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 السنة الثانية ليسانس 

 علوم التسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين 

 التسييرالتخصص: علوم                                 لوم التسيير ع الشعبة:

 اقتصاد نقدي وأسواق رأس المالالمقياس:                            فلة عاشوراألستاذ:    

 الثالث:  لسداسيا                           ليسانس الثانيةلسنة: ا

 للمقياسالتفصيلي  البرنامج السداسي

 البرنامج  محاور األسابيع 
 الفصول()

 للبرنامج الفرعية المحاور 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 

إلى  01

 02األسبوع

 

نشأة وتطور النقود ووظائفها 
 وأنواعها

 نشأة النقود -1
 ،أنواع النقود،مراحل تطور النقود -2
 وظائف النقود -3

 
من  

األسبوع 
إلى 03

 04األسبوع
 

 كيف تتم عملية خلق النقود -1 خلق النقود
 محددات عملية خلق النقود -2
3- ...............،................،............. 

من  
 04األسبوع 

إلى 
 05األسبوع

 ،المجمعات النقدية،تعريف الكتلة النقدية -1 الكتلة النقدية ومقابالتها
 مقابالت الكتلة النقدية:  -2
 تطور الكتلة النقدية ومقابالتها في الجزائر -3

 الكميةالنظرية  -1 نظريات الطلب على النقود  06األسبوع 
 النظرية الكينزية -2
 النظريات الحديثة: نظرية فريدمان، نظرية  -3

  

 07األسبوع.

 تعريفه. -1 التضخم
 أنواعه. -2
 آثاره. -3

من  

 08األسبوع 

إلى 
 09األسبوع.

 تعريفها -4 السياسة النقدية
 أهدافها: األولية، الوسيطة والنهائية -5
 أدوات السياسة النقدية. -6
 فعالية السياسة النقدية. -7

 تعريف النظام المالي، المصرفي -1 النظام المالي والمصرفي 10األسبوع 
 البنك المركزي -2



 البنوك التجارية -3
 البنوك اإلسالمية -4
 البنوك المتخصصة -5
 

من  
األسبوع 

إلى 11

 12األسبوع

 تعريفه -1 سوق المال
 أقسامه -2
سوق النقد: التعريف، األقسام، األدوات،  -3

 الوسطاء
سوق رأس المال: تعريفه، أقسامه،  -4

 الوسطاء، أوامر البورصة. أدواته،
من  

 13األسبوع 

إلى 

 14األسبوع

 تعريفها، أنواعها -1 المشتقات
 عقود الخيار -2
 العقود المستقبلية والعقود اآلجلة -3
 عقود المبادلة -4

 

 مالحظات:

نقترح إعادة حصص األعمال الموجهة للمقياس، كما هو الحال في بقية األقسام ، إذ أنه مقياس 

 العلمية وأهميته لطلبة السنة الثانية تسيير.مشترك، وحجم المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين 

التخصص: علوم التسيير           :   مسارعلوم التسيير      الشعبة

 المؤسسة تسييرالمقياس:                               ة:     عادل بومجاناألستاذ

 : الثالث لسداسيا                                 ثانية         :  لسنةا

 

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 البرنامج  محاور األسابيع 
 )الفصول(

 للبرنامج الفرعية المحاور 
 )عناصر المحاضرة(

 المحور االول : مدخل لتسيير المؤسسة 01
  مفهوم المؤسسة 
  الفكر االداريتطور 
 مراحل تطور النشاط االقتصادي 

 التسيير  كعلم وفن  - المحور االول : مدخل لتسيير المؤسسة 02
 واسهامات المدارس التسييرية تعريف التسيير -

 المحور الثاني: انشاء ونمو المؤسسة 03

 مقاربة انشاء المؤسسة -
 مفهوم المقاوالتية والمقاول -
 متطلبات انشاء المؤسسة -
 انشاء المؤسسةمراحل  -

 المحور الثاني: انشاء ونمو المؤسسة 04
 مفهوم نمو المؤسسة -
 أهداف النمو -
 نموذج دورة الحياة  وعالقتها بنمو المؤسسة -

