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 بطاتقة تعريف الماستر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جامعة دمحم خيضر بسكرة :تحديد مكان التكوين -1

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :كلية أو معهد 

  العلوم االقتصادية :قسم 
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 :المشاركون في التكوين -2

 :المؤسسات الجامعية األخرى -

  ورقلةجامعة 

 معة باتنة      جا 

  2جامعة قسنطينة 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون -
 

 بنك خليج الجزائر  وكالة بسكرة. 

 البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بتراب والية بسكرة 

 المؤسسات التي تتعامل مع الخارج 
  :إطار وأهداف التكوين -3
 :شروط االلتحاق -أ

، من بين الطلبة المتحصلين دولي اقتصاد: تم االلتحاق بهذا التخصص للتكوين في الماستر تخصصي         
 .على شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية 

 والتجارة قتصادالا: اتفي تخصص( ليسانس، ماستر، دكتوراه )من بين طلبة الليسانس نظام   .1

 لمتعلقة باالقتصاد الدوليمن بين طلبة  اللسانس نظام كالسيكي في التخصصات ا .2

 
 :أهداف التكوين -ب

مجال طلبة الراغبين في اخذ خبرات في لل ( االقتصاد الدوليخاصة ) يعطي تكوين ممتاز في االقتصاد       
 .في المؤسسات المالية الدولية أو االقتصاد الدولي

عميال والتقنييات المتعلقية إلى تكوين طلبة متخصصين فيي مختليا اأالماستر  في تكوينال هذا فيهدكما 
 . باالقتصاد الدولي

  :التكوين في إثراء الدور االيجابي للطالب وكذاهذا كما يساهم 

 ومختلا جوانب التحليل المرتبط بها االقتصادية الدولية نظريات والسياساتاإلطالع واإللمام بال. 
  وتقييم أدائهاية الدولوالمصرفية والنقدية التمكن من قراءة مختلا المؤشرات المالية. 

 :المؤهالت والقدرات المستهدفة  -ج
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 ،قطياع المعيامالت ميع العيالم الخيارجيفي شيتى القطاعيات، وخصوصيا   الساحة االقتصادية تطورا   تشهد
 لتلبييية ، دوليياقتصيياد : علييوم اقتصييادية تخصييص ماسييترولمقابلية هييذا التطييور نشييجت الحاجيية إلييى تقيديم برنييامج 

المتعلقييية  لممارسييية مختليييا الو يييائا مييين كاييياءات بشيييرية مؤهلييية تيييجايال علمييييا وعملييييا احتياجيييات هيييذه القطييياع
 ميا يبيرر تبنيي هيذا البرنيامج اأحيدا  االقتصيادية العالمييةوالسيريع فيي المسيتمر  ولعيل التطيور. باالقتصياد اليدولي

 .االقتصاد الوطنيالتنمية في  والذي يهدف إلى دفع عجلة. الدراسي

 
 والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية  القدرات الجهوية -د

التيييي تتعاميييل ميييع الخيييارج، اإلدارات  التجاريييية البنيييوك عييين هيييذا التخصيييص ليييد  تشييي يل الخيييريجين تميييي
 .التدريسفي مجال و  ،الدولية والنقدية ، المؤسسات والهيئات الماليةالعمومية
 

 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 :الدكتوراه  يمكن للطالب التخصص في
 ومؤسسات دولية نقود وبنوك 

 مالية واقتصاد دولي  
 الدراسات االقتصادية الكلية 

 دولية نقود ومالية 

 التجارة الدولية 

 
 : مؤشرات متابعة التكوين  -و

  نحو اإلناتاح على العالم الخارجي الجزائري  وتوجهات االقتصاد[ دولياقتصاد ]تزامن التخصص. 

 [.يرالتجط/ الهياكل] نيات المادية والبشريةتوفر الجامعة على اإلمكا 

 المنافسة في سوق العمل. 

   الجزائري  االقتصادتكوين إطار مؤهل قادر على المساهمة في تطوير. 

