شعبة العلوم االقتصادية

مسؤول الشعبة :د محمد عدنان بن ضيف

السنة الثانية ليسانس
علوم اقتصادية

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
فريق ميدان التكوين
الشعبة :العلوم االقتصادية

التخصص :علوم اقتصادية

األستاذ :عزالدين بوطي

المقياس :تسيير المؤسسة

السنة :الثانية

السداسي :الثالث

البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
األسابيع
األسبوع
01

األسبوع
02

األسبوع
03

األسبوع
04

األسبوع
05

األسبوع
06

األسبوع
07

محاور البرنامج
(الفصول)
مدخل مفاهيمي للتسيير

المحاور الفرعية للبرنامج
(عناصر المحاضرة)
.مفاهيم المؤسسة  -خصائص المؤسسات  -مستويات التسيير
 وظائف عملية التسيير  -ادوار التسيير حسب مانتزبرغ –أهمية أدوار التسيير في المؤسسات الصغيرة والكبيرة -
المهارات العامة والخاصة للمسيرين  -الفائدة من دراسة
التسيير  -عالقة التسيير بالتخصصات االخرى.

المقاوالتية وإنشاء المؤسسات

مفهوم المقاول ،المقاوالتية ،مخطط االعمال ،خطوات إنشاء
المؤسسات

األهداف

المفهوم  -خصائص الهدف – أهمية الهدف – أنواع االهداف

التخطيط

المفهوم – أهمية التخطيط – أنواع التخطيط – أنواع الخطط
– مكونات التخطيط – مراحل التخطيط

التنظيم

مفهوم التنظيم – أسس التنظيم – أبعاد التنظيم – مبادئ
التنظيم – مراحل عملية التنظيم.

التحفيز

مفهوم التحفيز – عناصر التحفيز – أنواع التحفيز  -نظريات
التحفيز

االتصال

مفهوم االتصال /نموذج كلود شانون و ورن ويفر -مراحل
عملية االتصال – انواع االتصال – معيقات عملية االتصال -

األسبوع
08

األسبوع
09

األسبوع
10

مالحظات:

القيادة

مفهوم القيادة – عتاصر القيادة – أنواع القيادة – نظريات
القيادة -

الرقابة

مفهوم الرقابة – مبادئ الرقابة – أنواع الرقابة – مراحل
الرقابة – أدوات الرقابة

اتخاذ القرار

مفهوم اتخاذ القرار – أنواع القرارات – محيط اتخاذ القرار
– مراحل اتخاذ القرار

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
فريق ميدان التكوين
الشعبة :العلوم االقتصادية

التخصص :علوم اقتصادية

األستاذ :برني لطيفة ،جودي ليلى

المقياس :اقتصاد كلي 1

السنة  :الثانية علوم اقتصادية

السداسي  :الثالث

البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
األسابيع

من األسبوع
 01إلى
األسبوع02

محاور البرنامج
(الفصول)

عموميات حول النظرية
االقتصادية الكلية

من
األسبوع 03
إلى
األسبوع06

.الحسابات القومية

من
األسبوع
07إلى
األسبوع09

التحليل االقتصادي الكالسيكي

المحاور الفرعية للبرنامج
(عناصر المحاضرة)
 -1النظرية االقتصادية ،المشكلة االقتصادية،
 -2الفرق بين النظرية االقتصادية الكلية
والجزئية
 -3منهجية التحليل االقتصادي وكيفية بناء
النماذج االقتصادية الكلية :النموذج
االقتصادي ،العالقات االقتصادية،
المتغيرات االقتصادية ،أنواع التحليل
االقتصادي ،فرضيات النموذج االقتصادي،
مراحل بناء النموذج االقتصادي
 -4أهداف السياسة االقتصادية الكلية
 -5مشاكل االقتصاد الكلي
 -1مفهوم الحسابات القومية واالعوان
االقتصاديين ،القطاعات االقتصادية
 -2حلقة التدفق الدائري للدخل في نموذج
مكون من قطاعين ،ثالث قطاعات ،اربع
قطاعات
 -3المجمعات الرئيسية لالقتصاد الكلي
 -4طرقة الناتج :طرقة القيمة المضافة ،طريقة
المنتجات النهائية
 -5طريقة الدخل
 -6طرقة االنفاق
 -7االنتقال من الدخل الوطني إلى الدخل المتاح
 -8مقاييس الناتج
 -1افتراضات المدرسة الكالسيية
 -2التوازن عند الكالسيك :توازن سوق العمل،
توازن سوق النقد ،توازن سوق السلع
والخدمات

