمویل التجارة الدولیة

لدوليالمادة: التسویق ا

المادة: االستثمار الدولي

:شروط ممارسة األنشطة التجاریة08–04المادة: قانون 

تخصص: تجارة دولیة 

المادة: المنظمات الدولیة المالیة و التجاریة



المادة: تمویل التجارة الدولیة

المادة تأمین دولي

المادة: التسویق الدولي

ماھیة التسویق الدولي-

م ومحتوى التسویق الدوليمفھو-
التمییز بین التسویق المحلي والتسویق الدولي-
بیئة التسویق الدولي-2

ولمة االقتصاد العالميع-
العالمات التجاریة الدولیة-



الدخول في السوق الدولیة-3

التصدیر المباشر.، التصدیر الغیر مباشر-

الترخیص.-

ر المباشرالمشاریع المشتركة (الشراكة). االستثما-

المزیج التسویقي الدولي-4

المادة: العملیات الجمركیة و العبور

مھام و تنظیم إدارة الجمارك.1
إجراءات االیداع الجمركي .2
إجراءات الجمركة والعبور.3
التصریح و فحص التصریح المفصل.4
عناصر الجبایة الجمركیة.5
األنظمة الجمركیة االقتصادیة.6

المادة: قانون المنافسة

: تقنیات التفاوض الدوليالمادة

المادة: مالیة دولیة



المادة: بورصة البضائع

المادة: الجغرافیا االقتصادیة

مدخل إلى الجغرافیا االقتصادیة.1
األسس الطبیعیة للجغرافیا االقتصادیة.2
السكان والجغرافیا االقتصادیة.3
األسس والمقومات للجغرافیا االقتصادیة.4
ئیسة في العالماألقالیم االقتصادیة الر.5
االتجاھات المعاصرة للجغرافیا االقتصادیة.6

:شروط ممارسة األنشطة التجاریة08–04المادة: قانون 

تخصص: تسویق دولي 

المادة :مدخل للتسویق الدولي



المادة: التسویق االلكتروني

المادة: الترویج الدولي

المادة: العالقات العامة



(تعریف، النشأة والتطور، أھمیة، أھداف).مدخل للعالقات العامة .1
فلسفة العالقات العامة (العالقات العامة، علم؟ أم فن؟ أم وظیفة إداریة؟)..2
مبادئ العالقات العامة..3
وظائف العالقات العامة..4
خصائص رجل العالقات العامة..5
نطاق ووسائل وظیفة العالقات العامة.6

المادة: إدارة عالقات الزبائن

المفاھیم واألبعاد-ألساسیة إلدارة العالقة مع العمالءالمضامین ا.7
خطوات تطبیق التسویق بالعالقات.8
شروط نجاح تطبیق التسویق بالعالقات .9

تحلیل العالقة بین المؤسسة والعمیل.10
دراسات تطبیقیة لنماذج جودة الخدمة في المؤسسات.11
تقدیم نماذج عن كیفیة ادارة العالقة مع العمالء.12

كیم التجاري الدوليالمادة: التح

ماھیة التحكیم التجاري الدولي.1
مفھوم التحكیم التجاري الدولي-
مصادر قانون التحكیم التجاري الدولي-
قواعد سیر التحكیم التجاري الدولي.2
اجراءات التحكیم التجاري الدولي-
االعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذه-

المادة: تقنیات التفاوض الدولي



المادة: أسواق دولیة

المادة: التنافسیة الدولیة



المادة: تحلیل البیانات

SPSSخطوات التحلیل اإلحصائي باستخدام -
التعریف بالمفاھیم و المتغیرات-
مرحلة إدخال البیانات إدخال وتحلیل البیانات-
ئیةاألدوات، المقاییس واالختبارات اإلحصامرحلة تفریغ و تحلیل البیانات إحصائیا-
تصمیم االستبیان-
ExcelوSPSSالمعالجة اإلحصائیة لالستبیان باستخدام -
اختبار الفرضیات-

المادة: علم النفس الصناعي
تعریف علم النفس الصناعي وأھدافھ ونشأتھ.1
أسالیب البحث في علم النفس الصناعي و التنظیمي.2
تحلیل العمل واألداء.3
.تقییم العمل واألداء المھني.4



أعضاء اللجنة الوطنیة للبیداغوجیة لمیدان التكوین في العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

الجامعة / المركز الجامعي/ الصفةاالسم و اللقبالجامعة / المركز الجامعي/الصفةاالسم و اللقب
مقرر اللجنة3الجزائر يت محمد مرادأد.رئيس اللجنةبومرداس أ.د شعيب شنوف

ميلةد.حراق مصباحسطيف  رئيس اللجنة السابقأ.د.فريد كورتل
باتنةأ.د.عقاري مصطفىعنابة رئيس ندوة العمداءأ.د.ماضي بلقاسم

ورقلةد. بختي ابراهيمأ.سوق أهراسأ.د.علي لزعر
تيارتد.يحي حسين1قسنطينةأ.د. شرابي عبد العزيز

األغواط. مقدم عبيراتأ.دسعيدةأ.د.صوار يوسف
ــــــــــــــــــــــةد.رشيد سيدي بلعباسأ.د.رفيق باشوندة تيبازةبوعافي

نائب رئيس اللجنةوهراند.شنوف الصادقمستغانم        أ.د. عشوي نصر الدين
غردايةأ.د بوعبدلي أحالممستغانمأ.د يوسفي رشيد
القادر قسنطينةجامعة األمير عبد أ.د.دراجي سعيدالمديةأ.د. يرقى حسين

تلمسانأ.د بلمقدم مصطفىشلفأ.د.مداح عرايبي الحاج
سطيفأ.د.العكي عمرتمنراستأ.د عبد المجيد عمراني

أم البواقيأ.د. السعدي رجالالواديأ.د.حميداتو محمد ناصر
مسيلةأ.د. بلعجوز حسينتيزي  وزوأ.د.سي محمد جمال

البويرةأ.د. جميل أحمدبشار    أ.د.مخلوفي عبد السالم
معسكرأ.د. حبيب تابتيعين تموشنتد,جديدن لحسن

ورقلةد.غريب بولرباحعنابةأ.د.بوقلقول الهادي
بسكرةأ.د.مفتاح صالحتبسةد.الطيب الوافي