  االقتصاد الوطني في عالقته مع المؤسسات المالية والنقدية والتجاريةة الدوليةةالتطور الكبير الذي يشهده 
 .لمنظمة العالمية للتجارةالمرتقب للجزائر في ادخول المع 

 : قدرات التأطير -ز
 

بيعدد من الطلبة    دولي اقتصاد: التخصص للتكوين في الماستر تخصصمكن التكال من خالل هذا ي       
 طالب وذلك استنادا لإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة 70إلى  50يتراوح بين  
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4
 :المتدخلين في التخاص لمؤسسةاساتذة أ -أ
 

ــــــــــدر   االسم واللقب + الشــــــــــهادة الت
  التخاص

الشـهادة مــا بعـد التــدر  
 التخاص+ 

 التوقيع طبيعة التدخل الرتبة

  أتطري املذكضات+  اتا ض احمل أستاذ التعليم العايل (اقتصاد دويل)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  حامد نور الدين

  أتطري املذكضات+ احملا ضات  أستاذ التعليم العايل (نقود ومالية) دكتوراه دولة  (علوم مالية)لليسانس ا مفتاح صاحل

  أتطري املذكضات+ احملا ضات  أستاذ التعليم العايل (اقتصاد كمي)دكتوراه دولة  (ختطيط) الليسانس  رمحاين موسى

  أتطري املذكضات+ احملا ضات  أستاذ حما ض أ (الية ونقودم)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  حوحو حسينة

  أتطري املذكضات+ احملا ضات  أستاذ حما ض أ (اقتصاد قياسي)دكتوراه علوم  مهندس يف اإلحصاء بن الزاوي عبد الضزاق

  ري املذكضاتأتط+ احملا ضات  أستاذ حما ض أ (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  رايس مربوك

  أتطري املذكضات+ احملا ضات  أستاذ حما ض أ (نقود و متويل)دكتوراه علوم  (علوم مالية)الليسانس  دالل بن مسينة

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة + احملا ضات  أستاذ حما ض ب (اقتصاد التنمية)دكتوراه علوم  (علوم مالية)الليسانس  رشيد محضيط

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة + احملا ضات  أستاذ حما ض ب (نقود و متويل)دكتوراه علوم  (علوم مالية)لليسانس ا شضون رقية

اقتصاد وتسيري )الليسانس  صوحل مساح
 (املؤسسة

اقتصاد وتسيري )دكتوراه علوم 
 (املؤسسة

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة + احملا ضات  أستاذ حما ض ب

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة + احملا ضات  أستاذ حما ض ب (نقود و متويل)دكتوراه علوم  (علوم مالية)الليسانس  عتيقةوصاف 

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة + احملا ضات  أستاذ حما ض ب (اقتصاد التنمية) دكتوراه علوم (علوم مالية)الليسانس نصرية عقبة
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  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  اننبن الضيف دمحم عد

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (نقود و متويل)ماجستري  (نقود و متويل)الليسانس  أمساء حدانة

  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (قود و متويلن)ماجستري  (نقود و متويل)الليسانس  ليلى جودي
  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (اقتصاد دويل)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  رحال فاطمة
  أتطري املذكضات+ ل املوجهة األعما مساعد أ ستاذأ (نقود و متويل)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  إميان مودع
  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (اقتصاد دويل)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  جعفض صليحة
  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (اقتصاد دويل)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  زهري محبلي

(علوم التسيري)الليسانس  حمدةانصض    أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (إدارة األعمال)ماجستري  
  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (نقود ومالية) ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  إبتسام حسيين
  أتطري املذكضات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد ب (إقتصاد دويل)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  كضامة مضوة

  األعمال التطبيقية+ احملا ضات  مساعد أ ستاذأ (إعالم آيل)ماجستري  مهندس يف اإلعالم اآليل فاطمة الزهضة تضكي
  احملا ضات مساعد أ ستاذأ ماجستري حقوق ليسانس حقوق وانسة جدي

  
 
 ارجيالتأطير الخ -ب

 جد تجطير خارجيال يو 
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5
تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البيداغوجية والتجهيزات - أ

 .التطبيقية للتكوين المقترح
 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير :عنوان المخبر 