 التخطيط -المحور الثالث: وظائف التسيير 05

 مفهوم التخطيط  -
 الهدف-عالقة التخطيط بباقي الوظائف -
 التخطيط والخطة -
 مراحل التخطيط  -
 التخطيطانواع  -

المحور الثالث: وظائف  06
 التنظيم -التسيير

 مفهوم التنظيم -
 أسس ومبادىء التنظيم -
 أنواع التنظيم -
 مراحل التنظيم -

 تعريف الدفع - المحورالثالث: وظائف 07



 ) الدفع( العمليات االجتماعية للتوجيه - االتصال -الدفع -التسيير
 مفهوم االتصالو أهدافه -
 عناصر االتصال -
 االتصالمراحل  -
 أنواع االتصال -

 المحورالثالث: وظائف 08
 التحفيز -الدفع -التسيير

 مفهوم التحفيزو أهدافه -
 عناصر التحفيز -
 نظريات التحفيز) مدخل الحاجات، العملية التحفيزية، ...( -
 أنواع التحفيز -

09 
 -المحورالثالث: وظائفالتسيير

 القيادة -الدفع

 مفهوم القيادة -
 والمسيرالفرق بين القائد  -
 نظريات القيادة  -

10 
المحورالرابع:نماذج و عمليات 

 اتخاذ القرار

 مفاهيم حول القرار وعملية اتخاذ القرار -
 أسس اتخاذ القرار -
 مراحل اتخاذ القرار -
-  

المحور الرابع:نماذج وعمليات  11
 اتخاذ القرار

 انواع القرارات -
 االساليب الكمية و غير الكمية التخاذ القرار -
 اتخاذ القرارنماذج  -

 اتجاهات نمو المؤسسة - انماط نمو المؤسسة 12
 النمو االفقي -
 النمو العمودي -
 كيفيات النمو -
 النمو الداخلي   -
 النمو الخارجي -

  1-  
 

 مالحظات:

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

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

 

 



 االقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةكلية العلوم 

 فريق ميدان التكوين 

 تسيير التخصص:   : علوم التسييرالشعبة

 منهجية البحث العلمياملقياس:             بوروبة فهيمةاألستاذة: 

       الثالث السداس ي:     ليسانسثانية  السنة: 

 التفصيلي للمقياس البرنامج السداسي

 البرنامج  محاور األسابيع 
 )الفصول(

 للبرنامج الفرعية المحاور 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

 02األسبوع

 

 مدخل عام لمنهجية البحث العلمي

، منهجية المعرفة، العلم، البحث العلمي: ) تعريف -4
 البحث العلمي(

أهم تصنيفات أسس ومقومات البحث العلمي،  -5
 البحوث العلمية.

 طرق تثبيت المراجع، وكيفية التهميش     تهميش المراجع في البحثكيفية   03األسبوع 
 

من األسبوع 
إلى  04

  05األسبوع

 صياغة الفرضياتإشكالية البحث و 

اإلعتبارات الضرورية  أ/إختيار موضوع البحث:  -4
 مصادر مواضيع البحث. ب/ ، إلعداد بحث علمي

 ) المفهوم والخصائص(تحديد إشكالية البحث -5
خصائص و ال مفهوم،الالبحث) فرضياتصياغة  -6

 ( األهمية

من األسبوع 
إلى  06

  07األسبوع

 
 مجتمع الدراسة و عينة البحث

 

   مجتمع الدراسة -4
 المعاينة والعينة -5
 أنواع العينات -6

 تعريف المنهج -8 مناهج البحث العلمي 08األسبوع 
 ...، المنهج الوصفي، التجريبي -9

من 
 09األسبوع

إلى 

 جمع البياناتأدوات 
 المقابلة)تعريف، إجراءات، مزايا وعيوب( -1
 تعريف، إجراءات، أنواع، مزايا وعيوب() اإلستبيان -2



 تعريف، إجراءات، مزايا وعيوب() المالحظة -3 11األسبوع

 12األسبوع

الجوانب الفنية و اإلجرائية لتقرير 
 البحث
 

كيفية البحث عن المراجع واستغاللها)البحث  -
 البيبليوغرافي(

 األسلوب -
)بالتركيز الرسائل الجامعيالمذكرات و  طريقة عرض -

 على مشروع بحث مستوى الليسانس(
 

 مالحظات:

فهو تابع لمحور كيفية استغالل المصادر  ( تهميش المراجع)كيفية بالنسبة لموضوع   -
 مراعاة الستفادة الطلبة في إنجاز البحوث في مختلف المقاييس؟ المكتبية وتم تسبيقه 

يتم على أساس إمتحان، حيث أن المقياس يقدم في شكل التقييم في المقياس:  -

  محاضرات فقط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين 

 علوم التسيير التخصص:           :   مسارعلوم التسيير      الشعبة

 رياضيات المؤسسةالمقياس:                                ة:     ليلى بن عيسىاألستاذ

 : الثالث لسداسيا                                 ثانية         :  لسنةا

 

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 البرنامج  محاور األسابيع 
 )الفصول(

 للبرنامج الفرعية المحاور 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

 02األسبوع

 

 مفهوم رياضيات المؤسسة  -6 مدخل للبرمجة الخطية
 ،تعريف البرمجة الخطية  -7
 عناصرها،استخداماتها.  -8
 مفهوم النموذج الرياضي -9

من  
 03األسبوع 

إلى 
 04األسبوع

 

الطريقة البيانية لحل مسائل 
 البرمجة الخطية

 .تكوين النموذج الرياضي -7
 الرسم البياني، -8
تحديد منطقة الحلول والحل األمثل،تفسير  -9

 الحل 

من  
 04األسبوع

إلى 

 05األسبوع

 تعريفها -4 مدخل لطريقة السمبالكس
 الشكل القانوني للنموذج. -5
التحويل من الشكل القانوني إلى الشكل  -6

 المعياري
من  

 05األسبوع 

إلى 
 07األسبوع

 تشكيل جدول الحل القاعدي -1 كيفية الحل باستخدام السمبالكس
 تحسين الحل . -2
 البحث عن الحل األمثل -3

من  
 07األسبوع 

إلى 
 09األسبوع

استنتاج النموذج الرياضي من  -10 المسألة المعكوسة/ الثنائية
 المسألة المطروحة.

تحويل النموذج من الشكل   -11
 المعياري إلى القانوني.

حل المسألة المعكوسة بالطريقة  -12
 العادية/وبطريقة المرحلتين

 حاالت تطبيقية -13
 حالة دالة تعظيم والقيود مختلطة  -1حاالت خاصة لطريقة من  



 09األسبوع 

إلى 
 11األسبوع

 حالة دالة التقليل والقيود مختلطة -2 السمبالكس
 

من  
 11األسبوع 

إلى 
 12األسبوع

 حالة تغير دالة الهدف. -6 تحليل الحساسية /األمثلية
 حالة تغير القيود. -7

من  
 12األسبوع

إلى 
 13األسبوع

 المفهوم ، -5 النقل في حالة التعظيممسألة 
 النموذج، -6
 طريقة الحل،حاالت خاصة -7

من  

 13األسبوع 

إلى 
 14األسبوع

 مسألة النقل في حالة التقليل
 وحاالت خاصة لمسألة النقل

 النموذج، -1
 النموذج، -2
 طريقة الحل، -3

من  
 14األسبوع

إلى 
 15األسبوع

 المفهوم ، -2 مسألة التعيين
 النموذج، -3
 طريقة الحل، -4

 

 مالحظات:

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين

 علوم التسييرالتخصص:           :   مسارعلوم التسيير      الشعبة

 2اقتصاد كليالمقياس:                                         ة:   الزهرة بن بريكةاألستاذ

 : الثالث لسداسيا                                          ثانية  ليسانس:  لسنةا

 البرنامج التفصيلي للمقياس    
 االسبوع / المقررالمدرسة وراالمح العناصر التي تم تدريسها

 1مراجعة عامة لمقياس االقتصاد الكلي -

 تذكير باهم النقاط المتطرق اليها في السداسي السابق 
  تصحيح االمتحان 
  نظرا لغياب اغلبية الطلبةوذلك 

 01 لتحليل الكلي الكينزي:ا األولالفصل 

المعامالت اإلقتصادية الدولية وتحديد معامالت الدخل  -
الميزان التجاري الوطني ،دالة الصادرات ودالة الواردات، 

