
 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التفصيلي للسنة األولى ليسانس 

 جذع مشترك علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
  

  

 

 مسؤول امليدان: أ د كمال منصوري 

 

 

 2020-2019السنة الجامعية: 



 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين 

 والتسيير والعلوم التجارية جذع مشترك علوم اقتصادية
 

 01محاسبة عامة المقياس:                          قطاف عقبة–الحاج عامر األستاذ:   

 األول:  لسداسيا                                 2019/2020:  لسنةا

 

 للمقياسالتفصيلي  البرنامج السداسي

 البرنامج  محاور األسابيع 
 الفصول()

 للبرنامج فرعية الالمحاور 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 

إلى  01

  02األسبوع

 

 المحور األول: 

 مقدمة أساسية للمحاسبة المالية
مدخل للمحاسبة  -1  
تعريف المحاسبة -2-1،ة وتطور المحاسبةأنش -1-1  
.أنواع المحاسبة -1-3  
مدخل المحاسبة المالية -2  
تعريف المحاسبة المالية -2-1  
طة األساسية للمحاسبة الماليةاألنش -2-2  
الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -2-3  
األهداف األساسية للمحاسبة المالية -2-4  
مبادئ المحاسبة المالية -2-5  
طرق قياس العناصر المحاسبية -2-6  

األسبوع من  
إلى  03

 04 األسبوع

 

 المحور الثاني: 

تقديم الوضعية المالية للمؤسسة 
 لميزانيةمن خالل ا

تعريف الميزانية  -1  
العرض البسيط لهيكل الميزانية  -2  

 النتيجة  -3-2، الخصوم -2-2، األصول -2-1
  .عرض الميزانية -2-4



التغيرات في الممتلكات  -3  
الميزانية الختامية  -2-3، الميزانية االفتتاحية -3-1  
ازدواجية تحديد النتيجة  -3-3  
 نيةالتغيرات في هيكل الميزا -4

األسبوع من  

إلى  05

 06األسبوع 

 المحور الثالث:

 الحساب وقواعد سيره
،عرض الحساب -2، تعريف الحساب -1  

  ،رصيد الحساب - 4،التسجيل في الحسابات -3
  ،إعادة فتح الحساب -6، غلق الحساب -5
  ،أنواع الحسابات -8، ترصيد الحساب -7
  .قواعد سير الحسابات -9

األسبوع من  
إلى   06

 07 األسبوع

 :المحور الرابع

نظرة عامة حول النظام المحاسبي 
 SCFالمالي 

 القانوني  للنظام المحاسبي المالي  اإلطار -1
 تعربف النظام المحاسبي المالي  -2
 الكشوف المالية  -3
جدول  -3-3،حساب النتائج -2-3، الميزانية -3-1

          ،جدول تغير األموال الخاصة -4-3، سيولة الخزينة
  .مالحق الكشوف المالية -3-5
 مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي   -4
المحاسبي  اإلطار -2-4،مبادئ ومخطط الحسابات -4-1

حسابات  -4-4، حسابات الميزانية -3-4اإلجباري، 
 .التسيير

األسبوع من  
إلى  07

 08 األسبوع

 :المحور الخامس

 التنظيم المحاسبي
 المستندات المحاسبية  -2،ورة المحاسبيةمراحل الد -1
دفتر  -2-3،دفتر اليومية -1-3،الدفاتر المحاسبية -3

 .تطبيقي مثال -4-3،ميزان المراجعة -3-3،األستاذ
األسبوع من  
إلى  09

 10 األسبوع

 :المحور السادس

  المعالجة المحاسبية للمشتريات
  موضوع الشراء -2-1، أنواع المؤسسات -1-1،تمهيد -1
  .مراحل الشراء -1-3
 تسيير المخزونات   -4، فاتورة الشراء -3،طلب الشراء -2 
 طريقة الجرد الدائم  -2-4، طريقة الجرد المتناوب -4-1

مصاريف   -7،مثال تطبيقي -6،تسديد فاتورة الشراء -5
 غير المسترجعة  TVAفاتورة الشراء في حالة  -8، الشراء

األسبوع من  
إلى  11

 المحور السابع:

 المعالجة المحاسبية للمنتوجات
 استهالك المواد األولية واللوازم والتموينات األخرى  -1
والخدمات   المنتوجات -3، ادخال المنتوجات للمخازن -2



