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 الفهرس

 
 - I4ص ----------------------------------------------------------------بطاقة تعريف الليسانس 

 5ص ------------------------------------------------------------------تحديد مكان التكوين - 1

 5ص ---------------------------------------------------------------المشاركون اآلخرون   - 2

 6ص ----------------------------------------------------------------إطار وأهداف التكوين - 3

 6ص ---------------------------------------------مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين  –أ 

 7ص -------------------------------------------------------------------أهداف التكوين -ب

 7ص --------------------------------------------------- المؤهالت و الكفاءات المستهدفة -ج

 8ص -------------------------------------------القدرات الجهوية والوطنية لقابلية التشغيل -د

 8ص -----------------------------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 8ص --------------------------------------------------مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوين  -و

 9ص -----------------------------------------------------------اإلمكانيات البشرية المتوفرة-4

 9ص --------------------------------------------------------------------قدرات التأطير - أ

 9ص ------------------------------------في التخصص التأطير الداخلي المسخر للتكوين  - ب

 11ص ---------------------------------في التخصص التأطير الخارجي المسخر للتكوين  -ج 

 12ص ------------------------------- للتكوينالحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية المسخرة  -د 

 13ص ------------------------------------- في التخصص اإلمكانيات المادية المتوفرة للتكوين -5

 13ص -----------------------------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات  -أ 

 13ص ---------------------------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات -ب 

 14ص ---------------- بعرض التكوين المقترحفي المؤسسة الجامعية والمتعلقة التوثيق المتوفر  -ج 

 14ص --الكلية فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعهد أو  -د 

 

- II 15ص ----------------------------------------------التخصصي بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 

 22ص ----------------------------------------------------------------------السداسي الخامس -

 21ص ----------------------------------------------------------------------السداسي السادس -

 22ص ---------------------------------------------------------------للتكوينإجمالية حوصلة ال -

 

 III- 23ص ----------------------------البرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين الخامس والسادس 

 

 IV-  38ص --------------------------------------------------------------------االتفاقيات/العقود 

 

 V-  41ص ----في التخصص لفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالكل شخص من  ملخصةسيرة ذاتية 

 

VI -  68ص ----------------------------------------------والعلميةرأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية 

 

 VIII- 69ص --------------------------------------------------------تأشيرة الندوة الجهوية رأي 

 

VIII- 69ص ------------------------------------ رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان 
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I- بطاقة تعريف الليسانس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة :تحديد مكان التكوين -1
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 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :كلية أو معهد  

 

 العلوم االقتصادية :قسم  

 

 0222/ 12/ 02: المؤرخ في 191: قرار رقم  :الليسانس تأهيل رقم قرار 

 

 

 (يتم إرفاق نسخة من قرار التأهيل)

 

 

  : المشاركون اآلخرون -2
 
 : المؤسسات الشريكة األخرى -

 تبسةجامعة  -

       باتنةجامعة  -             
 الواديجامعة  -

 

 :الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرونالمؤسسات و -

 .بنك خليج الجزائر  وكالة بسكرة -              

 البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بتراب والية بسكرة -              

 .الخزينة العمومية لوالية بسكرة -              

 الشركة الجزائرية للتأمين  وكالة بسكرة -              

 

 :الشركاء الدوليون األجانب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إطار وأهداف التكوين -3

 

 (حقل إجباري) مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين  –أ 
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سواء من نفس فرقة )في حالة اقتراح عدة تكوينات في الليسانس أو وجود تكوينات متكفل بها من قبل المؤسسة 

  :األخرى وفق الشكل التالي بالشعبيرجى تحديد مكانة هذا المشروع مقارنة ( التكوين أو فرق تكوين أخرى
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (حقل إجباري) أهداف التكوين -ب
 (سطرا على األكثر 22 - نهاية التكوين المكتسبة عندالكفاءات المستهدفة، المعرفة )
 

 : للميدانقاعدة التعليم المشترك 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية 

 

 علوم اقتصادية :الفرع
 

 

التخصصات  األخرى 

الموجودة   بالشعبة المعنية 

 :بالمطابقة 

 

 مالية وبنوك  -

 

 اقتصاد نقدي ومالي -

 

 
 

 

 :التخصص المعني بالمطابقة 

 بنكياقتصاد نقدي و
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ط بددد  ص  تتددد    ددد  إلدددك   دددص    ،ية تددد   ع ددد ي     ددد : ف ليسددد عل م دددصا ية تددد       تددد يهددد 
  .ب ة ت    ت يلب صك  يل  ص خ ص    ك يلم ع     ب لب صك  يل  ص ،يل   ي ت يلم ع    ص   ف يألمم ل   

  :يل  ص      إثريء يل  ر يال ج ب  ل ط لب  كذيهذي كم   س هم 

 ص   ف جصيعب يل ح  ل يلمر بط به       يلمترفي   يل  ظر  ت  يلسي س تيإلطالع  يإللم ا ب ل . 
   يلمترفي      يم أ يئه يل        يل مك  ص  ةريءة ص   ف يلمؤشريت يلم لي . 
 يلص  ء ب ل زيص  ه  ب صكم ك إ يرة ص  طر صحفظ  أصصل يل يل  رة . 

  يل مك  ص  يل   ي ت يلمترفي   ص   ف يلم  ج ت يلمترفي  يلم ع صل به. 
 يل      ب  ي   يل    ضبط    ظم يلسصق يليل صيع  يل عرف م ك . 
 يل ج ر   ب صكيل  رة م ك إ يرة صحفظ  أصصل  ختصا يل. 

 

 (حقل إجباري) (سطرا على األكثر 22) الكفاءات المستهدفةالمؤهالت و  -ج

 

 لم  ب د  هدذي  ،  د ي يل يلمتدر     ش ك يل ط م ت،  ختصص  يل ط ع   يلس ح  يالة ت      طصري    شه 
 ل  بيددد  ية تددد   ع ددد ي     ددد ، : م دددصا ية تددد       تددد يل طدددصر عشدددات يلح جددد  إلدددك   ددد  م برعددد ص  ليسددد عل 

  لعدل يل طدصر. لمم رس  ص   ف يلصظ ئف ت ص  كف ءيت بشر   صؤه    اهيال م مي   مم ي يح ي ج ت هذه يل ط م 

 د  يلجزيئدر صد  يبدرر  ب د  هدذي  هذي يل طد عكذلك ص   ف يلعقب ت يل    صيجه       أمم ل يلب صك يلسر ع يلمس مر 
  :يل  مي     يلصط   ذلك م  طر ق  يلذي يه ف إلك   ع مج  . يل ريس  يلبرع ص 

 دد   ب لع  صددر يلمؤه دد  صدد  يل ددصي ر يلع يدد   يلم  تتدد   دد  يلمجدد ل يلب  دد  إصدد ي  يل طدد م   يلعدد ا  يل دد    -
 .يل  ص   يلب صك

 طدددص ر يلمهددد رة يإل ير ددد  ل م  ح ددد   بددد ل رك ز يلم دددصية  م دددك يألسدددل يل ظر ددد   يألسددد ل ب يل طبيقيددد  يلح ي ددد   ددد   -
 .يلم لي   يلب صكصج ل 

 .يلع ي   ت ريسيلصصيص      ك   مي  لم  يرغب  عم ق يل  في  يأل  -

 يل اة م صع ص ط ب ت سصق يلعمل. 
  صج ل يل  ص   يلب صكة   ة يلمع رف    . 

 ياله م ا أك ر بر ط يلج عب يلب  يغصج   يل ظري ب لج عب يل طبي  _
 (حقل إجباري) لتشغيلاالقدرات الجهوية والوطنية لقابلية  -د
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، يل ز  د  يلعمصصيد ، يلمؤسسد ت  يله  دد ت يل ج ر د  يلب ددصك مد  هدذي يل  تد  لد    شددل ل يل در ج   يد م
 .يل  ر ل   صج ل    ،يل  ص   يلع ص  يألخر    يل      يلم لي 

 
 

 

 (حقل إجباري) الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 

 :يلم س ر  يل ك صريه   مك  ل ط لب يل  ت    
 ع ص     صك 

  ص لي   ية ت     ل  
  يالة ت     يل  ي يل ريس ت 

  ع ص   ص لي 

 ص لي   ح كمي  يلمؤسس ت 

 

 

 (حقل إجباري) لمتابعة التكوين النجاعة  مؤشرات -و
 ....(الكفاءات المكتسبة إمكانية التشغيل، متابعة الخرجين، الديمومة، نسبة النجاح، معايير) 

 

 .يلجزيئري    صجه ت يالة ت  [ ع  ي       ية ت  ] زيص  يل  ت   -

 .[ ريل اط/ يلهي كل]  ص ر يلج صع  م ك يإلصك عي ت يلم      يلبشر   - 

 .يلم   س     سصق يلعمل  -

  ل دد ل  يلمسد هم   دد   طددص ر يلب ددك أ  يلمؤسسد  يلم ليدد      ددص   إطد ر صؤهددل ةد  ر م ددك يلمسدد هم   د   طددص ر  - 
 .يلجزيئري  يالة ت  

 .صا مع دخول المؤسسات البنكية الخاصة مجال التمويلالتطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي خصو -
 

 

 

 



 

 اإلمكانيات البشرية المتوفرة-

 (يفصح عنها من خالل أعداد الطلبة الذين يمكن إدماجهم في التكوين قيد العرض)  قدرات التأطير -أ

 

 

 (الكلية أو المعهدويصادق عليه من طرف  يمأل)في التخصص المسخر للتكوين  لتأطير الداخليا -ب

 

 شهادة التدرج االسم واللقب
 االختصاصشهادة 

 (دكتوراه-ماجستير)
 التوقيع المدرسة د واالم الرتبة

  (محاضرة)اقتصاد نقدي معمق  التعليم العالي. أ (نقود ومالية) دكتوراه دولة  (علوم مالية) الليسانس مفتاح صالح

  (محاضرة) أسواق مالية  التعليم العالي. أ (علوم اقتصادية)دولة دكتوراه (علوم اقتصادية) الليسانس داودي الطيب

  (محاضرة)النظام المصرفي الجزائري  التعليم العالي. أ (اقتصاد كمي) دكتوراه دولة (تخطيط) الليسانس رحماني موسى

  (محاضرة)  تسيير الميزانية التعليم العالي. أ (تسيير) دكتوراه دولة (تخطيط) الليسانس خنشور جمال

  (محاضرة) تقييم واختيار المشاريع  العاليالتعليم . أ (تمويل ونقود )دكتوراه علوم   (تسيير) الليسانس مرغاد لخضر

  (محاضرة) أسواق مالية  التعليم العالي. أ (تمويلنقود و)دكتوراه علوم   (تسيير) الليسانس رايس حدة

أأ محاضر  (علوم اقتصادية) دكتوراه علوم (علوم اقتصادية) الليسانس حامد نور الدين   (محاضرة) اقتصاد بنكي  

أأ محاضر  (نقود وتمويل) دكتوراه علوم (علوم مالية)  الليسانس غالم عبد هللا   (محاضرة) تحليل مالي  

أأ محاضر  (اقتصاد قياسي)   دكتوراه علوم مهندس في  اإلحصاء بن الزاوي عبد الرزاق   (محاضرة)  تسيير الميزانية 

 رايس مبروك
أأ محاضر  (مالية ونقود)دكتوراه علوم (علوم اقتصادية)الليسانس   (تطبيق)مراسالت إدارية وتجارية  

أأ محاضر  (نقود وتمويل) دكتوراه علوم (تسيير) الليسانس بن سماعين حياة   (محاضرة) تقنيات وأعمال البنوك  