 (30)قدرات االستيعاب 
 المالحظات العدد سم التجهيزا الرقم

  05 حاسوب 1

  WIFI انترنت 2

  01 قاعات مطالعة 3

عدد كبير من  مكتبة 4
 العناوين

 

 

 مخبر مالية ، بنوك وإدارة أعمال :عنوان المخبر 

 (30)قدرات االستيعاب 
 

 المالحظات العدد اسم التجهيز الرقم

  45 حاسوب 1

 يغطي مساحة الكلية WIFI انترنت 2

  01 قاعات مطالعة 3

عدد كبير من  مكتبة 4
 العناوين

 

 

 :ميادين التربص والتكوين في المؤسسات -ب
 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
قطاعات الو يف العمومي على 

 والية  باتنة+ مستو  والية بسكرة 
 يوم الى شهر 53 53

 يوم 53 53 المؤسسات العمومية 
يوم 53 53 البنوك  

يوم 53 53 لقطاع الخاصا  
 
 
 
 
 
 

 مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال :ابر البحث لدعم التكوين المقترحمخ - 
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 عبد الحميد غوفي/ د.أ رئيس المخبر

 13/50/2552: بتاريخ 222 رقم اعتماد المخبر

 
 مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال                                 :التاريخ 

 :رئيس المخبر رأي 

 الموافقة على فتح التخصص

 

 

 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسييرمخبر 

 
 خليفي عيسى/ د رئيس المخبر

 2552ماي :   رقم اعتماد المخبر

 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسييرمخبر                          :التاريخ 

 :رأي رئيس المخبر 
 الموافقة على فتح التخصص

 

  
  :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د
 

 .ال يوجد مشاريع بحث داعمة للتكوين المقترح
 
 :فضاءات  األعمال الشخاية وتكنولوجيات اإلعالم واالتاال -ه
 

تتوفر الكلية على مكتبة متخصصة في ميدان العلوم االقتصادية والتسيير ، إضافة إلى فضاءات المخبر .5
 .عنوان 35555الي تحتوي على حو  والتجارة

 قاعات انترنت على مستو  الكلية والجامعة .2
 مكاتب أساتذة .5
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II- بطاتقة التنظيم السداسي للتعليم 
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 :السداسي األول - 0

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  ال موجهةأعم محاضرة أسبوع  04-02
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى 

          األساسية وحدات التعليم    
   01 2 سا 03:31 -- سا 4:31 سا 2 سا 321 (إخ/إ )  و ت أ 

 × × 30 33 سا 33.33 -- سا 35:33 سا 33 سا 531 الجغرافيا االتقتاادية

 × × 30 32 سا 31 -- سا 35:33 سا 35:33 سا 523 اتقتااديات الطاتقة

 × × 31 32 سا 33 -- سا 35:33 سا 35:33 سا 531 االتقتااد الكلي الدولي

          وحدات التعليم المنهجية
   9 4 سا 2 -- سا 3 سا 3 سا 011 (إخ/إ )  و ت م 

 × × 12 6 سا 15 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 061 مدخل لالتقتااد الدولي

 × × 13 6 سا 10 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 21 تيةمقاوال 

          االستكشافيةوحدات التعليم 
   6 6 -- -- سا 10:31 سا 10:31 سا 45 (إخ/إ ) و ت إ  

 × × 6 6 -- -- سا 10:31 سا 10:31 سا 45 التحكيم الدولي

          وحدة التعليم األفقية
   0 0 -- -- سا 10:31 -- سا 66:31 (إخ/إ ) و ت أ ف
 × × 0 0 -- -- سا 10:31 -- سا 66:31   نبيةلغة أج

   31 04 سا 696:31 / سا 052:31 سا 052:31 سا  212:31 0مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني -6 

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى  ل تطبيقيةأعما أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-02
          وحدات التعليم األساسية    

   01 2 سا 03:31 -- سا 4:31 سا 2 سا 321 (إخ/إ )  و ت أ 
 × × 12 3 سا 14.31 -- سا 10:31 سا 13 سا 035 االندما  االتقتاادي الدولي

 × × 12 6 سا 15 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 061 متعددة الجنسياتالاالندما  الدولي والشركات 

 × × 15 6 سا 14 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 015 مؤسسات العولمة االتقتاادية