من
األسبوع
09إلى
األسبوع14

النظرية الكينزية في التحليل
االقتصادي الكلي

 -3اشتقاق منحنى الطلب الكلي والعرض الكلي
عند الكالسيك
 -4نقد النظرية الكالسيكية
 -1مرتكزات النظرية الكينزية
 -2دالة االستهالك ،دالة االدخار
 -3دالة االستثمار
 -4الطلب الكلي في النموذج الكينزي البسيط:
 تحديد الدخل التوازني لنموذج مكون منقطاعين في حالة االستثمار المستقل ،تحديد
الدخل التوازني لنموذج مكون من قطاعين في
حالة االستثمار التابع
 نظرية المضاعف البسيط والمركبوالديناميكي
 تحديد الدخل التوازني لنموذج مكون منثالث قطاعات (في حالة ضريبة مستقلة ،ضربة
تابعة
 تحديد الدخل التوازني لنموذج مكون منثالث قطاعات

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
فريق ميدان التكوين
الشعبة:علوم اقتصادية

التخصص :علوم اقتصادية

األستاذ :دردوري لحسن

المقياس :اقتصاد نقدي واسواق راس المال

السنة  :الثانية

السداسي  :الثالث

البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
األسابيع
من األسبوع
 01إلى
األسبوع2
من
األسبوع 3
إلى
األسبوع5
من
األسبوع
6إلى
األسبوع9
من
األسبوع 10
إلى
األسبوع11
من
األسبوع 11
إلى
األسبوع11
من
األسبوع
12إلى
األسبوع14

محاور البرنامج
(الفصول)

المحاور الفرعية للبرنامج
(عناصر المحاضرة)
 -1نشأة النقود وتعريفها

تعريف النقود ،وظائفها وأشكالها

 -2خصائص ووظائف النقود
 -3أشكال النقود

. -4
 -1تعريف األنظمة النقدية وأنواعها
األنظمة النقدية والعرض النقدي

 - 2الكتلة النقدية ومقابالتها
 -3العرض النقدي ومحدداته
 . -1النظرية الكمية للنقود

النظريات النقدية

..............................

 -2النظرية الكينزية في النقود
 -3النظرية النقدية املعاصرة

السياسة النقدية
النظام املالي "األنظمة املصرفية
واألسواق املالية"

سوق رأس املال

 -1مفهوم السياسة النقدية ومراحل تطورها.
 -2أدوات السياسة النقدية
 -3أهداف السياسة النقدية
 -1تعريف النظام املالي ووظائفه
 -2تعريف النظام املصرفي ومكوناته
 -3األسواق املالية ومكوناتها
 -1مفهوم سوق رأس املال وهيكلها
 -2الخصائص  +املتدخلون (املتعاملون) في سوق رأس
املال
 -3أدوات سوق رأس املال

كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
فريق ميدان التكوين
التخصص:

الشعبة :العلوم االقتصادية

العلوم االقتصادية

األستاذ :فريد عبة

المقياس :االقتصاد الجزائري

السنة :الثانية ليسانس

السداسي :الثالث

البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
األسابيع
من األسبوع
 01إلى
األسبوع02.

من األسبوع
 03إلى
األسبوع05

محاور البرنامج
(الفصول)
تحديد املصطلحات (املؤسسات
املالية الدولية وتأثيرها على
االقتصاد الجزائري)

مدخل للتعريف باالقتصاد
الجزائري

-1
-2
-3
-4
-1

-2
-3

-1
من األسبوع
 05إلى
األسبوع07.