المشتريات غير المخزنة  من المواد  -4، قيد التنفيذ 12 األسبوع
 .والتوريدات

األسبوع من  
إلى  12

 13 األسبوع

من:المحور الثا  

 المعالجة المحاسبية للمبيعات
خروج  -3، فاتورة البيع -2، استقبال طلب الشراء -1

بيع  -5، تسديد فاتورة البيع -4، المبيعات من المخازن
 .المواد األولية واللوازم على حالها

األسبوع من  
إلى  13

 14 األسبوع

 المحور التاسع:

 المعالجة المحاسبية للتخفيضات
 التخفيضات المالية  -2، (RRRتجارية ) التخفيضات ال -1
 .مثال تطبيقي -3

األسبوع من  
إلى  14

 15 األسبوع

 المحور العاشر:

المعالجة المحاسبية لألغلفة 
 التجارية

 األغلفة غير المتداولة ) غير القابلة لالسترجاع( -1
شراء  -1-2،األغلفة المتداولة ) القابلة لالسترجاع( -2

تداول األغلفة المتداولة بين المورد  -2-2،األغلفة المتداولة
  ،فوترة ضمان األغلفة المتداولة -1-2-2، والزبون

  ،إرجاع األغلفة سليمة في تاريخ المحدد -2-2-2
  ،إرجاع األغلفة في تاريخ المحدد ناقصة نسبيا -2-2-3
 .عدم إرجاع األغلفة نهائيا  -2-2-4

 

 مالحظات:

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لتجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم ا

 فريق ميدان التكوين 

 جذع مشترك علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 

 المدخل للقانونالمقياس:                   ،أ.دريسات صابر أ.حبه عفاف: ةذتاألسا

 : األول لسداسيا                          األولى        :  لسنةا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  ألسابيع ا
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

  02األسبوع

 

 المحور األول: 
 

 ماهية القانون

 مقدمة  -1

 مفهوم القانون  -2

 االستعماالت المختلفة لكلمة القانون -3
 معنى القانون  -4

 تعريف القانون -5

 خصائص القاعدة القانونية  -6

م القانون بغيره من العلوم عالقة عل -7
 االجتماعية األخرى

األسبوع من  
إلى 02

 03األسبوع.
 

 المحور الثاني: 
 

 تقسيمات القانون
 ) القانون العام والقانون الخاص(

 مقدمة  -1
 تعريف القانون العام -2
 تعريف القانون الخاص -3
 أهمية التقسيم -4
 فروع القانون العام -5
 فروع القانون الخاص -6

 
األسبوع من  

إلى  03

 05األسبوع

 المحور الثالث:
 

 مصادر القانون 

 مقدمة -1
 مفهوم مصادر القانون بصورة عامة -2
 المصادر الرسمية االصلية -3
 المصادر االحتياطية -4
 المصادر التفسيرية -5

 مقدمة -1 المحور الرابع:األسبوع من  



إلى 05

 07األسبوع

 
 نظرية الحق

 تمييز بين الحق والقانون -2
 تعريف الحق -3
 أركان الحق -4
 ات الحقتقسيم -5

األسبوع من  
إلى  07

 09األسبوع

 المحور الخامس:
 

 مفاهيم حول القانون التجاري

 ماهية القانون التجاري -1
 األعمال التجارية في القانون الجزائري -2
 التاجر والتزاماته -3
 المحل التجاري -4

األسبوع من  
إلى 09

 12األسبوع

 المحور السادس:
 

 الشركات التجارية

 مقدمة -1
 عامة للشركات التجاريةاألحكام ال -2

 األركان العامة لعقد الشركة التجارية -أ      
 األركان الخاصة لعقد الشركة التجارية -ب     
 الركن الشكلي لعقد الشركة التجارية -ج     
 أنواع الشركات التجارية : -3

 شركات األشخاص -أ       
 شركات األموال -ب      

األسبوع من  
إلى  12

 15األسبوع

 المحور السابع:
 

 األوراق التجارية

 تعريف األوراق التجارية -1
 خصائص األوراق التجارية -2
 أنواع األوراق التجارية: -3
 )تعريف،خصائص، البيانات القانونية ونموذج(السفتجة -أ  
 )تعريف،خصائص، البيانات القانوونموذج(السند ألمر-ب 
 ()تعريف،خصائص، البيانات القانونيةونموذجالشيك  -ج 

 األوراق المستحدثة في القانون التجاري - 4

 سند الخزن -أ  
 السند النقل-ب 
 عقد تحويل الفاتورة -ج 

 
 مالحظات:

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

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

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين

 جذع مشترك علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 مدخل إلى علم االجتماعقياس: الم                       حفيظي سليمةاألستاذ:   

 : األول لسداسيا          أولى جذع مشترك        :  لسنةا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

  02األسبوع

 

 المحور األول: 
 ماعات اإلنسانيةالتجمعات والج

 نشأة التجمعات اإلنسانية  -8
 العوامل المساهمة في تشكل الجماعات اإلنسانية -9

 خصائص التجمعات اإلنسانية -10
 نماذج عن التجمعات اإلنسانية -11

األسبوع من  
إلى 02

 03األسبوع.
 

 تابع:
 التجمعات والجماعات اإلنسانية

 الجماعات اإلنسانية -5

 نيفاتها.مفهومها ، خصائصها، أهميتها وتص

األسبوع من  
إلى  02

 03األسبوع...

 المحور الثاني: 
 نشأة علم االجتماع وتطوره

 ظروف نشأة علم االجتماع  -7
 التطورات األساسية لنشأة علم االجتماع  -8
 تعريف علم االجتماع -9

األسبوع من  
إلى  03

 04األسبوع

 تابع:
 لنشأة علم االجتماع وتطوره

 أسباب تطور علم االجتماع -6
 علم االجتماعأهداف  -7
 عالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى -8

األسبوع من  
إلى  04

  05األسبوع

 المحور الثالث:
موضوع علم االجتماع 

 وفروعه

 موضوع علم االجتماع: -6
 المجتمع - أ

 النظم االجتماعية - ب
 العالقات االجتماعية - ت
 العمليات االجتماعية - ث

األسبوع من  
إلى  05

 06األسبوع 

 تابع:
موضوع علم االجتماع 

 فروع علم االجتماع -7
 علم اجتماع السياسي - أ



 علم اجتماع اإلداري - ب وفروعه
 علم اجتماع االقتصادي - ت
 علم اجتماع التربوي - ث

األسبوع من  

إلى  06

  07األسبوع

 المحور الرابع:
 رواد علم االجتماع

 أوال: ابن خلدون

 نشأته ومؤلفاته -1
 اسهاماته الفكرية -2
 المنهج عند ابن خلدون -3

األسبوع من  

إلى  07

 08األسبوع 

 تابع:
 رواد علم االجتماع

 ثانيا: أوجيست كونت

 نشأته ومؤلفاته -1
 قانون تطور الفكر اإلنساني -2
 االستاتيكا والديناميكا االجتماعية -3
 المنهج عند كونت -4

األسبوع من  
إلى  08

 09األسبوع 

 تابع:
 رواد علم االجتماع

 ثالثا: كارل ماركس        
 اتهنشأته ومؤلف -1
 الوعي والوجود االجتماعي عند ماركس -2
 المقوالت الفكرية عند ماركس -3
 المنهج عند ماركس -4

األسبوع من  
إلى  09

 10األسبوع  

 تابع:
 رواد علم االجتماع

 رابعا: ماكس فيبر
 نشأته مؤلفاته -1
 الفعل االجتماعي عند فيبر -2
 السلطة والنماذج المثالية -3
 البيروقراطية. -4

األسبوع من  

إلى  10

 11سبوع األ

 تابع:
 رواد علم االجتماع

 خامسا: إيميل دوركايم

 نشأته ومؤلفاته -1
 تقسيم العمل االجتماعي -2
 قواعد المنهج العلمي  -3

األسبوع من  
إلى  11

 12األسبوع 

 المحور الخامس:
 الظاهرة االجتماعية وتحليلها

 تعريف الظاهرة االجتماعية  -1
 خصائصها -2
 أساليب تحليل الظاهرة االجتماعية -3
 عن الظواهر االجتماعية  أمثلة -4

األسبوع من  
 إلى 12

 13األسبوع 

 المحور الخامس:
 الظاهرة االجتماعية وتحليلها

 أمثلة عن الظواهر االجتماعية -5
 ظاهرة االنتحار لدوركايم 

األسبوع من  
إلى  13

 14األسبوع 

 المحور السادس:
 نظريات علم االجتماع

 أوال: االتجاه المحافظ   
 برت سبنسر، إيميل دوركايم،أوجيست كونت،هر

 ماكس فيبر، تالكوت بارسونز، روبرت ميرتون
 ثانيا: االتجاه النقدي: تابع:األسبوع من  



إلى  14

 15األسبوع 
كارل ماركس، رايت ميلز، آالن تورين، جورج  نظريات علم االجتماع

 لوكاتش، قرامشي
 المراجع المعتمدة في المقياس:  مالحظات:

 (، املدخل إلى علم االجتماع، دار الشروق، األردن2116ي وآخرون)فهمي سليم الغزو  -10

 (، علم االجتماع، املركز الثقافي العربي، املغرب 2116عبد هللا إبراهيم ) -12

(، الدروس األولى في علم االجتماع، ترجمة محمد جديدي، منشورات ضفاف 2100فيليب ريتور ) -10

 .الرباط/املغرب

 دار النهضة العربية ، بيروت / لبنان محمد عودة ، أسس علم االجتماع، -10

 ماكس فيبر، مفاهيم أساسية في علم االجتماع، ترجمة صالح هالل -10

 (، علم االجتماع، ترجمة فايز الصياغ، املنظمة العربية للترجمة، لبنان2110أنتوني جدنز ) -16

 (، مقدمة في علم اجتماع التربية، اليازوري، األردن2119نبيل عبد الهادي) -10

  .(، ما علم االجتماع، منشأة املعارف، األسكندرية0900فرج ) محمد سعيد -10

(، مقدمة في علم االجتماع، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، دار املعارف، 0900أليكس إنجلز ) -19

 األسكندرية

 (، أصول علم االجتماع، ترجمة سليم توما، دار التقدم، موسكو.0991أوسيبوف ) -01

 الجتماع، مكتبة نهضة الشرق، القاهرةأحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم ا -00

(، مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي، دار الهدى، 2116الهاشمي لوكيا ونصر الدين جابر) -02

 الجزائر.

 (، علم االجتماع ودور الشباب في الريادة املجتمعية، دار املنهل البناني، بيروت.2110محمد الطفيلي ) -00

اء األسرة واملشكالت السرية املعاصرة، املكتب الجامعي (، بن2100عفيفي عبد الخالق محمد) -00

 الحديث، األسكندرية.

 (PDF(، ميادين علم االجتماع، شبكة األلوكة ، )2100حمداوي جميل ) -00

16- Cabin Philippe et Dortier Jean-François (2000),La sociologie histoire et 

idées, Sciences Hmaines  éditions, France. 

 

 

 



 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين

 جذع مشترك علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 

 اإلحصاء الوصفي.المقياس:                                هاشمي عبابسة.األستاذ:   

 ل: األو لسداسيا                          2020/ 2019لسنة: ا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 األسابيع
 محاور البرنامج

 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 

 )عناصر المحاضرة(

من األسبوع 

إلى  01

 02األسبوع

 

 المحور األول:

 دخلــــم

 .باإلحصاءالتعريف  -12

 الهدف من دراسة علم اإلحصاء. -11

 مجال اهتمام علم اإلحصاء. -11

 لمحة تاريخية. -11

م أساسية. )الفرد، العينة، مفاهي -11

 المجتمع...(

 مصادر جمع المعطيات اإلحصائية. -11

 مراحل المنهج اإلحصائي. -11

من األسبوع 

إلى 02

 01األسبوع.
 

 المحور الثاني:

 عرض المعطيات

 العرض الجدولي للمعطيات. -01

 التوزيعات التكرارية.  -

 الفئات. -

 التوزيع التكرار المتجمع )صاعد ونازل(. -

 ي النسبي.التوزيع التكرار -

 خطوات إنشاء توزيع تكراري. -

 العرض الجدولي في حالة خاصيتين -

من األسبوع 

إلى  01

 01األسبوع...

 المحور الثاني:

 .عرض المعطيات

 )تابع(

 العرض البياني للمعطيات: -00

 بالنسبة لمتغير نوعي. -

 بالنسبة لمتغير كمي متقطع. -

 بالنسبة لمتغير كمي مستمر. -



من األسبوع 

إلى  01

   01 عاألسبو

 الثالث:المحور 

 مقاييس النزعة المركزية.

 الوسط الحسابي. -8

 تعريفه. -

 حسابه. -

 خصائصه. -

 الطرق المختصرة لحسابه. -

 مزاياه. -

 عيوبه. -

من األسبوع 

إلى  01

 01 األسبوع

 الثالث:المحور 

 مقاييس النزعة المركزية.