          وحدات التعليم المنهجية
   9 4 سا 2 -- سا 3 سا 3 سا 011 (إخ/إ )  0و ت م 

 × × 12 6 سا 15 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 061 مالية دولية

 × × 13 6 سا 10 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 21 اإلداري  تحريراالتاال وال

          وحدات التعليم اإلسكتشافية
   6 6 سا 10:31  -- سا 10:31 سا 45 (إخ/إ ) و ت إ  

 × × 6 6 سا 10:31  -- سا 10:31 سا 45 تقانون الجمارك

          وحدة التعليم األفقية
   0 0 -- -- اس 10:31 -- سا 66:31 (إخ/إ ) و ت أ ف

 × × 0 0 -- -- سا 10:31 -- سا 66:31  لغة أجنبية 

   31 04 696:31 66:31 سا 035 052:31 سا  212:31 6مجموع السداسي 
 
 



14                                                              6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 
 

 :  السداسي الثالث - 3
الحجم الساعي  وحدة التعليم

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهة ةمحاضر  أسبوع  04-02
          وحدات التعليم األساسية    

   01 2 سا 03:31 -- سا 4:31 سا 2 سا 321 (إخ/إ )  و ت أ 
 × × 12 3 سا 14.31 -- سا 10:31 سا 13 سا 035 استشراف االتقتااد الدولي

 × × 12 6 سا 15 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 061 التحكيم التجاري الدولي

 × × 15 6 سا 14 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 015 منظمات ومؤشرات التانيف االتقتاادي الدولي

          وحدات التعليم المنهجية
   9 4 سا 2 -- سا 3 سا 3 سا 011 (إخ/إ )  و ت م 

 × × 12 6 سا 15 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 061 األزمات المالية الدولية

 × × 13 6 سا 10 -- سا 10:31 سا 10:31 سا 21 علميالبحث المنهجية 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية
   6 6 سا 10:31  -- سا 10:31 سا 45 (إخ/إ ) و ت إ  

 × × 6 6 سا 10:31  -- سا 10:31 سا 45 تقوانين االستثمار االجنبي

          وحدة التعليم األفقية
   0 0 -- -- سا 10:31 -- سا 66:31 (إخ/إ ) و ت أ ف
 × × 0 0 -- -- سا 10:31 -- سا 66:31  لغة أجنبية 

   31 04 696:31 66:31 سا 035 052:31 سا  212:31 3مجموع السداسي 
 



15                  6102/6102: السنة الجامعية          اقتصاد الدولي:جامعة دمحم خيضر بسكرة         عنوان الماستر: المؤسسة 

                                                  

 :السداسي الرابع – 4
 علوم اتقتاادية وتجارية علوم التسيير:الميدان 
 علوم اتقتاادية: الفرع

 ولياتقتااد د:التخاص
 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 
الحجم الساعي  

 األسبوعي
 األرصدة المعامل

    العمل الشخاي 

     التربص في المؤسسة
   / الملتقيات 
 35 4 سا 45 (مذكرة )أعمال أخرى 

 35 4 055 4مجموع السداسي 

 
ين المحاضرات والتطبيقات،  يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع ب)  :حوصلة شاملة للتكوين - 5

  :(للسداسيات اأربعة بالنسبة لمختلا وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع
و                ح س 

 ت
سا 00:33  سا 302:33  محاضرة سا  203 سا 531 
سا 00:33 سا 320:33 سا 22:33  سا 531  سا 232:33   أعمال موجهة 

سا 31 / سا 31  أعمال تطبيقية / / 
سا  275 / /   سا 000:33  عمل شخاي  سا 030:33 

سا 033  سا  033 0 0 0/  (مذكرة)عمل آخر   
سا 2322242 سا 00:33  سا 531  سا 133  سا 5003   المجموع 
 األرصدة 14 27 6 5 061

لكل وحدة  األرصدة%  % 07 % 22.5 % 5 % 2.5 % 100
 تعليم

 
 



16                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - البرنامج المفال لكل مادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 أساسية:الوحدة اسم
 الج رافيا االقتصادية :المادة اسم