االقتصاد الجزائري خالل مرحلة
التخطيط ()1989-1962

من األسبوع
 08إلى
األسبوع12

االقتصاد الجزائري خالل مرحلة
اإلصالحات االقتصادية والتحول
نحو اقتصاد السوق

-2
-3

المحاور الفرعية للبرنامج
(عناصر المحاضرة)
اإلطار املفاهيمي للعوملة
التعريف باملؤسسات املالية الدولية
برنامج التثبيت الهيكلي وبرنامج التعديل الهيكلي.
حلقة العوملة
االقتصاد الجزائري قبل االستعمار
الفرنس ي(العهد النوميدي ،العهد الروماني،
العهد العثماني)
االقتصاد الجزائري خالل الحقبة االستعمارية
القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري (املوارد
الطبيعية املوارد البشرية ،املوارد الزراعية املوارد
املالية ......إلخ)
االقتصاد الجزائري خالل مرحلة االنتظار
( )1966 -1962استكمال االستقالل الوطني.
االقتصاد الجزائري خالل الفترة ()1979 -1967
انتهاج أسلوب الصناعات الثقيلة
االقتصاد الجزائري خالل الفترة ))1989-1980
إعادة الهيكلة

 -1تطور املديونية الخارجية للجزائر
 -2معالجة عجز املوازنة العامة في الجزائر
 . -3عالقة الجزائر باملؤسسات املالية الدولية
(صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي)

-4
-5
-1
-2
من األسبوع
 13إلى
األسبوع15

.برامج النمو االقتصادي منذ 2001
إلى غاية يومنا هذا

-3
-4
-5

إعادة الجدولة ،إعادة التمويل ،برنامج التكييف
الهيكلي ،برنامج التعديل الهيكلي.
انضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة
برنامج اإلنعاش االقتصادي ()2004-2001
برنامج دعم النمو االقتصادي األول (الخماس ي
األول )2009-2005
برنامج االستثمارات العمومية الكبرى (الخماس ي
الثاني )2014-2010
البرنامج الخماس ي ()2019-2015
أثر برامج النمو االقتصادي على بعض مؤشرات
االقتصاد الكلي (التضخم ،معدل النمو،
البطالة ،التشغيل )......

كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
فريق ميدان التكوين
التخصص:

الشعبة :علوم اقتصادية

علوم اقتصادية

األستاذ :تركي فاطمة الزهراء

المقياس :اعالم الي

السنة  :الثانية علوم اقتصادية

السداسي  :الثالث

البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
األسابيع

من األسبوع
 01إلى
األسبوع03

من
األسبوع 04
إلى
األسبوع06
من
األسبوع07
إلى
األسبوع09.
من
األسبوع 10
إلى
األسبوع11
من
األسبوع 12
إلى
األسبوع13

محاور البرنامج
(الفصول)

استكشاف برنامج االكسس

الجداول في االكسس

العالقات

االستعالمات

النماذج

المحاور الفرعية للبرنامج
(عناصر المحاضرة)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4

مقدمة
تعريف البرنامج
تعريف قاعدة البيانات
مميزات برنامج االكسس
كائنات قاعة البيانات
فتح و تشغيل برنامج االكسس
اغالق قاعدة البيانات
حفظ قاعة البيانات
تعريف
طرق انشاء جدول
خصائص الحقول
المفتاح االساسي
التعامل مع الجدول
العالقات بين الجداول
فوائد العالقات
انواع العالقات
شروط انشاء العالقات
كيفية انشاء العالقات
خطوات انشاء العالقات بين الجداول
تعريف
انواع االستعالمات
كيفية انشاء استعالم
حفظ/غلق استعالم
تعريف
انواع النماذج
كيفية انشاء نموذج
حفظ/غلق نموذج