نقود وبنوك )دكتوراه طور الثالث  (مالية وبنوك)الليسانس  رايس عبد الحق

 (وأسواق مالية
  (تطبيق)اقتصاد بنكي  أ محاضر ب

 دردوري لحسن
  (تطبيق) اقتصاد نقدي معمق أ محاضر ب (نقود و تمويل)  دكتوراه علوم (نقود و تمويل) الليسانس
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  لغة أجنبية أ محاضر ب (اقتصاد وتسيير المؤسسة) دكتوراه علوم (اقتصاد وتسيير المؤسسة)  الليسانس صولح سماح

  (تطبيق)تقييم واختيار المشاريع  أ محاضر ب (اقتصاد تطبيقي)دكتوراه علوم (مالية، نقود وبنوك)الليسانس بن بريكة الزهرة

  (محاضرة)محاسبة بنكية  أ محاضر ب  (علوم اقتصادية)علوم دكتوراه (علوم اقتصادية)الليسانس سعاد حوحو

أ–مساعد . أ (اقتصاد التنمية)ماجستير (علوم مالية) الليسانس عبه فريد    (تطبيق) اقتصاد نقدي معمق 

أ–مساعد . أ (اقتصاد التنمية)ماجستير (علوم مالية)الليسانس نصيرة عقبة   (تطبيق)  تسيير الميزانية 

أ–مساعد . أ (مالية ونقود)ماجستير (مالية، نقود وبنوك)الليسانس بن الضيف دمحم عدنان   (تطبيق)النظام المصرفي الجزائري  

أ–مساعد . أ (اقتصاد وتسيير المؤسسة)ماجستير (المؤسسةاقتصاد وتسيير )الليسانس   حبة نجوى   (تطبيق) تحليل مالي  

أ–مساعد . أ (نقود وتمويل) ماجستير    (مالية، نقود وبنوك)الليسانس غقال الياس   (محاضرة)قانون بنكي  

أ–مساعد . أ (مالية ونقود)ماجستير مالية، نقود وبنوك)الليسانس عقون فتيحة   (تطبيق) تقنيات وأعمال البنوك  

أ–مساعد . أ (إقتصاد تطبيقي)ماجستير (تسيير)الليسانس بلحسن دمحم علي   (تطبيق)تقييم واختيار المشاريع  

أ–مساعد . أ (اقتصاد وتسيير المؤسسة)ماجستير إجازة المدرسة الوطنية لإلدارة بن فرحات عبد المنعم   (تطبيق)مراسالت إدارية وتجارية  

أ–مساعد . أ (اقتصاد وتسيير المؤسسة)ماجستير (تسيير) الليسانس بوطي عز الدين   (محاضرة)محاسبة بنكية  

أ–مساعد . أ (اقتصاد صناعي) ماجستير (األعمال إدارة) الليسانس مياح عادل   (تطبيق) تحليل مالي  

أ–مساعد . أ (الصورةأنظمة )ماجستير  مهندس دولة في اإلعالم اآللي تركي فاطمة الزهرة   إعالم آلي 

 
 مصادقة الكلية أو المعهد               مصادقة القسم                                                                                                                 
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 (ويصادق عليه من طرف الكلية أو المعهد يمأل)في التخصص المسخر للتكوين  التأطير الخارجي -ج
 

 شهادة التدرج االنتماءمؤسسة  االسم واللقب
شهادة التخصص 

 دكتوراه -ماجستير 
 التوقيع المدرسةد واالم الرتبة

       

       

       

       
 

 مصادقة الكلية أو المعهد                                                           مصادقة القسم                                                                     

 



 

 (3سنة ) المسخرة للتكوينالحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية  -د

 

 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

 أستاذ التعليم العالي 6 / 6

 أستاذ محاضر أ 5 / 5

 أستاذ محاضر ب 5 / 5

 أستاذ مساعد أ 11 / 11

 أستاذ مساعد ب / / /

 *أخرى  / / /

 المجموع 07 / 07

 

 

 مستخدمو الدعم والتقنيين: أخرى* 
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 :في التخصص  للتكوين اإلمكانيات المادية المتوفرة-5

 

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال :  والتجهيزاتالمخابر البيداغوجية  -أ
 (بطاقة لكل مخبر.) التطبيقية للتكوين المقترح

 

 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير :عنوان المخبر 

 

 (52)قدرات االستيعاب 

 
 

 المالحظات العدد اتالتجهيزعنوان  الرقم

  22 حاسوب 1

  WIFI انترنت 0

  01 قاعات مطالعة 3

عدد كبير من  مكتبة 4
 العناوين

 

 

 

 

 مخبر مالية ، بنوك وإدارة أعمال :عنوان المخبر 

 

 (52)قدرات االستيعاب 

 
 

 المالحظات العدد اتعنوان التجهيز الرقم

  42 حاسوب 1

  WIFI انترنت 0

  01 قاعات مطالعة 3

عدد كبير من  مكتبة 4
 العناوين

 

 

 

 ( االتفاقيات/ العقود  الملحقةأنظر )  التكوين في المؤسساتميادين التربص و -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

 شهر 62 البنوك العمومية
 شهر 22 ...(بنك خليج الجزائر)  البنوك الخاصة

 شهر 52 مؤسسات التامين

 شهر 22 الخزينة العمومية

 شهر 22 مديريات الضرائب

 شهر 22 المؤسسات االقتصادية العمومية

 شهر 22 المؤسسات االقتصادية الخاصة

 

 

 

 

 (إجباريحقل  ) بعرض التكوين المقترحالمتعلقة في المؤسسة الجامعية والتوثيق المتوفر  -ج
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تتوفر على أزيد من وعلوم التسيير  التجارية العلوم االقتصادية،صك ب  ك ي   _

 .التخصصات باللغتين العربية والفرنسيةعنوان في جميع  52222
 .عنوان 122222مكتبة الجامعة تتوفر على أزيد من  _

 
 

  

 المتوفرة بالمعهد أو الكلية األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصالمقرات  -د

 

 :بسكرةل مك   يلط لب ص  يعج ة بحصثه   طبي   ه  أمم له يلش تي ،  ص ر ج صع       
 52222تتوفر على أزيد من  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاريةصك ب  ل  ي  

 .عنوان في جميع التخصصات باللغتين العربية والفرنسية
 

 23 للسير الحسن لحصص . قاعات لإلعالم اآللي مجهزة بوسائل حديثة لإلعالم اآللي
 .األعمال التطبيقية

 قاعة لالنترنت. 
 بمكتبة الكلية والمكتبة المركزية باإلضافة للقاعات الموجودة  اعات المطالعةالعديد من ق

 .على مستوى المخابر
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II - التخصصي بطاقة التنظيم السداسي للتعليم  

 (6و 2السداسيين )
 ( والفرعللميدان قاعدة التعليم المشترك الوزارية الخاصة بمالحق القرارات دمج ت)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :السداسي األول - 1

 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14-16

   11 1 112  92 92 112 وحدات التعليم األساسية    

32سا  22 سا 45 مدخل لالقتصاد 32سا  22   x x 5 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 21اقتصاد جزئي  32سا  22   x x 5 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 21محاسبة عامة  32سا  22   x x 4 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 تاريخ الوقائع االقتصادية 32سا  22   x x 4 2 سا 45  

          

          

          
   9 2 سا 102  سا 42 32 سا 67 32سا  110 وحدات التعليم المنهجية

32سا  22 سا 45 21إحصاء  32سا  22   x x 4 2 سا 42  

32سا  22 سا 45 21رياضيات  32سا  22   x x 4 2 سا 42  

 x  1 1 سا 42   32سا  22 32سا  22 1منهجية البحث 

          

          

           

   0 0 سا 12   سا 42 سا 42 وحدات التعليم اإلسكتشافية

32سا  22 32سا  22 مدخل للقانون  x  1 1 سا 42   

32سا  22 32سا  22 مدخل لعلم االجتماع  x  1 1 سا 42   

          

   1 1 سا 42  32سا  00  32سا  00 وحدة التعليم األفقية

 x x 1 1 سا 42  32سا  22  32 سا 22 1أجنبية  لغة

          

          

          

          

   32 16 سا 402  32سا  127 32سا  020 سا 362 1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني -0
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14-16

   16 6 سا 132   32 سا 67 32 سا 67 سا 132 وحدات التعليم األساسية    

32سا  22 سا 45  مدخل إلدارة األعمال 32سا  22   x x 6 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 20اقتصاد جزئي  32سا  22   x x 6 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 20  محاسبة عامة 32سا  22   x x 4 2 سا 45  

          

          

          
          

   11 6 سا 132   32 سا 67 32 سا 67 سا 132 وحدات التعليم المنهجية

32سا  22 سا 45 20إحصاء  32سا  22   x x 4 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 20رياضيات  32سا  22   x x 4 2 سا 45  

32سا  22 سا 45 21إعالم آلي  32سا  22    x 3 2 سا 45  

          

          

          

   0 0 سا 92   سا 42 سا 42 وحدات التعليم اإلسكتشافية

32سا  22 قانون تجاري 32سا  22   x  1 1 سا 45   

32سا  22 علم اجتماع المنظمات 32سا  22   x  1 1 سا 45   

          
          

   1 1 سا 42  32سا  00  32سا  00 وحدة التعليم األفقية

 x x 1 1 سا 45  32سا  22  32سا  22 20 أجنبيةلغة 

          

          

          

          
   32 12 سا 422  32سا  127 سا 112 32سا  337 0مجموع السداسي 

 
 :  السداسي الثالث -3
 

 نوع التقييم   الحجم الساعي األسبوعي الساعي السداسيالحجم  وحدة التعليم
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أعمال  محاضرة أسبوع 14-16
 موجهة

 إمتحان متواصل األرصدة المعامل عمل شخصي أعمال تطبيقية

   02 9 سا 032  سا 92 32سا 110 32سا  020 وحدات التعليم األساسية    

32سا  22 سا 45 ةتسيير المؤسس 32سا  22   x x 6 2 سا 75  

سا 45 32 سا 67 21اقتصاد كلي  32سا  22   x x 6 3 سا 75  

32سا  22 سا 45 جزائرياقتصاد  32سا  22   x x 5 2 سا 55  

32سا  22 سا 45 اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال 32سا  22   x x 3 2 سا 32  

          

          
          

   4 3 سا 32  32سا  00 سا 42 32سا  67 وحدات التعليم المنهجية

32سا  22 سا 45 23إحصاء  32سا  22   x x 3 2 سا32  

 x  1 1    32سا  22 32سا  22 20منهجية 

          

          

          

          
   2 4 32سا  67 32سا  00 32سا  00 سا 42 32سا  67 وحدات التعليم اإلسكتشافية

32سا  22  سا 45 رياضيات المؤسسة 32سا  22   x x 4 2 سا 45  

 x x 1 2 32سا  2 32سا  22  32سا  22 32 سا 22 20إعالم آلي 

          

          

   1 1   32سا  00  32سا  00 وحدة التعليم األفقية

 x  1 1   32 سا 22  32 سا 22 23لغة أجنبية 

          

          
   32 17 32 سا 310 32سا  00 32سا 127 32سا 020 سا362 3مجموع السداسي

 
 

 :السداسي الرابع - 4
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14-16

   16 7 سا 167  32سا  67 سا 92 32سا  127 وحدات التعليم األساسية    

سا 45 32 سا 67 20اقتصاد كلي  32سا  22   x x 6 3 سا 57  
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32سا  22 سا 45 تاريخ الفكر االقتصادي 32سا  22   x x 5 2 سا 55  

32سا  22 سا 45 المالية العامة 32سا  22   x x 5 2 سا 55  

          