 57:الرصيد
 55:المعامل

ومد  تركزها على  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمختلا  النشاطات االقتصادية :أهداف التعليم
والتعريف بالمحيط االقتصادي والنظريات الماسرة للتوطين الصناعي وأثرها في خلق أقطاب  ،المستو  الدولي

 .ثيرها في المحيط االقتصاديجالتنمية االقتصادية ومحددات نوعية الصناعات وت
 .ال يحتاج إلى معرفة مسبقة:  المعارف المسبقة المطلوبة

  :محتوى المادة
 داف و تيارات الج رافيا االقتصاديةأه 
 الدورات االقتصادية و أبعادها 
 االقتصاد بين المحيط و الموارد الطبيعية 
 دور النقل في التنظيم االقتصادي 
  التحول االقتصادي وعدم تجانس الوسط 
  أهم نماذج التوطين الج رافي 
 المسارات اإلقليمية للصناعة 
 اختالالت التنمية 
 ة االقتصادية اإلقليميةاإلنتاج و اأنظم 
 أقاليم اإلبداع 
 الدولة و إعادة توزيع الثروة 
 تحويل الطاقة و اإلقليم 

 
 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 



18                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 أساسية:اسم الوحدة

 اقتصاديات الطاقة :مادةال
 12:الرصيد
 16:المعامل
 في اقتصاديات الطاقة عالمياااللمام بجهم التحوالت : ف التعليمأهدا

 مسبقةرفة ال يحتاج إلى مع:  المعارف المسبقة المطلوبة
 : محتوى المادة

 االطار الكلي و الجزئي القتصاد الطاقة 
  مااايم اقتصاد الطاقة 
  تحليل العرض و الطلب على الطاقة 
  الطاقات التقليدية 
 ية للطاقةخصوصيات السوق الدول 
 الطاقات المتجددة 
 التحوالت الطاقوية في العالم 

 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 أساسية:اسم الوحدة

 االقتصاد الكلي الدولي :مادةال
 53: الرصيد
 52:المعامل

 : أهداف التعليم
 .ة شاملة عن االقتصاد الكلي الدولي والسياسات االقتصادية الكليةاعطاء نظر 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 االلمام باالقتصاد الكلي واالقتصاد النقدي

 : محتوى المادة
   مدخل لالقتصاد الكلي الدولي 
  مكونات دالة الطلب 
 سوق النقود في النظرية الكينزية 
   منحنى(IS-LM ) في اقتصاد م لق 
   منحنى(IS-LM-BP )في اقتصاد ماتوح 

 
 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 المنهجية:اسم الوحدة
 مدخل لالقتصاد الدولي :مادةال

 56: الرصيد
 52:المعامل
 : أهداف التعليم
ب قيام التجارة الدولية من خالل تعرفه على أهم النظريات الماسرة لذلك الطالب بجهم أسبا إلمام       

 .السياسات التجارية باالضافة اللمامه بجهم 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

  االلمام باالقتصاد الدولي
 : محتوى المادة

 مدخل للعالقات االقتصادية الدولية. 

 نظريات التجارة الدولية. 
  جة الخلل فيهومعالميزان المدفوعات 
 التكتالت االقتصادية 
 وسوق الصرف سعر الصرف 
 جاريةتالسياسات ال 
 استراتجيات دخول المؤسسة إلى السوق الدولية. 
 االستثمار اأجنبي المباشر. 

 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 



21                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 لمنهجيةا:اسم الوحدة

 المقاولتية :مادةال
 55: الرصيد
 52:المعامل

 : أهداف التعليم
تسليط الضوء على أهم لك كذ، و  في الجزائر مؤسسات المرافقةال وأهم ماهوم المقاولتيةتعريف الطالب ب

 لتاليالخاصة، وباشاء مؤسساتهم إلنتشوب المحيط العام للمقاولتية والتي تحد من ميوالت اأفراد لالعقبات التي 
  .تحول دون بناء نسيج اقتصادي قوي من مؤسسات ص يرة ومتوسطة

 : المعارف المسبقة المطلوبة
  ال يحتاج الطالب لمعرفة مسبقة

 :محتوى المادة
 نشجة وتطور المقاولتية 
  المقاولتيةوأهداف ماهوم 
 مقومات المقاولتية 
 معوقات المقاولتية 
 يةدور المقاولتية في تحقيق التنمية االقتصاد 
 واقع المقاولتية في الجزائر 
 في الجزائر  اأجهزة المختصة في المرافقة. 