الصادرات والواردات وتوضيح الحاالت التي يكون فيها ، 
 وتحديد الدخل الوطني في التوازن

 02 لتحليل الكلي الكينزي:ا األولالفصل 

 الصادرات، مضاعف الوارداتمضاعف  -
تاثير زيادة الصادرات و الواردات بنفس المقدار ) بيانيا ،  -

 اقتصاديا(.رياضيا،
 

 03 لتحليل الكلي الكينزي: ا األولالفصل 

 ، Hansenمن طرف ISدراسة منحنى -
 فرضيات هانس لتحليل سعر الفائدة -
نموذج مكون من  ISإيجاد صيغة الدخل التوازني لمنحنى  -

 قطاعين

 04 هانس لسعر الفائدةتحليلالفصل الثاني:

) إيجاد صيغة سعر الفائدة عند ISدراسة ميل منحنى   -

 هانس( دراسة وضعيات المنحنى
 ISاشتقاق منحنى  -
 

 05 هانس لسعر الفائدةتحليلالفصل الثاني:

نموذج مكون من  ISإيجاد صيغة الدخل التوازني لمنحنى  -
 قطاعات  3

) إيجاد صيغة سعر الفائدة عند ISدراسة ميل منحنى  -
 هانس( دراسة وضعيات المنحنى

-  

هانس لسعر تحليلالفصل الثاني:

 06 الفائدة

نموذج مكون من  ISإيجاد صيغة الدخل التوازني لمنحنى  -
 قطاعات  4

إيجاد صيغة سعر الفائدة عند ) ISدراسة ميل منحنى  -
 هانس( دراسة وضعيات المنحنى

-  

هانس لسعر تحليلالفصل الثاني:

 07 الفائدة

بالكتلة النقدية، مكوناتها، الجهة المصدرة، كيفية تعريف  -
اشتقاق النقد ) كل هذه النقاط تم الطرق لها باعتماد على ما 

تم تدريسه في مقياس االقتصاد النقدي المدرس في 

دوال الطلب على : الفصل الثالث

)أسس الطلب على عند كينز النقد
08 



 السداسي الثالث(
 ذكر دوال الطلب على النقد عند كينز -

النقد،تطور نظريات الطلب على 

 النقد(

دراسة دوال الطلب على النقد عند كينز) وفقا لدوافع  -
 الطلب الثالث: المعامالت، الحيطة والحذر، المضاربة(

دوال الطلب على : الثالثالفصل 

)أسس الطلب على عند كينز النقد

النقد،تطور نظريات الطلب على 

 النقد(

09 

 (انتقاداتكينز) فرضيات هيكس في سوق النقد  -
 ) اقتصاديا، رياضيا، بيانيا(LMاشتقاق منحنى  -
 LMمنحنى صيغة الدخل في  -
) إيجاد صيغة سعر الفائدة عند LMدراسة ميل منحنى  -

 وضعيات المنحنى هيكس( دراسة
 

لسعر  يكستحليلهالفصل الرابع:

 10 الفائدة

 فرضيات التوازن العام -
 التوازن العام ) رياضيا، بيانيا، اقتصاديا( إيجاد -
نظرة عامة على السياسة المالية والنقدية وتاثيرها  إعطاء -

 على التوازن.
 

:توازن التوازنين خامسالفصل ال

 11 أو التوازن اإلقتصادي العام

  نظريةKuznets  في اإلستهالك،نظرية الدخل

الدائم،نظرية الدخل النسبي،نظرية دورة الحياة،تأثير 
 األصول على اإلستهالك(

  هذا المحور وجه الى تطبيق 

 01 ل األول:دواالإلستهالك الحديثة الفص

مرونة األجور واألسعار وأثر سعر الفائدة على 

 على اإلستثمار Pigouالتوازن العام ،أثر
:توازن التوازنين أو التوازن خامسالفصل ال

 02 اإلقتصادي العام
نموذج هارد،نموذج دومار، نموذج كالدور،نموذج جون 

 03 الفصل الرابع:نماذج النمو اإلقتصادي روبنسون،نموذج سولو
تعريف الدورة اإلقتصادية ومراحلها، أنواع الدورات اإلقتصادية 

 ومراحلها
الفصل الخامس:الدورات 

 04 اإلقتصادية
 

 

 