 )تابع(

 الوسيط: -9

 تعريفه. -

 حسابه. -

 تحديده بيانيا. -

 أشباهه. -

 بيانيا. تحديد أشباهه -

 مزاياه وخصائصه. -

 عيوبه. -

من األسبوع 

إلى  01

 01 األسبوع

 الثالث:المحور 

 مقاييس النزعة المركزية.

 )تابع(

 المنوال: -01

 تعريفه. -

 حسابه. -

 تحديده بيانيا. -

 مزاياه. -

 عيوبه. -

العالقة االعتبارية بين الوسط  -00

 الحسابي والوسيط والمنوال.

 الوسط الهندسي: -01

 تعريفه. -

 حسابه. -

 خصائصه. -

 يوبه.ع -

 الوسط التوافقي: -01

 تعريفه. -

 حسابه. -

 خصائصه. -

 عيوبه. -

العالقة االعتبارية بين الوسط  -11

الحسابي والوسط الهندسي والوسط 

 التوافقي.
من األسبوع 

إلى  01
 مقاييس التشتت المطلقة: -0 الرابع:المحور 



 مقاييس التشتت. 01 األسبوع

 

المدى، المدى الربيعي، نصف المدى  -

 الربيعي.

لمتوسط، التباين، االنحراف االنحراف ا -

 المعياري.

من األسبوع 

إلى  01

 09 األسبوع

 الرابع:المحور 

 مقاييس التشتت.

 )تابع(

 

 مقاييس التشتت النسبية: -1

المدى النسبي، معامل التغير الربيعي،  -

 معامل االختالف.

من األسبوع 

إلى  09

 10 األسبوع

 الخامس:المحور 

 مقاييس الشكل.

 

 العزوم: -0

 تعريفها. -

 حسابها. -

 مقاييس االلتواء: -1

 تعريف التناظر. -

 تعريف االلتواء. -

مقاييس االلتواء )معامل فيشر، معامل  -

 بيرسون، معامل يول وكندال(.

من األسبوع 

إلى  10

 11 األسبوع

 الخامس:المحور 

 مقاييس الشكل.

 )تابع(

 

 مقاييس التفلطح: -1

 تعريف التفلطح. -

 تعريف التدبب. -

سون،معامل معامالت التفلطح )معامل بير -

 فيشر، معامل كيلي(.
 

 مالحظات:

 بعض المحاور تستغرق أكثر من أسبوع، ولهذا نجدها موزعة على أكثر من أسبوع. -1

بعض العناصر تحوي تفصيالت كثيرة أكثر من البعض اآلخر، ولهذا تبدو بعض األسابيع قليلة العناصر  -2

أخرى مليئة بالعناصر )لكنها ذات محتويات )لكنها محتوياتها وتفصيالتها كثيرة(، في حين تظهر أسابيع 

 أقل(.

 

 

 

 

 

 



 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين

 جذع مشترك علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 1.رياضيات المقياس:                        منصوري بدرالديناألستاذ:   

 : األول  لسداسيا                        األولى  :  لسنةا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

  03األسبوع

 

 المحور األول: 
 المجموعات و العالقات

 مدخل حول المجموعات   -19

 العالقات -20

 يقاتالتطب -21

 العناصر الحادة  -22

 المجاالت -23

 القيمة المطلقة -24

األسبوع من  
إلى 04

 05األسبوع.
 

 المحور الثاني: 
 المتتاليات العددية

 المتتالةتعريف   -12
 المتتاليات التراجعية  -13
 رتابة متتالية  -14
 المتتاليات المحدودة -15
 طبيعة متتالية -16
 مبرهنات أساسية  -17

األسبوع من  
إلى  06

 11األسبوع...

 ثالثالمحور ال
 التوابع الحقيقية

 تعريف, الدالة المعرفة على جوار نقطة -9
 نهاية دالة, النهايات غير منتهية -10
 خواص النهايات -11
 الدوال المستمرة -12
 الدوال المحدودة -13
 االشتقاق -14
 المشتقات المتتابعة -15
 مشتق الدالة العكسية -16



 القيم الحدية -17
 دراسة حاالت عدم التعيين -18

األسبوع من  
إلى  12

 14األسبوع

 ر الرابعالمحو
 التكامالت و النشر المحدود

 الدالة األصلية -15
 المكاملة بالتجزئة -16
 المكاملة بتبديل المتغير -17
 مكاملة الكسور الناطقة -18
 التكامل المحدود -19
 النشر المحدود -20

 

 مالحظات:

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

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

 

 

 

 