 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 



22                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 االستكشافية:اسم الوحدة
 قانون اأعمال الدولي  :مادةال

 52: الرصيد
 52:المعامل

 : تعليمأهداف ال
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالقوانين والتنظيمات التي تنظم العالقات واأعمال الدولية 

 .وتحكمها
  : المعارف المسبقة المطلوبة

 ال يحتاج الطالب إلى معرفة مسبقة
 :محتوى المادة

 عقد الوكالة التجارية. 
 موضوع العقد 

  مهمة الوكيل. 
 سلطات الوكيل. 
 المنتوجات 
  قعة الترابيةالر 
 االستقاللية. 
 الوكيل اتالتزام. 
 الموكل اتالتزام. 

 االلتزامات العامة. 
 اأولوية 
 العمولة 
 نهاية العقد. 

 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 



23                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 اأول: السداسي
 اأفقية:اسم الوحدة

 5الل ة اأجنبية  :مادةال
 55: الرصيد
 55:المعامل

 : أهداف التعليم
 .بالل ة اأجنبية تعلم المصطلحات المالية والنقدية والبنكية

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 

 .المبادئ األساسية في اللغة اإلنجليزية و قواعدهايتطلب من الطالب اكتساب         

 
 :محتوى المادة

 .تماشى مع التخصصبرنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس ي
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 اأساسية:اسم الوحدة

 االندماج االقتصادي الدولي :مادةال
 12: الرصيد
 55:المعامل

 
 : أهداف التعليم

 .وم االندماج الدولي وأهم تجاربه في العالمتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بماه 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 .يحتاج الطالب في هذا الصدد إلى معرفة مسبقة بالعولمة المالية وبالنظام االقتصادي العالمي الجديد

 : محتوى المادة
 ريف االندماج الدولي تع 
  نشجة االندماج الدولي 
 خصائص االندماج الدولي 
  افع االندماج الدولي أسباب و دو 
  أهم تجارب االندماج الدولي 

 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 



25                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 اأساسية:اسم الوحدة

 والشركات المتعددة الجنسيات االندماج الدولي :مادةال
 56: الرصيد
 52:المعامل

 
 :عليمأهداف الت

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالشركات متعددة الجنسيات واهم االستراتيجيات التي تتبعها       
 .في التوسع والنمو واالستحواذ على اأسواق العالمية

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 .ال يحتاج إلى معرفة مسبقة      
 

 :محتوى المادة
  مدخل نظري 
  الجنسيات في التنمية االقتصادية دور الشركات متعددة 
  دور الشركات متعددة الجنسيات في اإلنتاج الدولي 
 تجثير إنتاج الشركات متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث 

 
 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 



26                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 سيةاأسا:اسم الوحدة

 مؤسسات العولمة االقتصادية :مادةال
 53: الرصيد
 52:المعامل

 
  :أهداف التعليم

 المام الطالب بالمؤسسات االقتصادية الدولية ودورها في االقتصاد العالمي
 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 أساسيات االقتصاد الدولي
 

 :محتوى المادة
1. Le fond monétaire international 
         A. Rôle du FMI, Répartition des pouvoirs, Les ressources du FMI 
         B.Comment le FMI assure la promotion de la stabilité économique mondiale 
         C. Comment le FMI participe à la résolution des crises économiques 
 
2. Banque mondiale 
        A. Rôle de la Banque, Objectifs Organisation, Ressources, instruments d'intervention 
        B. Banque mondiale et Groupe de la Banque mondiale 
        C. la Banque mondiale, La pauvreté, critiques envers la Banque mondiale, 
manifestations,…. 
 3. OMC 
       A. Le  cadre institutionnel 
       B. Un champ de négociations élargi (l’échec de Seattle, la relance des     négociations, les 
nouveaux sujets) 
       C. Au-delà du commerce (le débat sur la santé, environnement, normes sociales, éthique 
de commerce et commerce équitable) 