          

          

          
   12 4 سا 112  سا 42 سا 42 سا 92 المنهجيةوحدات التعليم 

32سا  22 سا 45 ماليةرياضيات  32سا  22   x x 5 2 سا 55  

32سا  22 سا 45 اقتصاد المؤسسة 32سا  22   x x 5 2 سا 55  

          

          

          

   3 1 سا 42 32سا  00  32سا  00 32سا  00 وحدات التعليم اإلسكتشافية

 x x 3 1 سا 45 32سا  22  32سا  22 32 سا 22 23إعالم آلي 

          

          
          

          

   1 1    32سا  00 32سا  00 وحدة التعليم األفقية

 x  1 1    32سا  22 32 سا 22 فساد وأخالقيات العمل

          

          

          
          

   32 13 سا 300 32سا  00 32سا  110 سا 112 32سا 090 4 مجموع السداسي

 
 

 :السداسي الخامس -5
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

   11 6 270  د32ساو67 د32ساو67 422 األساسيةوحدات التعليم     

          

 x x 6 2 90  32سا 22 32سا 22 132 اقتصاد بنكي : 1المادة 
 x x 6 2 90  32سا 22 32سا 22 132 أسواق مالية : 2المادة 
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 x x 6 2 90  32سا 22 32سا 22 132 تحليل مالي :3المادة 
          

          

   9 4 122  45 45 192 المنهجية وحدات التعليم

          

 x x 5 2 62  32ساو22 32ساو22 125 محاسبة بنكية: 1المادة 
 x x 4 2 45  32ساو22 32ساو22 92 تقييم  واختيار المشاريع: 2المادة 

          

          

          

   0 0  32ساو00  32ساو00 42 وحدات التعليم اإلسكتشافية

          

 x x 2 2  د32,سا22  32ساو22 45 24ألي إعالم:1المادة 
          

          

          

   1 1   د32,سا00  د32,سا00 وحدة التعليم األفقية

          

 x x 1 1   د32,سا22  د32,سا22 24أجنبية لغة : 1المادة 

          

          

          

   32 13 372 د32,سا00 سا132 سا 132 د32ساو667 2مجموع السداسي 

 

 

 

 

 :السداسي السادس-6
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

   11 6 270  د32سا 67  د32 سا67 422 وحدات التعليم األساسية    

          

د 32سا 22 135 تقنيات وأعمال البنوك: 1المادة  د 32سا 22    92 2 6 x x 
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د 32سا 22 135 النظام المصرفي الجزائري: 2المادة  د 32سا 22    92 2 6 x x 
د 32سا 22 135 قتصاد نقدي معمقا: 3المادة  د 32سا 22    92 2 6 x x 

          
          

د 32سا 00 002 وحدات التعليم المنهجية د 32سا 00    112 4 12   

          

 x x 4 1 92    92 تقرير تربص : 1المادة 
 x x 6 2 92  د 32سا 22 د 32سا 22 135 تسيير الميزانية:0المادة 

          

          

   1 1    د 32 سا00 د 32 سا00 وحدات التعليم اإلسكتشافية

                      

 x x 1 1    د 32سا 22 د 32سا 22 قانون بنكي:  1المادة 
          

          

          

   1 1   د 32سا 00  د 32سا 00 وحدة التعليم األفقية

                     

 x x 1 1   د 32سا 22  د 32سا 22 مراسالت إدارية وتجارية: 1المادة 

          

          

          

   32 10 422  32ساو110  32ساو110  672 6مجموع السداسي



 

،  لكل ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات واألعمال الموجهة ينبغي ) حوصلة إجمالية للتكوين -
 (بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعليمية السداسيات الستة

 
 

 و ت                  ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 495 32وسا 292 32سا و 222 32سا 22 32سا 1212

 أعمال موجهة 452 32سا 247 32سا  22 32سا112 32سا 832

 أعمال تطبيقية / / د32ساو67 / د32ساو67

 عمل شخصي 1257 682 32سا 282 85 32سا 2324

 (حدد)عمل آخر / / / / /

 المجموع 0020 1002 272 002 4017

 األرصدة 126 23 12 6 180

 % األرصدة لكل وحدة تعليم 29% 09% 9% 3% 122%
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III- في السداسيين الخامس والسادس البرنامج المفصل لكل مادة 
 ( تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 

 

 (كل الحقول تمأل إجباريا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24           4102 – 4102:  السنة الجامعية     اقتصاد نقدي وبنكي  :عنوان الليسانس        جامعة دمحم خيضر بسكرة  :المؤسسة

 الخامس: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 اقتصاد بنكي :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

 ونشاطاتها واتجاهاتها الحديثة كالبنو تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأساسيات حول:  أهداف التعليم

 

 

 

 

 المعرفة المسبقة لمقياس االقتصاد النقدي  إلىيحتاج الطالب في هذا الصدد :المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 

  :محتوى المادة

 

  والنشاط البنكي كمفاهيم عامة حول البنو/ 1

 وظائف البنك التجاري/ 0

 المركزيعالقة البنك التجاري بالبنك / 3

 ميزانية البنك التجاري/ 4

 تقييم أداء البنوك التجارية/ 2

 االتجاهات الحديثة في النشاط البنكي وأنواع البنوك/ 6

 

 

 

 تقييم متواصل زائد امتحان :طريقة التقييم

 

 

 

  (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

  2226االلكترونية دار الفكر الجامعي منير دمحم الجنيحي  ممدوح دمحم الجنيحي البنوك 

   2211منير ابراهيم الهندي ادارة البنوك التجارية المكتب العربي الحديث  

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس: السداسي
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 األساسية :وحدة التعليم 

 أسواق مالية :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

المالية واقتصاد المديونية  األسواقتعريف الطالب بالفرق بين اقتصاديات  إلىتهدف هذه المادة : أهداف التعليم

 التعرف على البورصة واهم عملياتها وواقعها في الجزائر وأيضا

 

 رأس وأسواقمعرفة مسبقة لالقتصاد النقدي  إلىيحتاج الطالب في هذا الصدد :المعارف المسبقة المطلوبة 

 المال

 

 : محتوى المادة

 

 (األنواع الوظائف، المفهوم ،)المالية األسواق _1

 

 :األدوات المالية المتداولة_2

 األدوات المالية في سوق رأس المال_  

 األدوات المالية في سوق النقد_  

 

 عقود المعامالت في األسواق المالية_3

 المعامالت الفورية_

 المعامالت اآلجلة_

 العقود المستقبلية واآلجلة_

 عقود الخيار_

 

 عمليات البورصة_4

 

 األسواق المالية اإلسالمية_5

 

 تقييم متواصل زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي  األوراق أسواق ،هندراوس عاطف وليد

 2228القاهرة   ،دار الفكر الجامعي ،ومتطلبات تطويرها

 2228 األردنللنشر والتوزيع  أسامةدار  ، المالية البورصة األوراق أسواق ،حسين عصام 

  2225 ، الجزائر،الدار الجامعية  ،المالية األوراقبورصة  ،الجباري دمحم صالح 

 

 

 

 

 الخامس: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 
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 تحليل مالي :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل

 القوائم المالية للمؤسسة كيفية تشخيص الحالة المالية لها بأهمتعريف الطالب  إلىتهدف هذه المادة : أهداف التعليم

 

المعرفة المسبقة لمقياس المحاسبة  العامة ومالية  إلى يحتاج الطالب في هذا الصدد:المعارف المسبقة المطلوبة 

 المؤسسة

 : محتوى المادة

 

 الماليعموميات حول التحليل  -1

 أدوات التحليل المالي -2

 دراسة وتحليل الميزانية -3

 التحليل المالي في األجل الطويل -4

 دراسة وتحليل حسابات النتائج -5

 دراسة وتحليل التدفقات النقدية  -6

 دراسة وتحليل جدول تغيرات األموال الخاصة -7

 المؤشرات والنسب المالية األكثر داللة -8

 حاالت عملية شاملة حول التحليل المالي -9

 

 

 تقييم متواصل زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
1122 دار وائل للنشر األردن دروس وتطبيقات: المالية اإلدارة -بن ساسي ويوسف قريشي، التسيير المالي ساالي -  
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،التسيير المالي ،مبارك لسلوس -  
مكتبة الشركة الجزائرية الجزائر ،محاسبة المؤسسةشعيب شنوف،  -  
دار الهدى الجزائر ،المحاسبة الماليةمسعود صديقين  -  
  األردندار المسيرة  ،االدارة الماليةعدنان تاية النعيمي،   -
األردنالمريخ  دار ،التحليل المالي الحديثشعيب شنوف،   -  
 دار هومة الجزائر ،للمؤسسةالتسيير المالي خميسي شيحة،  -

 
1. BETRICE ET FRANCIS GUILLOT ANALYSE FINANCIERE LES OUTILS DU 

DIAGNOSTIC FINANCIER GUALINO EDITEUR PARIS  
2. P RAMAGE ANALYSE ET DIAGNOSTIC FINANCIER ORGANISATION 
3. P VIZZAVONA ETUDE DE CAS D ANALYSE FINANCIERE BERTI EDITION     

 

 

 الخامس: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

 محاسبة بنكية :المادة 
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 2:الرصيد

 0:المعامل

 

البنوك  أنشطةتعريف الطالب بالنظام المحاسبي البنكي والمعالجة المحاسبية لمختلف  إلىيهدف هذه المقياس  : أهداف التعليم

ص   ف صكصع ت هذه يل صيئم  كيفي  يس   يصه   ص   ف يل الالت لهذه  ه م ك   عر  ،وتعريفه بالقوائم والتقارير المالية في البنوك
 التسجيل ، التبويب ، التلخيص ، تحليل الناتج ، التقرير عن النتائج  بعمليات هتعريف و يل صيئم

 

 محاسبة عامة وتحليل مالي:المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 

 : محتوى المادة

  (مدخل للنظام المحاسبي البنكي)تقديم المؤسسات البنكية وخصائصها 

  الخصم  ،التحصيل ،السحب ،اإليداع)البنوك ومختلف العمليات البنكية  ألنشطةالمعالجة المحاسبية

 (الخ.............المقاصة ، منح القروض  ،التحويل،

  المالية األدواتالمعالجة المحاسبية لمختلف العمليات البنكية ومحاسبة 

  المالية في البنوكالتقارير والقوائم 

 

 

 تقييم متواصل زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 1997دار النهضة  ،االتجاهات الحديثة في المراجعة والرقابة على الحسابات ،امين السيد احمد لطفي 
 1991 ، مصردار الجامعة ،المراجعة والتدقيق بين النظرية والتطبيق ،عبد الفتاح دمحم الصحن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس: السداسي

 منهجية :وحدة التعليم 

 واختيار المشاريع  تقييم :المادة 

 4:الرصيد
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 0:المعامل

 

واآليات المستخدمة في تقييم واختيار المشاريع واخذ صورة  األدواتتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهم  : أهداف التعليم

 واضحة حول كيفية اتخاذ القرار السليم  
 

 

 

 الرياضيات الماليةيحتاج الطالب في هذا الصدد إلى المعرفة المسبقة لمقياس  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 : محتوى المادة

 

 (االستثمار)المشروع _1

 وأنواعهالمشروع _

 االستثمار_

 طرق تمويل المشروع_

 طرق التقييم_2

 المعايير في حالة اليقين_

 المعايير في حالة عدم اليقين_

 مقاربة محاسبية مالية_3

 التقييم المحاسبي_

 طريقة النسب ومردودية االستثمار _

 طريقة القيمة االقتصادية المضافة_

 استخدام بحوث العمليات في التقييم_4

 PERT_MPMطريقة _

 البرمجة الديناميكية_

 