 
 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/globstabf.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/crisesf.htm


27                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 نيالثا: السداسي
 منهجيةال:اسم الوحدة

 مالية دولية :مادةال
 56: الرصيد
 52:المعامل

 
  :أهداف التعليم

 المام الطالب بجساليب التمويل الدولي
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 أساسيات االقتصاد الدولي

 
 :محتوى المادة

 النظام النقدي الدولي 
 ميزان المدفوعات 
 سوق الصرف 
 المشتقات المالية 
 ق المالية الدوليةاأسوا. 
 تقنيات تمويل التجارة الخارجية. 
 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 



28                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 
 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 المنهجية:اسم الوحدة

 االتصال والتحرير اإلداري  :مادةال
 55: الرصيد
 52:المعامل

 
  :أهداف التعليم

 اإلداري التحرير علم االتصال و بالمام الطالب 
 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 ال يحتاج الطالب إلى أية معارف مسبقة
 :محتوى المادة

 واإلتصال مدخل إلى علم االدارة 
 ماهوم االدارة 
 و ائا العملية االدارية 
 أهداف االدارة 
  مااية التحرير االداري 
  ماهوم التحرير االداري 
  شروط التحرير االداري 
 مية التحرير االداري أه 
  خصائص التحرير االداري 
  مميزات اأسلوب االداري 
  صيغ التحرير االداري 
  أنواع التحرير االداري 
 تعرياها، أنواعها، أهميتها، وبعض التطبيقات على الرسائل االدارية" الرسائل االدارية" 
 التقرير 
 المحضر 
 البرقيات 

 



29                    6102/6102: السنة الجامعية اقتصاد دولي     :  عنوان الماستر           بسكرةجامعة دمحم خيضر : المؤسسة 

                                          
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر
 الثاني: السداسي

 االستكشافية:اسم الوحدة
 5إعالم ألي :مادةال

 52: الرصيد
 52:المعامل

 
 :  :أهداف التعليم

 .وبرامجه المختلاة تمكين الطالب من استخدام اإلعالم اآللي
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 .أبجديات االعالم األي

 
 : محتوى المادة

 Initiation et rappel des cours: Word, Excel, Internet  
 La maîtrise des logiciels utilisés dans les sciences managériales: SPSS, Statistica, 
  L’application des méthodes de validation: l’analyse en composantes principales et 

l’analyse factorielle des correspondances (ACP et AFC).  
 Interprétation des résultats. 

 
 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثاني :السداسي
 اأفقية:اسم الوحدة 

 52الل ة اأجنبية :المادة
 55:الرصيد
 55: المعامل

 
  :أهداف التعليم

 صطلحات اقتصادية باالنجليزيةب متعليم الطال
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 ال يحتاج الطالب إلى معرفة مسبقة

 
 : محتوى المادة

  برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص            
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثالث :السداسي
 اأساسية :الوحدةاسم 
 استشراف االقتصاد الدولي: مادةال

 57:الرصيد
 55:المعامل

 
  :أهداف التعليم

 المام الطالب بمنهج االستشراف في مجال االقتصاد الدولي
 

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
 أساسيات االقتصاد الدولي

 
 : محتوى المادة

 االستشراف في مجال االقتصاد الدولي موضوع ومنهج 
 مؤسسات االستشراف عبر العالم 
 االستشراف في مجال الطاقة 
 االستشراف في مجال القو  العاملة 
 االستشراف في مجال المنتجات الزراعية وال ذائية 
 االستشراف في مجال التكتالت االقتصادية 

 
 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثالث :السداسي
 اأساسية :الوحدةاسم 
 الدولي التحكيم التجاري : مادةال

 56:الرصيد
 52:المعامل

 
 : أهداف التعليم

 الدولي بجهم قواعد واجراءات التحكيم التجاري المام الطالب 
 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
 ال يحتاج الطالب لمعرفة مسبقة

 
 : محتوى المادة

 مااية وخصائص التحكيم التجاري الدولي 
  نشجة وتطور التحكيم التجاري الدولي 
  مصادر التحكيم التجاري الدولي 
  قواعد سير التحكيم التجاري الدولي 
 اجراءات تنايد التحكيم التجاري الدولي 