 امتحان+ تقييم متواصل : طريقة التقييم

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 .المالية اإلدارةجميل احمد توفيق ،* 

 1122 ير  يئل ل  شر يألر     ر س   طبي  ت: يلم لي  يإل يرة -ب  س س    صسف ةر ش ، يل س  ر يلم ل  يلياس * 

 2211منشورات مكتبة اقرا الجزائر ، اساسيات نظرية القرار رحيم حسين، * 

 

 

 

 

 الخامس: السداسي

 استكشافية :وحدة التعليم 

 آلي إعالم :المادة 

 0:الرصيد

 0:المعامل
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تهددف هدذه المدادة إلدى تعريدف الطالدب بداإلعالم اآللدي وأهميتده فدي العصدر الحددي  وتمكينده مدن كدل  : أهدداف التعلديم

 تجعله يتحكم في اإلعالم اآللي أنالتقنيات التي من شانها 

 

 

 .2و  1يحتاج الطالب في هذا الصدد إلى معرفة مسبقة لمادة اإلعالم اآللي  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 : محتوى المادة

 
  مدخل إلى قواعد البيانات 

  النموذج التصوري للمعطيات 

  النموذج المنطقي للمعطيات 
  النموذج المادي للمعطيات. 
  شرحMicrosoft Access 
 قواعد البيانات العالقاتية 

 

 : طريقة التقييم
 امتحان+ تقييم متواصل 

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : لمراجعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس: السداسي

 األفقية :وحدة التعليم 

 لغة أجنبية :المادة 

 1:الرصيد

 1:المعامل
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باللغة  تهدف هذه المادة إلى تعليم الطالب المصطلحات االقتصادية خاصة المتعلقة باالقتصاد العام  والتعرف : أهداف التعليم

 على كيفية فهم النصوص وأصول الترجمة جنبيةاأل
 

 

 ال يحتاج الطالب في هذا الصدد إلى معرفة مسبقة :المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 

 .المتعلقة باالقتصاد النقدي والبنكي نقترح في هذا الصدد تدريس المصطلحات االقتصادية: محتوى المادة

 

 

 

 

 امتحان+ تقييم متواصل : طريقة التقييم

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 
  ،2225منى جريج، المصطلحات االقتصادية والتجارية، بيروت. 

 مختلف القواميس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 تقنيات وأعمال البنوك :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل
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 أعمالهاتستخدمها البنوك في  التيتلقين الطالب التقنيات المختلفة   إلىتهدف : أهداف التعليم

 

 

 الطالب في هذا الصدد الى معرفة مسبقة لمقياس االقتصاد البنكي يحتاج:المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 

 : محتوى المادة

 :مفاهيم عامة1

 الوساطة المالية_

 الحسابات_

 الودائع_

 وسائل الدفع_

 عمليات االئتمان_2

 اإلقراضتقنيات تقييم المشاريع وسياسات _3

 تقنيات تمويل التجارة الخارجية_4

 

 

 

 

 تقييم متواصل زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرتقنيات البنوك ،الطاهر لطرش ، 

 2212  األردندار المسيرة   ،البنوك المعاصرة إدارة ،دريد كامل ال البيت 

 مصرالقاهرة  ،المكتب العربي الحديث، الحديثة للبنوك  اإلدارة ،عبد الغفار حنفي 

 األردندار صفاء  ،المصرفية األعمال إدارة ،رمضان زياد 

 

 

 

 

 

 السادس: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 النظام المصرفي الجزائري :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

تعريف الطالب بالمؤسسات المكونة للنظام المصرفي الجزائري وكل  إلىتهدف هذه المادة : أهداف التعليم

 .على االقتصاد الوطني تأثيرهاالتي مست هذه المؤسسات ومدى  اإلصالحات
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 معرفة مسبقة لالقتصاد البنكي إلىالطالب في هذا الصدد  يحتاج:المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 : محتوى المادة

  (1992_1962)وتطور النظام المصرفي الجزائري منذ االستقاللنشأة 

 تطور النظام المصرفي في ظل اإلصالحات  والتعديالت المتتالية 

 آليات عصرنة النظام المصرفي الجزائري 

 تحديات القطاع المصرفي الجزائري 

 

 

 تقييم متواصل زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 

 (إلخ انترنت،كتب ومطبوعات ، مواقع ) : المراجع

 مدخل للتحليل النقدي د م ج الجزائر  ،محمود حميدات 

 مدخل للنظرية االقتصادية الكلية  د م ج الجزائر ،عبد المجيد قدي 

  د م ج الجزائر  ،تقنيات وسياسات التسيير البنكي، فريدة بخزار 

 د م ج الجزائر  ،مبادئ االقتصاد النقدي والمصرفي ،عبد القادر خليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 معمقوالمالي النقدي القتصاد اال :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

السياسة النقدية وتعرفه  أدواتتهدف هذه المادة إلى تعميق مفهوم الطالب للنقود و كيفية استخدام  :أهداف التعليم

 على أهم نماذج التمويل
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  يحتاج الطالب في هذا الصدد إلى معرفة مسبقة لالقتصاد النقدي:المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 : محتوى المادة

 مدخل لالقتصاد  النقدي 

 الكتلة النقدية ومقابالتها 

 النقود والفائدة 

  واإلنتاجالنقود 

 النقود واألسعار 

 السياسات النقدية ومكافحة التضخم 

 النظم المالية 

  المالي ونماذج التمويلاالدخار 

 

 : طريقة التقييم

 تقييم متواصل زائد امتحان

 

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

   2223االقتصاد النقدي والمصرفي منشورات الحلبية  أساسياتزينب عوض هللا 

 يلمع رف، سصر  ، ب    س   ،  ير "ية ت    ت يلم ل  يلسي س    يلم لي   يل     "م   ك ع  ، فرج عبد ال
 .يل سر،

  ،ير يلفجر ل  شر  يل صة ع، يل  هرة،(يلمفهصا، يأله يف، يأل  يت)يل  ص   يلسي س  يل      "ص لح صف  ح  ، 
 

 

 

 

 السادس: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

 تقرير التربص :المادة 

 4:الرصيد

 1:المعامل

 

االطالع على الجانب التطبيقي لكل ما يتعلق بالنقود والبنوك حيث  منتمكين الطالب  إلىيهدف : أهداف التعليم

الدراسة تمكنه من التحكم  هبتقديم تقرير مفصل حول الدراسة التطبيقية فهذ إثرهايقوم بدراسة ميدانية يقوم على 

 بشكل اكبر في كل الجوانب المتعلقة بالتخصص
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 نوكبقة بالنقود واللالجوانب النظرية المتع كل:المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 : محتوى المادة

 التي تمكن الطالب من تعميق معارفه وتطبيقها على ارض الواقعدراسة تطبيقية في مؤسسة من المؤسسات 

 

 

 

 تقييم متواصل زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 

 

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

 تسيير الميزانية :المادة 

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

 من خاللها يتم تسيير الميزانية في المؤسسة التي اآللياتمختلف تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب على  : أهداف التعليم
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 .التسيير المالييحتاج الطالب في هذا الصدد إلى معرفة مسبقة  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 : محتوى المادة

 مفاهيم عامة حول التقدير والتنبؤات في المؤسسة: المحور األول

 مفهوم التقدير الكمي وأنواعه -

 مفهوم التقدير الكيفي وانواعه -

 كيفية بناء نموذج تقديري كمي -

 ومنهج التخطيطالقرار االداري في المؤسسة  -

 شجرة القرارات اإلدارية -

 طرق التقدير الكمي :  المحور الثاني

 طريقة المربعات الصغرى  -

 معادلة خط االتجاه العام في السلسلة الزمنية -

 طريقة المتوسطات المتحركة المرجحة -

 طريقة التمهيد األسي -

 طرق التقدير باالحتياجات المالية للمشروع :المحور الثالث

 طريقة نسبة المبيعات إلى عناصر الميزانية -

 التحليل باستخدام النسب التمويلية -

 رافعة التشغيل والمردودية المالية -

 حجم التعادل القيمي والكمي كأسلوب التخاذ القرارات -

 تطبيقات احتمالية على نقطة التعادل: المحور الرابع

 تطبيق احتمالي لمتغير عشوائي -

 باستخدام التوزيع الطبيعيطرق التحليل  -

 تطبيق التوزيع االحتمالي على نقطة التعادل -

 التوازن المالي للمؤسسة باستخدام الطريقة البيانية -

 امتحان+ تقييم متواصل : طريقة التقييم

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 1999التمويلية في الشركات  اإلدارةعزت الميداني  أيمن 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: السداسي

 ستكشافيةالا :وحدة التعليم 

 بنكي قانون :المادة 

 1:الرصيد

 1:المعامل
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يل ددصيع   يلم ظمدد  ل  ظدد ا يلب  دد   أهددم  يل دد عص  يلب  دد  هدد ف هددذه يلمدد  ة إلددك  عر ددأ يلط لددب باسددل  : أهددداف التعلدديم
 .يلجزيئري 

 

 معرفة مسبقة لمقياس االقتصاد البنكي إلىيحتاج الطالب :المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 : محتوى المادة

 

 مفهوم القانون البنكي  وعالقته بالقوانين األخرى / 1
 صفهصا يل  عص  يلب   ؛   -
 مالة  يل  عص  يلب    ب ل صيع   يألخر ؛  -
 خت ئ  يل  عص  يلب    -
 هياكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته  / 0

 لب ك يلجزيئر؛يلط بع يل  عصع    -
 صالحي ت ب ك يلجزيئر  مم ي  ه؛ -
 صج ل يإل يرة؛ -
 .صج ل يل     يل رض -
 

 شروط إنشاء مؤسسات مصرفية في الجزائر/ 3
 شر ط إعش ء صؤسس ت صترفي     يلجزيئر -
 يلعم ي ت يلب  ي  -
 الرقابة على النشاط البنكي / 4

 امتحان: طريقة التقييم

 

 (إلخ ، مواقع انترنت، كتب ومطبوعات) : المراجع

 2991أ ر ل  21يلت  رة يصا  21يلجر  ة يلرسمي  رةم 
 1112أ ت  12يلت  رة يصا  21يلجر  ة يلرسمي  رةم 
 1121سب مبر  12يلت  رة يصا  50يلجر  ة يلرسمي  رةم 

 

 

 

 السادس: السداسي

 أفقية:وحدة التعليم 

 مراسالت إدارية وتجارية :المادة 
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 1:الرصيد

 1:المعامل

 

تتعامل بها مختلف  التيبكل اإلجراءات المتعلقة بالمراسالت اإلدارية  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب  : أهداف التعليم

 .والبنكية اإلدارات خصوصا ما تعلق بالمراسالت الخاصة بالمعامالت المالية
 

 

 ال يحتاج الطالب إلى معرفة مسبقة:المعارف المسبقة المطلوبة 

 

 

 : محتوى المادة

 

 التحرير االداري /1

 االسلوب االداري -

 المراسلة االدارية -

 الصيغ االدارية -

 انواع الرسائل االدارية -

 وثائق السرد االداري -

 الرسائل التجارية /2

 المراسالت الجديدة -

 .الرد على خطاب: فاتحة الرسائل   -

 تأييد خطاب: فاتحة الرسائل  -

متنوعات: الرسائلفاتحة   -  

خاتمة الرسائل  -  

منشورات وتبليغات    -  

 استفسار عن األسعار -

 

 تقييم مستمر زائد امتحان: طريقة التقييم

 

 (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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IV- االتفاقيات  / العقود 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو الرغبة إبداء النيةرسالة نموذج 
 )في حالة تقديم عرض التكوين باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 

 ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية
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 :الموافقة على اإلشراف المزدوج لليسانس بعنوان  :الموضوع

 

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

( أو المركز الجامعي)وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل هذا التكوين 

 :ترافق هذا  المشروع من خالل

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 

 :توقيع المسؤول المؤهل رسميا 
 

 :الوظيفة

 
 :التاريخ

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 إبداء النية أو الرغبةرسالة نموذج 

 )في حالة تقديم عرض تكوين ليسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم  (

 

 (ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة)

 

 :الموافقة على مشروع بحث تكوين في الليسانس بعنوان :الموضوع
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 :المقدم من 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله بصفتها 

 المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 :المشروع ويتمثل دورنا فيه من خاللوفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا 

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  -

 .ع المؤطرةفي إطار المشاري

 

سيتم تسخير اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها 

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

 .منسقا خارجيا  لهذا المشروع (*...............ة)يعين السيد

 

 :توقيع المسؤول المؤهل رسميا

 

 :الوظيفة

 

 :ريخالتا

 

 :الختم الرسمي للمؤسسة
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V-  مختصرةسيرة ذاتية 

 في التخصص لفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينامن  لكل شخص

 (التأطير الداخلي والخارجي)

 (المرفقحسب النموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

 مسؤول فرقة ميدان التكوين

صالـــح: االســـــم   

مفــتـاح: اللقـــــب    

(بسكرة)بالفيض  26/1962/ 21:تاريخ ومكان الميالد  

مسكن العالية بسكرة 222حي  414رقم  12عمارة :  العنوان  

         274321216:،   الهاتف النقال  033/745359 :الهــاتف 
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 ameftah2004@yahoo.com:البريد االلكتروني
بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرجامعة دمحم خيضر : مؤسسة النشاط  

 الشهادات المتحصل عليها:
     1914ثانوية العربي بن مهيدي بسكرة، الجزائر،  سنة: شهادة البكالوريــــا  -   
  1919علوم مالية ،جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، سنة : شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية ،تخصص -   
.بتقدير مشرف جدا   1994نقود ومالية،جامعة الجزائر سنة: شهادة الماجستـير في العلوم االقتصادية، تخصص -      
بتقدير مشرف جدا 0224نقود ومالية،جامعة الجزائر سنة: شهادة دكتوراه الدولة  في العلوم االقتصادية، تخصص -     

   0229برأستاذ التعليم العالي منذ ديسم:المنصب الحـالي
 المهــــام البيداغوجية:

   والدكتوراهتدريس عدة مقاييس  عل مستوى الليسانس والماجستير  

 

 عضوية اللجان المختلفة

 

 1- عضوية المجالس العلمية

رئيس اللجنة البيداغوجية  -  

اللجنة العلمية لقسم االقتصاد  رئيس -  

عضو المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتسيير  -  
عضو المجلس العلمي لمخبر كلية العلوم االقتصادية والتسيير  -  

 0- عضوية اللجان العلمية للملتقيات: مضص    ك  ر ص  يلم  قي ت يلصط ي   يل  لي 

 3- الخبرة وعضوية لجان القراءة  : خب ر صع م   ل   ر ص  يلبحصث ل مجالت يلع مي  يل    ت ره  يلج صع ت يلصط ي : 

 4- عضوية لجان اعداد المسابقات الماجستير والدكتوراه :  شارك كمؤطر في العديد من مسابقات الماجستير والدكتوراة

 5-رئاسة مشاريع الماجستير والماستر والدكتوراه : له مشروع ليسانس ومشروعي ماستر 

 

   6-عضوية رئاسة مشاريع البحث المختلفة 

 الـــمهام االدارية:
  1992/1996نائب مدير مكلف بالدراسات لمعهد العلوم االقتصادية بجامعة بسكرة سنة  -

نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية بكلية العلوم االقتصادية والتسيير بجامعة بسكرة  -
0227 إلى ديسمبر  0222ابتداء من مارس  

 

 السيـــرة الذاتيــة

 

 

  لحسن: إلاسم 

 دردوري :اللقب 

 باتنة  –ثنية العابد  – 32/50/0895: تاريخ و مكان إلازدياد 

 بسكرة -فوغالة– حي إلاخوة البار  :العنوان 

 5110111655-: الهاتف 



43           4102 – 4102:  السنة الجامعية     اقتصاد نقدي وبنكي  :عنوان الليسانس        جامعة دمحم خيضر بسكرة  :المؤسسة

  العنوان الالكترونيlahcene_dardouri@yahoo.fr 

 :الشهادات املتحصل عليها

  شهادة البكالوريا شعبة هندسة مدنية 0888عام. 

  نقود و تمويل جامعة دمحم خيضر بسكرة الجزائر  اختصاص الاقتصاديةشهادة الليسانس في العلوم  3552عام 

  نقود و تمويل جامعة دمحم خيضر بسكرة الجزائر  اختصاص الاقتصاديةشهادة املاجستير في العلوم  3551عام 

  لعلوم الاقتصاديةشهادة الدكتوراه في ا3502عام 

 والتدريس التاطير: 

  املؤسسات املالية وأسواق رأس * تحليل نقدي*مالية  عامة *اقتصاد نقدي* مالية دولية * * املقاييس املدرسة

 التشخيص املالي_ البنك املركزي والضبط النقدي _الرياضيات املالية  _نظريات الوساطة املالية*املال 

  إلاشراف على طلبة السنة الرابعة علوم اقتصادية و إلاشراف على طلبة السنة الثالثةlmd علوم اقتصادية 

    إلاشراف على طلبة املاستر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

  ر دد     : االسم
 مبدده    : اللقب

 .ببسكرة 21/22/1977    :تاريخ ومكان الميالد
 .، بسكرة ، يلجزيئر 32ة يشدد  رةم ح    : العنوان الشخصي
  22213.72.12.32.99    النقال   : الهاتف الشخصي
 farabba77@yahoo.fr     :البريد اإللكتروني

 الشهادات المحصل عليها                            
 .ص   بسكرة، ص  ث عص   صك   1995شعب  م صا يلطبيع   يلحي ة ،   رة جصي   :  شهادة البكالوريا -
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 .، ص  ج صع  دمحم خيضر بسكرة1999ص لي  ، جصي  : تخصص   يلع صا يالة ت    ،  شهادة الليسانس -

 .، ص  ج صع  يلع    يلح ج ل ضر ب     16/23/2225ية ت   يل  مي  ، ب  ر خ : تخصص   يالة ت  ،   :شهادة الماجستير -

 .، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر العاصمة0222الجتماعي، سبتمبر في القانون ا دبلوم الدراسات العليا المتخصصة -

 النشاطات العلمية واإلدارية
، لط بددد  يلسددد   يل  عيددد ، ب سدددم يل سددد  ر، ج صعددد  دمحم خيضدددر بسدددكرة، خدددالل يلسددد   مـــدخل لالقتصـــاد النقـــدي:  ددد ر ل صقيددد س -    

 .2222/2221يلج صعي  

لط بدد  يلسدد   يأل لددك ، ب سددم يل سدد  ر، ج صعدد  دمحم خيضددر بسددكرة، خددالل يلسدد   يلج صعيدد  ، االقتصــاد  الجزئــي:  دد ر ل صقيدد س -  
2221/2222. 

، لط بدد  يلسدد   يلريبعدد ، ب سددم يالة تدد  ، ج صعدد  دمحم خيضددر بسددكرة، خددالل نــدوة فــي الماليــة والنقــود والبنــوك : د ر ل صقيدد س -   
 . 2225/2226يلس   يلج صعي  

، لط بد  يلسدد   يل  عيد ، ب سدم يالة تدد  ، ج صعد  دمحم خيضدر بسددكرة، خدالل يلسد   يلج صعيدد  االقتصــاد النقـدي:  د ر ل صقيد س   -   
2229/2212. 

، لط بد  يلسد   يلريبعد ، ب سدم يالة تد  ، ج صعد  دمحم خيضدر بسدكرة، خددالل نـدوة فـي الماليـة والنقـود والبنـوك : د ر ل صقيد س  -   
 .2229/2212يلس   يلج صعي  

، لط بدددد  يلم سدددد ر، ب سددددم يالة تدددد  ، ج صعدددد  دمحم خيضددددر بسددددكرة، خددددالل يلسدددد   يلج صعيدددد  التســــيير المــــالي :صقيدددد س  دددد ر ل -
2212/2211. 

ــة : دد ر ل صقيدد س - ، لط بدد  يلم سدد ر، ب سددم يالة تدد  ، ج صعدد  دمحم خيضددر بسددكرة، خددالل يلسدد   يلج صعيدد  الســوق واألدوات المالي
2212/2211. 

ــةالســوق واأل : دد ر ل صقيدد س - ، لط بدد  يلم سدد ر، ب سددم يالة تدد  ، ج صعدد  دمحم خيضددر بسددكرة، خددالل يلسدد   يلج صعيدد  دوات المالي
2211/2212. 

، لط بدد  يلسدد   يل  عيدد  ليسدد عل، ب سددم يالة تدد  ، ج صعدد  دمحم خيضددر بسددكرة، خددالل األقتصــاد الجزائــري والعولمــة : دد ر ل صقيدد س -
 .2211/2212يلس   يلج صعي  

 إلك يصص   هذي 2212ص ي 22: يالة ت     بج صع  دمحم خيضر بسكرة ص ذرئيل ةسم يلع صا  -
 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 

 موسى رحماني :اإلسم اللقب

 

 بيطام باتنة 1965نوفمبر  18:تاريخ ومكان الميالد

 

 drmoussar@yahoo.fr :البريد اإللكتروني والهاتف
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 أستاذ التعليم العالي :الرتبة

 

 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة :األصلية  مؤسسةال

 

 

 (إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

 جامعة قسنطينة 1989ليسانس : التدرج

 جامعة الجزائر 1991ماجستير في العلوم االقتصادية : ما بعد التدرج

 جامعة الجزائر 2221كتوراه الد

 

 (:إلخ......المدرسةالمواد )الكفاءات البيداغوجية المهنية 

 ، اقتصاد كلي معمق، اقتصاد كلي دولي 0و 1اقتصاد كلي 

 اقتصاد نقدي، إحصاء

 .اقتصاد وتسيير المؤسسة

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

 
 الطيب داودي: االسم واللّقب

 2003/12/03دكتوراه دولة   :آخر شهادة محّصل عليها وتاريخ إصدار

 علوم اقتصادية: التخّصص

  أستاذ التعليم العالي: الّرتبة

 أستاذ جامعي: الوظيفة

  جامعة دمحم خيضر بسكرة: المؤّسسة األصلية
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  التجارة الدولية، السياحة، التمويل :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 

 : الكتب 

للنشر ، مكتبة المجتمع العربي ''واإلسالمي-االشتراكي-في الفكر الرأسمالي''مدخل لعلم االقتصاد  .1

 .2229والتوزيع، 

 :المجالت 

دور تحليل البيئة الخارجية في تقييم الخيار االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية، مجلة دفاتر المخبر، كلية  -2

 2012.العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة بسكرة

 :الملتقيات 

ضمن فعاليات /أثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية : عنوان المداخلة  -3

نيسان / 26/29ما بين/المنعقد في جامعة الزيتونة األردنية الخاصة /مؤتمرالريادية في مجتمع المعرفة 

  2212(ابريل)

ولوجيا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال ادارة التغيير كمدخل الستخدام تكن: عنوان المداخلة  -4

المنعقد في كلية /في إطار الملتقى الدولي التاسع حول االبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة /

 . 2211ماي /  18/19جامعة البليدة في /العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

اقتصاديات :الملتقى الدولي حول /قيق التنمية المستدامة السياحة البيئية كمدخل لتح: عنوان المداخلة  -5

يومي / المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ السياحة ودورها في التنمية المستدامة 

 –جامعة بسكرة /  2212مارس / 29/12

 

 :قاييس المدرسةالم

 .....ارة دولية ، مالية عامة، االقتصاد الجزائري،تاريخ الفكر االقتصادي، تاريخ الوقائع االقتصادية، تج

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
 مرغاد خلضر: واللقباالسم  

 بسكرة  -أبوالد حركات 1971خالل : دزدداد اتريخ و مكان اال 

 نقود ومتويل: التخصص ، دكتوراه يف العلوم  االقتصادية: الشهادة  

 (أ ) أستاذ حماضر : الـرتبة احلالية

 .بسكرة  –جامعة دمحم خيضر: النشاط  مؤسسة
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 dr_lakhdar2008@yahoo.com:الربيدااللكرتوين، 2770042291: اهلاتف  

 :املسار التكويين والشهادات   

 املكــــان السنـــــة التخصـــص نــوع الشهـــادة 

 اوالد جالل.عابد مسايت اثنوية ال 1990جويلية15 رداضيات بكالوردا

 جامعة دمحم خيضر بسكرة 1996جوان  17 تسيري إقتصاديةليسانس علوم 

 اجلزائرجامعة 0221ديسمرب 26 اليةالنقود وامل ماجستري

 جامعة دمحم خيضر بسكرة 0221جويلية 13 النقود والتمويل دكتوراه العلوم

 جامعة دمحم خيضر بسكرة 0212جوان 26 النقود والتمويل شهادةالتأهيل اجلامعي

 : الخبرة البيداغوجية 

 مدخل لالقتصاد، املالية العامة ، اقتصاد التنمية ، مدخل لالقتصاد ، احملاسبة الوطنية ، الكلي االقتصاد: س ييامقتدريس  -

، انظالقا .LMDقسم االقتصاد ، الثانية ليسانس : كلية العلوم االقتصادية جامعة دمحم خيضر بسكرة  :املالية العامة : مقياس  -

 .0212-0214اىل غاية السنة االجلامعية احلالية  0221/0229من السنة اجلامعية

،السنة  (LMD SEGC)جمال العلوم االقتصادية: كلية العلوم االقتصادية جامعة دمحم خيضر بسكرة  :تقنيات بنكية: مقياس  -

 .0229-0221الثالثة ،حتصص مالية وبنوك، السنة اجلامعية 

 أوىلالسنة / فسم العلوم االقتصادية: كلية العلوم االقتصادية جامعة دمحم خيضر بسكرة  :العمومي والتشريعاالقتصاد : مقياس  -

 .0212-0214 0214-0213/0213-0210ماسرت ،حتصص نقود ومالية ، السنة اجلامعية

 السيـــرة الذاتيــة
 رايـس  حدة: اللقبو االسم 

 بسكرة  -بزريبة حامد  01/21/1974: اتريخ و مكان االدزدداد 

 نقود ومتويل: التخصص ، دكتوراه يف العلوم  االقتصادية: الشهادة 

 التعليم العايلأستاذ : الـرتبة احلالية

 .بسكرة  –جامعة دمحم خيضر: مؤسسة النشاط 
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 2779064663: ف اهلات،العالية ـ بسكرة  46شقة  24مسكن عمارة  022حي : العنوان 

 dr_rais2008@yahoo.com:الربيد االلكرتوين

 املكــــان السنـــــة التخصـــص نــوع الشهـــادة

 اثنوية احلكيم سعدان بسكرة 1990جويلية  06 رداضيات بكالوردا

 جامعة دمحم خيضر بسكرة 1996جوان  17 تسيري ليسانس علوم إقتصادية

 جامعة ابجي خمتار عنابة 1999جوان  32 النقود والتمويل ماجستري

 جامعة دمحم خيضر بسكرة 0227نوفمرب  19 النقود والتمويل دكتوراه العلوم

 جامعة دمحم خيضر بسكرة 0229مارس  17 النقود والتمويل شهادة التأهيل اجلامعي

  

 :املقاييس املدرسة يف التدرج   

 ،مدخل لالقتصاد: مقياس ، املايل التسيري: مقياس ، احملاسبة الوطنية : مقياس ، اتريخ الفكر االقتصادي : مقياس  - 

: مقياس ، البنكي التسويق : مقياس  ،أسواق رأس املال الدولية : قياس م، األسواق املالية : مقياس  ،أدوات وأسواق مالية:مقياس

 اهلندسة املالية : مقياس  ،التقنيات البنكية

 ما بعد التدرجاملقاييس املدرسة يف 

 لالسياسات االقتصادية وأسواق رأس املا، اهلندسة املالية، التكامل االقتصادي الدويل
 

 السيـــرة الذاتيــة
 جمال خنشور: اإلسم اللقب

 

 عين اعبيد قسنطينة  13/22/1955: تاريخ ومكان الميالد

 

 khenchour_djamel@yahoo.fr: البريد اإللكتروني 

 

 التعليم العاليأستاذ   :الرتبة
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 جامعة دمحم خيضر بسكرة: المؤسسة  األصلية

 

 ( : إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

 1979ليسانس تخطيط 

 1988ماجستير اقتصاد  

 .2227دكتوراه دولة في التسيير  

 

 (: إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

 اإلحصاء الوصفي، اإلحصاء التطبيقي، اقتصاد قياسي، األساليب الكمية للتسيير، تسيير الميزانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
 بن بريكة الزهرة: يالسدم  يل  دب . 
   بسكرة 21/24/1978:   ر خ  صكد   يلميال. 

  يلبر   يالل  ر ع :z.benbraika@univ-biskra.dz 

 يلمؤهالت يلع م د :
    يلجزيئر -بسكدرة -ج صع  دمحم خيضر: يلجد صع      .2213/2214:    يلعد صا يالة تد    م صا  ك صريه. 
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 ية تد    طبي  : يل  ت  .2227/2228: د جس  ر    يلعد صا يالة تد    ص. 
.يلجزيئر -بسكدرة -ج صع  دمحم خيضر: يلجد صع       

     ص لي  ع ص     صك: يل  ت .2224/2225: ليسد عل    يلع دصا يالة تد. 
.يلجزيئر -بسكدرة -دمحم خيضر: يلجد صع      
   صك  ص  : ثد عص       1997: بكد لصر   م دصا  قي 

 الخبـرة البيداغوجية:
   صك ف  ب  ر ل يلم  ييل (صس م ة)أس د ذة ج صعي: 

  حد ة س يس د  لس   يل  عي  : 0اقتصاد كلي LMD( صصجه صح ضدرة  أممد ل )  2213يلك  2228ص 
  2214-2215 

 لس   يأل لك حد ة س يس د  : 1اد كلياقتص LMD( صح ضدرة  أممد ل صصجه )   2212-2211يلس   
2213-2214 

 حد ة س يس د  لس   يل  عي  : 1اد كلياقتص LMD صس ر م صا يل س  ر صح ضرة 

  2211إلك  2228ص  ( صح ضدريت  أممد ل صصجه )  صقي س س صي :  اقتصاد كلي. 
 2228/2229( أممد ل صصجهد )ص  د س س دصي : اقتصاد دولي. 
    ( صح ضرة  أممد ل صصجهد ) حد ة س يس د  لس   يال لك ص س ر: اقتصاد كلي معمق 

         2228-2229   2213/2214  

 ( صح ضرة  أممد ل صصجهد ) حد ة س يس د  لس   يال لك ص س ر:  :نمذجة 

         2228-2229   2212-2213  
 ح ة س يسي  لس   يل  عي  ص س ر ص لي   ية ت     ل   :نمذجة في االقتصاد الكلي مالي دولي  (

 (2214)يلك يصص   هذي  2212ص ذ ( صح ضرة  يمم ل صصجه 

  .يلجزيئر -بسكرة -صع  دمحم خيضرج : يله    يلمس   ص         

   ح ة س يسي  لس   يال لك   مقياس اقتصـاد مؤسسةل  ر ل : أس د ذة صس   دف LMD  

   

 السيـــرة الذاتيــة
مب  يلرةيق :االسم  
ب  يلزي ي : اللقب     

 abenzaouiprof@gmail.com : العنوان االلكتروني

 الشهادات المتحصل عليها
 1121بسكرة ج صع    ،أ يل اه ل يلج صع  كاس  ذ صح ضر -
 .1121   يلع صا يالة ت       ت  ية ت   قي س  ص  ج صع  يلجزيئر س    دكتوراة علوم ▪

mailto:abenzaouiprof@gmail.com
mailto:abenzaouiprof@gmail.com
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 .1112ةس ط   ، س      يلع صا يالة ت       ت  ية ت   ص ل ، ج صع  ص  صري شهادة الماجستير  ▪
 .1111، يلمعه  يلصط   ل   طيط  يإلحت ء يلجزيئر،س   شهادة مهندس دولة في اإلحصاء ▪
 .2992 رع م صا  قي  ،   رة جصي  : شهادة البكالوريا ▪

 النشاطات العلمية والثقافية:
ت      يل ج ر    م صا يل س  ر بج صع  بك ي  يلع صا يالة  نائب رئيس قسم العلوم االقتصادية للتدريس والتعليم في التدرج -

 .1122-1111دمحم خيضر بسكرة خالل يلف رة 
 . 1121عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية ابتداء من سنة  -
 .1119-1112بج صع  دمحم خيضر بسكرة خالل يلف رة عضو تحرير مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية  -
، يلمع م  دراسة حالة الجزائر –اإلصالح الهيكلي على سوق العمل وسعر الصرف تأثيرات : مضص صشر ع بحث حصل -

 .، بج صع  دمحم خيضر بسكرةM0142006004، رةم 1111س   
يلمع م   دور االستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات في تنشيط سوق العمل في الجزائر: رئيل  رة  بحث حصل -

  خيضر بسكرة، بج صع  دمحمM0142006004، رةم 1122س   
بك ي   يلع صا  عضو لجنة صياغة وتصحيح امتحان مسابقة الماجستير تخصص األساليب الكمية في التسيير -

 .1112/1121يالة ت      يل ج ر    م صا يل س  ر، بج صع  دمحم خيضر بسكرة ل مصسم يلج صع  
 :المقاييس المدرسة

  ،النمذجة، نمذجة في الاقتصاد الكلي الدوليالإحصاء الوصفي، الإحصاء التطبيقي والإحتمالات 

 تاريخ الوقائع الاقتصادية، تسيير ميزانية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
 

 عبد هللا غالم: للّقبااالسم و

 0211/ 14/29دكتوراه علوم في العلوم االلقتصادية  وتأهيل جامعي  :إصدار وتاريخ محّصل عليها آخر شهادة

 االقتصاديةالعلوم :  صالتخصّ 

 -أ  –استاذ محاضر  :تبةالرّ 

 أستاذ: الوظيفة

 جامعة بسكرة: المؤّسسة األصلية

 :المجاالت العلمية المشتغل فيها
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رئيس فرقة بمخبر مالية بنوك و إدارة أعمال بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير 
حصل رئيس مشروع بحث : 

 M01420 221111: تحت رقم،أهداف، قياس، أثار ونتائجتقييم التكاليف وسياسة ضبط نفقات التربية  -
 M01420130010 : تحت رقم ،مستقبل االقتصاد الجزائري في ظل مخططات اإلنعاش وتوالي األزمات -

مسامهات يف أعمال التأهيل اجلامعي: أتطري مدكرات املاجستري 
 العديد من اجملالت الوطنية  وتقييم املطبوعات العلمية   :القراءةاخلربة وعضوية جلان 

 : المنشورات الخمس األخيرة
الدولية: المقاالت المنشورة 

 منشورة بمجلة مجلة الواحات للبحوث والدراسات  "اثر إستراتيجية التنويع على أداء المؤسسة االقتصادية : "مقالة بعنوان ،

 0214ديسمبر  ،01العدد جامعة غرداية ، 

منشورة بمجلة ابحاث اقتصادية وادارية  "دور تكنولوجية المعلومات في تدعيم وتفعيل ادارة عالقة الزبائن : "مقالة بعنوان ،

 0210، ديسمبر 12العدد جامعة بسكرة ، 

 تحت عنوان 0211، مارس 01العدد ، "مقال منشورة بمجلة العلوم اإلنسانية جامعة بسكرة ، "les défis de la 

monnaie électronique pour la banque centrale et sa politique monétaire" 

0212، 13العدد باتنة ،  -، منشورة بمجلة اإلحياء"تحديات العولمة فرصة لبناء التكامل االقتصادي العربي : " مقالة بعنوان. 