 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 االقتصاد الدولي:سترعنوان الما
 الثالث :السداسي

 اأساسية :الوحدةاسم 
 .منظمات ومؤشرات التصنيف االقتصادي الدولي: مادةال
 53:لرصيدا

 52:المعامل
 

 : أهداف التعليم
والتعرف على تصنيف ، بمؤسسات ومؤشرات التصنيف والتنقيط الدوليالمام الطالب 
 .االقتصادي الجزائري 

 
  : مطلوبة المعارف المسبقة ال

 ال يحتاج الطالب لمعرفة مسبقة 
 

 : محتوى المادة
 أهمية التصنيف الدولي 
 مؤسسات تنقيط الدول 
 مؤشرات تنقيط الدول 
 مؤسسات التصنيف االقتصادي الدولي: 
 الهيئات العربية والدولية للتصنيف االقتصادي ومناخ االستثمار 
 مؤشرات التصنيف االقتصادي الدولي 
  ي في التصنياات وهيئات التنقيط الدوليةاالقتصاد الجزائر 

 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 االقتصاد الدولي:عنوان الماستر

 الثالث :السداسي
 منهجيةال :الوحدةاسم 
 اأزمات المالية الدولية: مادةال

 56:الرصيد
 52:المعامل

 
 : أهداف التعليم

المالية الدولية والمقارنة بينها واأسباب الحقيقية  بجهم اأزماتالطالب  تهدف هذه المادة إلى تعريف
  .ورائها

 
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .باالقتصاد النقدييحتاج إلى معرفة مسبقة 
 

 : محتوى المادة
 وقنوات انتقالها ماهومها ، أنواعها،أسبابها، نتائجها" مااية اأزمات المالية" 
 لية عالمياأهم اأزمات الما: 

  5992أزمة الكساد الكبير 
  5999و 5997أزمة 
 أزمة المكسيك 
 أزمة اأرجنتين 
 أزمة جنوب شرق أسيا 
  2559أزمة الرهن العقاري 
 أزمة الديون السيادية اأوروبية 

 
 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد دولي :عنوان الماستر

 السداسي الثالث  :السداسي
 المنهجية:الوحدة
 البحث العلميمنهجية   :المادة
 55:الرصيد
 52:المعامل

 
 : أهداف التعليم

 .معرفة الطرق السليمة العداد مذكرة
 

 ال شيء :المعارف السابقة
 

 :محتوى المادة
 طرح االشكالية 
 اعداد الارضيات 
 استخدام مناهج البحث 
 طريقة وضع الدراسات السابقة 
 اعداد خطة البحث 

 
 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: التقييمطريقة 
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 اقتصاد دولي :عنوان الماستر

 السداسي الثالث  :السداسي
 ستكشافيةاال:الوحدة
 2اعالم ألي :المادة
 52:الرصيد
 52:المعامل

 
 :  :أهداف التعليم

 .تمكين الطالب من استخدام اإلعالم اآللي في التسيير
 

 .أبجديات االعالم األي:  المعارف المسبقة المطلوبة
 

 : محتوى المادة
 Initiation et rappel des cours: Word, Excel, Internet  
 La maîtrise des logiciels utilisés dans les sciences managériales: SPSS, Statistica, 
  L’application des méthodes de validation: l’analyse en composantes principales et 

l’analyse factorielle des correspondances (ACP et AFC).  
 Interprétation des résultats. 

 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد دولي :عنوان الماستر

 السداسي الثالث  :السداسي
 فقيةاأ:الوحدة
 5ل ة أجنبية :المادة
 55:الرصيد
 55 :المعامل

 
 : أهداف التعليم

يتطلب من الطالب اكتساب مصطلحات تتعلق بتخصص االقتصاد النقدي والبنكي بلغة أجنبية يتم         
 .تحديدها بواسطة فريق التكوين

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 المبادئ األساسية في اللغة اإلنجليزية و قواعدهايتطلب من الطالب اكتساب         

 
 :المادةمحتوى 
 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص        

 
 
 

 (%05) امتحان( +%05)مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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