منشورة بمجلة العلوم االنسانية جامعة "إشارة لحالة الجزائر -اآلثار االقتصادية لظاهرة غسيل األموال: " مقالة بعنوان ،

 ,0229، نوفمبر 17العدد بسكرة ، 

 رة ، منشو" االستثمار األجنبي المباشر يدول العولمة االقتصادية في الدول العربية إشارة لحالة الجزائر: " مقالة بعنوان

 0229ديسمبر  .مصر-القاهرة 977-322-260-1:، الترقيم الدولي36بمجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي عدد

 بمجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ، منشورة "قراءة في واقع اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: " مقالة بعنوان

 0221 .مصر-هرةالقا 977-322-260-1:، الترقيم الدولي34عدد 

 31مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي عدد ، منشورة " آثار العولمة على األجهزة المصرفية: " مقالة بعنوان ،

 .0227 .مصر-القاهرة 977-322-260-1:الترقيم الدولي

العدد العاشر، باتنة ،  -، منشورة بمجلة اإلحياء"تشخيص الواقع و تحديات المستقبل  -البنوك اإلسالمية: " مقالة بعنوان

0226. 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
 

  صبر ك ري ل:االسم واللقب 
 صسك  يلج صع  يلع لي  بسكرة 211ح   212ش   رةم  :العنوان

 raismabrouk@yahoo.fr :البريد االلكتروني
 122201120 :الهاتف
 .-يلجزيئر –ج صع  دمحم خيضر بسكرة  "أ " أس  ذ صح ضر :الوظيفة

 .ص لي ، ب صك، إ يرة أمم ل ج صع  بسكرة :مخبر
 :الشهادات العلمية 

mailto:raismabrouk@yahoo.fr
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   (  ت  م صا يل س  ر )يالة ت     شه  ة ليس عل    يلع صا، 
   (يل س  ر يالس ري يج )ج يلم  ت  شه  ة ص  بع  يل  ر، 
 ع ص    مص ل، /    يلع صا يالة ت       ت  شه  ة ص جس  ر 
   (  ت  ص لي     صك )  ة  ك صريه  شه، 

 :الخبرة المهنية

 :  ر ل يلع ي  ص  يلم  ييل أهمه 

 ر  ضي ت ص لي ، -

 صريسالت إ ير  ، -

 ص لي    لي ، -

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
 

  عبد الحق رايس:االسم واللقب 
 -يلجزيئر –ح  بصمت   بسكرة  32 :العنوان

BP 88 BISKRA-BAB DARB 

 biskra.dz-a.rais@univ/  abdelhak_rais@yahoo.fr :البريد االلكتروني

 2661428294/2556982719 :الهاتف

mailto:a.rais@univ-biskra.dz
mailto:abdelhak_rais@yahoo.fr
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ج صع  دمحم خيضر بسكرة،  ك صريه يلطصر يل  لث   ت  ية ت    ت يل  ص ،يلب صك   يألسصيق بأس  ذ  :الوظيفة
 .يلم لي  ك ي  يلع صا يالة ت      يل ج ر    م صا يل س  ر ج صع  دمحم خيضر بسكرة

 : الشهادات العلمية
 يلم لي   يلب صك، :ليسانس 

  ص لي   ية ت     ل ، :ماستر 

  2214 -يلجزيئر –ج صع  بسكرة ية ت    ت يل  ص ،يلب صك  يألسصيق يلم لي ، : دكتوراه الطور الثالث 

 :الخبرة المهنية

 أستاذ مستخلف بقسم العلوم التجارية والمحاسبية للسنوات الدراسية التالية: 

 صقي س يلم لي  يلعمصصي  :0211-0210
 يل   ي يالة ت  : 0210-0213
 يل مص ل يل  ل  -يل    يالة ت   :0123-0214

  صقي س  :الى يومنا هذا 0211منذ سنة : -مركز بسكرة  –أستاذ متعاقد مع جامعة التكوين المتواصل
 .  س  ر يلمؤسس  ية ت  

 أستاذ مستخلف بقسم اإلنجليزية : 

 صقي س يإلحت ء يلصصف  :0210/0213

 يصص   هذي إلك 2214ص   يب  يء: االقتصاديةبقسم العلوم  حاضر بأستاذ م 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

 حياة بن اسماعين: للّقبااالسم و

 بسكرة 12/29/2213شهادة التأهيل الجامعي في   :إصدار وتاريخ محّصل عليها آخر شهادة

 علوم اقتصادية: صالتخصّ 

 "أ"أستاذ محاضر :تبةالرّ 

 ة بقسم العلوم االقتصاديةأستاذ: الوظيفة
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 جامعة دمحم خيضر بسكرة:  المؤّسسة األصلية

 :والمقاييس المدرسة المجاالت العلمية المشتغل فيها

 االقتصاد البنكي. 

 االقتصاد الدولي. 

 األداء االقتصادي. 

 حوكمة النظام المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
  صولح سماح: اإلسم اللقب

 

 بسكرة 23/11/1982: تاريخ ومكان الميالد
 

 :البريد اإللكتروني والهاتف
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 Souleh_samah@hotmail.fr 

0774.50.78.70 

 

 -ب–أستاذة محاضرة    :الرتبة
 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة: المؤسسة  األصلية
 

 (إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها :)الشهادات

  2224ليسانس في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال دفعة 

  2228ماجستير علوم اقتصادية تخصص إقتصاد مؤسسة دفعة 

  2214دكتوراه العلوم في العلوم االقتصادية 
 

 :(المقاييس المدرسة)المهنية  الكفاءات البيداغوجية

 لالقتصادمدخل  مقياس .1

 مالية المؤسسة مقياس .0

 (احتماالت) إحصاء مقياس .3

 مقياس اقتصاد  دولي .4

 مقياس قرار مالي تطبيقي .2

 مقياس جباية المؤسسة .6

 مقياس استراتيجية الموارد البشرية .7

 مقياس التسيير اإلستراتيجي الظرفي .1

 مقياس التشخيص اإلستراتيجي للمؤسسة .9

 تسيير المؤسسة مقياس .12

 اقتصاد المؤسسة مقياس .11
 انجليزية مقياس .10

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

 نورالدين حامد: اإلسم اللقب

 

 بسكرة  00/21/1963: تاريخ ومكان الميالد

mailto:Souleh_samah@hotmail.fr
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 hamednoureddine@yahoo.fr/ 2699900900/ 2794422042: البريد اإللكتروني والهاتف

 

 .0211منذ " أ"أستاذ محاضر   :الرتبة

 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة  األصلية

 

 ( : إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

 .، علوم اقتصادية0229، دكتوراه 0221، ماجستير 1992ليسانس 

 

 (: إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

 االقتصادية في إطار العولمة،  تويق، السياسااإلحصاء الوصفي، اقتصاد المؤسسة، تسيير مالي، التس

 .اإلطار المحيطي، التجارة الدولية، جيو استراتيجية االقتصاد الدولي، المنهجية، المحاسبة العمومية

 اإلشراف ومناقشة العديد من رسائل الماستر والماجستير والدكتوراه. 

 رئاسة العديد من اللجان البيداغوجية. 

  مسابقات الماجستير والدكتوراهالمشاركة في لجان. 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

 .نجـــوى حبـــــه  :اإلسم واللقب

 .الـــــوادي –المغيـــــر   19.24.1911: تاريخ ومكان الميالد

  nadjahaba@yahoo.fr : البريد اإللكتروني والهاتف

mailto:nadjahaba@yahoo.fr
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                                        07 79 00 13 62    

 ."أ"أستــــاذ مســاعـــد صنف   :الرتبة

 .بسكـــرة -جامعـــة محمـــد خيضـــــر: المؤسسة  األصلية

 (إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

  يلصي ي -ص  ث عص   شهرة دمحم يلمل ر   1999دددد ة س   بكددد لدصر   م دددصا طبيعدددد   ح د. 

     بسكرة -ص  ج صع  دمحم خيضر  2223ليسددد عدل ية تد     س  ر يلمؤسس  س. 

     بسكرة -ص  ج صع  دمحم خيضر  2228صدد جس  در ية تد     س  ر يلمؤسس  س. 
 

 (:إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

  ص  ص  لط ب  يلس   يأل لك ص س ر   ت  ص لي   ية ت     ل   : مؤسس يل ش ي  يالس ري يج  ل
 .2212/2214خالل يلف رة 

 ص  لط ب  يلس   يل  ل  ص  :ص خدل ل  سص دق LMD   2212/2215صج ل يلع صا يالة ت     خالل يلف رة . 

  ص س ر  س  ر يس ري يج  ل م ظم ت خالل يلف رة  ص  ص  لط ب  يلس   يل  عي : يإلس ري يجي   س س د  يلقيمد
2212 /2215 

  2212/2214ل م ظم ت  ص  ص  لط ب  يلس   يأل لك ص س ر  س  ر يس ري يج : يلمسد ر يالس ري  دج. 

 ص  ص  لط ب  يلس   يل  عي  :  س  در يلمدؤسسد تLMD       2212/ 2229صج ل يلع صا يالة ت. 

 

 2211إلك  2228يلس   يل  ل   ية ت     س  ر يلمؤسس  خالل يلف رة ص   ص  ا لط ب : ص خدل ل  سص دق. 

 
 

 السيـــرة الذاتيــة

 دمحم عدانن بن الضيف:اإلسم اللقب

 بوسعادة وال ية املسيلة 1979-ديسمرب -26:تاريخ ومكان الميالد

 bendiff.adnane@yahoo.fr:البريد اإللكتروني والهاتف

06.61.71.33.43 

 (أ)أستاذ مساعد :الرتبة

 -بسكرة -جامعة دمحم خيضر :المؤسسة  األصلية

mailto:bendiff.adnane@yahoo.fr
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 (إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

  كلية العلوم   - بسكرة -شهادة الليسانس يف االقتصاد ختصص مالية نقود وبنوك من  جامعة دمحم خيضر

 . 2225جولية  12االقتصادية التسيري يف 

  شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومتويل من كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيري

 2228جوان  17يف –بسكرةجامعة دمحم خيضر  –قسم االقتصاد  –

 (:إلخ......ةالمواد المدرس)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

 نظـريات وسياسات نقـدية  -

 تمويل التنميــة المستـدامة   -

 عولمة أسواق رؤوس األموال   -

 رياضـــيات ماليـــة   -

 :  تقنيات التمويل بالورصة -

 تاريخ الفكر االقتصادي -

 مالية دولية -

 أسواق مالية  -

 نظام مالي وبنكي جزائري  -

 تقيم واختيار االستثمارات  -

 اقتصاد مالي كمي   -

 

 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 
 عقبة نصيرة: اإلسم اللقب

 

 بسكرة  11/21/2921:   تاريخ ومكان الميالد
 

 1551700510: الهاتف okba_necira@yahoo.fr  : البريد اإللكتروني والهاتف
 

 أس  ذ صس م  أ: الرتبة

mailto:okba_necira@yahoo.fr
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 .خيضر بسكرةج صع  دمحم : المؤسسة  األصلية
 

 (إلخ...التدرج وما بعد التدرج وتاريخ الحصول عليها والتخصص:  ) الشهادات
 

 ، 2111: علوم مالية  سنة: ليسانس   علوم اقتصادية    تخصص -
 .1112: اقتصاد التنمية   سنة : ماجستير علوم اقتصادية     تخصص -

 

 :(إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 
 .س   أ لك ص س ر ص لي  ع ص     صك+    ي ت ب  ي  س    ث ل   ليس عل : صقي س -
 س   أ لك ص س ر ص لي   ح كمي   ص لي   ية ت     ل +  س  ر ص زيعي ،  س   ث ل   ليس عل : صقي س -
  س  ر ص ل ، س   أ لك ص س ر ص لي   ح كمي   ص لي   ية ت     ل : صقي س -

 س   أ لك ص س ر  س  ر يس ري يج  ل م ظم ت  ح  ل يل   ليأ،: صقب س -

 

 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 
 مب  يلم عم ب   رح ت: اإلسم اللقب

 

 س  ي ممري  يلصي ي  21/11/2921:   تاريخ ومكان الميالد
 

 11 11 11 12 22: الهاتف a.mounaim3@yahoo.fr  : البريد اإللكتروني والهاتف
 

 أس  ذ صس م  أ: الرتبة

mailto:a.mounaim3@yahoo.fr
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 .ج صع  دمحم خيضر بسكرة: المؤسسة  األصلية
 

 (إلخ...التدرج وما بعد التدرج وتاريخ الحصول عليها والتخصص:  ) الشهادات
 

 ، 1111إجازة المدرسة الوطنية لإلدارة سنة  -
 .1111: سنة    وتسيير المؤسسةاقتصاد : ماجستير علوم اقتصادية     تخصص -

 

 (:إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 
 جب    يلمؤسس ت: صقي س -
 يلمح سب  يل ح   ي : صقي س -
  س  ر ص ل : صقي س -
 يلمريسالت يل ج ر    يإل ير  : صقب س -

 
 
 
 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 
   يح  م ص  : اإلسم اللقب

 

 ب      ف ف ل  ال  ب  22/10/2911:   تاريخ ومكان الميالد
 

 11 11 12 11 01: الهاتف fatihaag@hotmail.com  : البريد اإللكتروني والهاتف
 

 أس  ذ صس م  أ: الرتبة
 

mailto:fatihaag@hotmail.com
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 .ج صع  دمحم خيضر بسكرة: المؤسسة  األصلية
 

 (إلخ...والتخصصالتدرج وما بعد التدرج وتاريخ الحصول عليها :  ) الشهادات
 

 ، 1115: سنة  مالية، النقود والبنوك: ليسانس   علوم اقتصادية    تخصص -
 .1111: سنة    نقود وتمويل: ماجستير علوم اقتصادية     تخصص -

 

 (:إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 
 .يلر  ضي ت يلم لي : صقي س -
 يل ح  ل يلم ل : صقي س -
    يم يلمؤسس   يألسصيق يلم لي : صقي س -

 حرك  رؤ س يألصصيل يل  لي : صقب س
 
 
 
 

 السيـــرة الذاتيــة

 الياس غقال :اإلسم اللقب

 بسكرة 31/27/1982: تاريخ ومكان الميالد

 ilyes.2002@yahoo.fr  0556581532/: البريد اإللكتروني والهاتف

 -أ–أستاذ مساعد : الرتبة

 -بسكرة –جامعة دمحم خيضر : المؤسسة  األصلية

 (إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

 0226-0220   تخصص مالية النقود وبنوك  :تخصصالعلوم االقتصادية   ليسانس في
 ةسم يلع صا يالة ت     –  يل ج ر    م صا يل س  رك ي  يلع صا يالة ت      –بسكرة –  دمحم خيضر  ج صع 

 نقود وتمويل: تخصص 0229-0226    العلوم االقتصادية في  ماجستير
 بسكرة –  دمحم خيضر  ج صع 

 (:إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

mailto:ilyes.2002@yahoo.fr
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   .ا.  ر ل صقي س ية ت   يلمؤسس  كاس  ذ صس   ف ب سم يلجذع يلمش رك يل   صلصج  ل -
                           -بسكرة–ك ي  يلع صا  يلع صا يله  سي  ج صع  دمحم خيضر 

 2229-2228    ر ل صقي س ص خل إلك يل ح  ل يالة ت  ي   -
           2211-2229-لج صع  سصق يهريس   ر ل صقي س  س  ر ب    س   ريبع   س  ر يلمركز ي -

      2212-2229  ر ل صقي س ية ت   ع  ي   صتر   س   ث عي  يلمركز يلج صع  سصق يهريس   -

 .2211/2212  ر ل صقي س  س  ر يلمؤسس ت س   يل  عي  بج صع  دمحم خيضر بسكرة  -
 2213.  2212/2213  . 2211/2212  ر ل صقي س ية ت   يلمؤسس ت بج صع  دمحم خيضر بسكرة  -

/2214 . 
خيضر -بج صع  دمحم  -أ–ية ت   ب    يلس   يل  ل   ص لي     صك كاس  ذ صس م  ةسم    ر ل صقي س -

 2214/2215. 2214/ 2213.  2212/2213بسكرة  

خيضر -بج صع  دمحم  -أ–يل  عص  يلب    يلس   يل  ل   ص لي     صك كاس  ذ صس م  ةسم    ر ل صقي س -
 .2214/2215. 2213/2214بسكرة 

 

 

 

 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 عزالدين بوطي: اإلسم اللقب

 

 

 ببسكرة 13/12/1982: تاريخ ومكان الميالد

 

 

  boutiazzeddine@yahoo.fr   05 57 16 25 41: البريد اإللكتروني والهاتف

 

 

  "أ" أستاذ مساعد : الرتبة

 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة: المؤسسة  األصلية

mailto:boutiazzeddine@yahoo.fr
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 (إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها:) الشهادات

  2225شهادة الليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة 

  2229شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة 

 (:إلخ......المواد المدرسة)المهنية الكفاءات البيداغوجية 

 :التدريس لعدة مقايس لطلبة الليسانس و الماستر

 (ليسانس)  2211-2212- 2229مقياس اإلحصاء الوصفي لطلبة التربية البدنية والرياضية 

 (ليسانس كالسيك )  2229مقياس اإلدارة والتنظيم لطلبة التربية البدنية والرياضية 

 (ليسانس ل م د )  2211والتشريع الرياضي لطلبة التربية البدنية والرياضية مقياس التسيير 

 (ماستر )  2211مقياس التنظيمات الرياضية لطلبة التربية البدنية والرياضية 

 (ماستر نقود ومالية )  2212مقياس النظرية المالية لطلبة العلوم االقتصادية 

 (ماستر مالية واقتصاد دولي ) 2212مقياس المنهجية لظلبة العلوم االقتصادية 

 2212مقياس ندوة في تسيير المؤسسة لطلبة العلوم االقتصادية 

 

 

 لسيـــرة الذاتيــةا

                                                                                           ادلـــــــع: اإلسم
 ياحــــــــم: اللقب

 .اجلزائر -بسكرة 3891جانفي  42: اإلزدايداتريخ ومكان 
 .اجلزائر - 27216بسكرة -العالية الشمالية 29ب رقم .ص: العنوان

 32/81/93/2771: اهلاتف ، mayah.adel@gmail.com:الربيد اإللكرتوين
 

 :املؤهالت العلمية
هياكـل السـو ، : ، املقـاييس اسساسـيةالصـناعياققتصـاد : ، ختصـصالعلـوم اققتصـاديةيف  [2212]متحصل على شهادة املاجستري .3

 .اخل... السياسات الصناعية، إسرتاتيجيات املؤسسات، اإلقتصاد اجلزئي املعمق، اإلحصاء، اهلياكل املالية للصناعة
 (:منامجنت) إدارة أعمال :ختصص علوم التسيرييف  [2225]متحصل على شهادة ليسانس  .4

  تسـيري املؤسسـات، التسـيري املـاإل، اإلحصـاء الواـفي والراي ـي، : املقـاييس اسساسـية علـوم التسـيريدراسة عامني جـع  مشـرتك
 اخل... احملاسبة العامة والتحليلية، الراي يات
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  التســويق، اإلدارة اإلســرتاتيجية، تناـــيم املؤسســات، تســيري املـــوارد : املقــاييس اسساســـية (منامجنــت)إدارة أعمـــال دراســة عــامني
 اخل... يري البشرية، مراقبة التس

 .العلوم الطبيعة واحلياةيف  [2221]متحصل على شهادة الباكالوراي  .1
 .[2214أكتوبر  ] االقتصاديةالعلوم التسجيل يف السنة اخلامسة دكتوراه يف  .2
 .عون إدخال املعطيات: ختصص [2226]متحصل على شهادة يف اإلعالم اآلإل .5

 :املقاييس املدرسة

 .اناعي، التسيري املاإل اقتصادراي يات مالية، 

 

 

 

 

 

 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 

 دمحم علي بلحسن :اإلسم اللقب

 

 ببسكرة 1981أفريل  17:تاريخ ومكان الميالد

 

 25 54 27 42 54 :البريد اإللكتروني والهاتف

 

 

 "أ"أستاذ مساعد  :الرتبة
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 امعة دمحم خيضر بسكرةجا :األصلية  مؤسسةال

 

 

 (إلخ...والتخصص.وتاريخ الحصول عليها ومابعد التدرجالتدرج :) الشهادات

 2223ليسانس محاسبة  قسم علوم التسيير جوان : التدرج

 2229ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص إقتصاد تطبيقس جوان : ما بعد التدرج

 

 (:إلخ......المواد المدرسة)المهنية البيداغوجية الكفاءات 

 اقتصاد كلي

 تحليل مالي

 رياضيات المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسيـــرة الذاتيــةا

 

 تركي فاطمة الزهرة :اإلسم اللقب

 

 ببسكرة 1983 نوفمبر 29:تاريخ ومكان الميالد

 

 inf_fifi@yahoo.fr  26 59 29 68  90 :البريد اإللكتروني والهاتف

 

 

 "أ"أستاذ مساعد  :الرتبة
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 امعة دمحم خيضر بسكرةجا :األصلية  مؤسسةال

 

 

 (إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاريخ الحصول عليها التدرج وما:) الشهادات

 2226شهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي تخصص ذكاء إصطناعي : التدرج

 2211أنظمة الصورة والحياة اإلصطناعية : اإلعالم اآللي تخصصماجستير في : ما بعد التدرج

 

 (:إلخ......مدرسةالمواد ال)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

 .اإلعالم اآللي والبرامج المتعلقة به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الليسانس 

 

  مسؤول فرقة ميدان التكوين                                                                            رئيس القسم 

 

 التاريخ والمصادقة                           التاريخ والمصادقة                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (المعهد مدير أو ) لكلية ا عميد

 

 :ةوالمصادقالتاريخ 
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  مدير المؤسسة الجامعية

 

 :والمصادقة التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VII - رأي وتأشيرة الندوة الجهوية 
 (التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-  اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدانرأي وتأشيرة 
 (التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة)
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