
 (محاضرات، ورشات، ملتقياتدروس إجباري ة، )ل البرنامج المفص  
 (نشاط لكل  لة بطاقة واحدة مفص  )

  يجب إبراز الد روس المبرمجة للس نة األولى من الت كوين 

 
 البرنامج المفص ل )محاضرات، ورشات، ملتقيات(

لة لكل  نشاط(  )بطاقة واحدة مفص 

 السداسي األول

الحجم  النوع عنوان المادة

 الساعي

 24 إلزامية –أساسية  إنشاء و إدارة المشاريع

 24 إلزامية –أساسية  مراقبة التسيير المعمقة

Financement et  Marchés 

Financiers  

 24 إلزامية -أساسية 

 24 إلزامية –استكشافية 1تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 24 إلزامية –استكشافية المنازعات الجبائية

 24 إلزامية –منهجية  1منهجية البحث

 24 إلزامية –منهجية  1دروس في تلقين البيداغوجيا 

 24 إلزامية –استكشافية 2انجليزية 

 192  المجموع

 السداسي الثاني

الحجم  النوع عنوان المادة

 الساعي

 24 إلزامية –أساسية  تحليل اإلستراتيجية المالية

 24 إلزامية –أساسية  تقييم المؤسسات

 24 إلزامية –استكشافية إستراتجية المؤسسة و المنافسة

 24 إلزامية –استكشافية 2تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 24 إلزامية –استكشافية 2 انجليزية

 24 إلزامية –استكشافية البحث الوثائقي

 24 إلزامية –منهجية  2منهجية البحث 

 24 إلزامية –منهجية   2دروس في تلقين البيداغوجيا 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhYb6kP3KAhUG0xQKHYFrBhsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecossimo.com%2F109-financement-par-les-marches-financiers.html&usg=AFQjCNGzkbjLHN6NubvREjnq44nHPF9Ngg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhYb6kP3KAhUG0xQKHYFrBhsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecossimo.com%2F109-financement-par-les-marches-financiers.html&usg=AFQjCNGzkbjLHN6NubvREjnq44nHPF9Ngg


 192  المجموع

 

 

 البرنامج المفص ل )محاضرات، ورشات، ملتقيات(

لة لكل  نشاط()بطاقة واحدة   مفص 

 

 (: S1السداسي األول) 

 المحاضرات

 مقياس : إنشاء و إدارة المشاريع -1

 ماهية المقاوالتية؛ 1-

 روح المقاوالتية؛  -2

 تطور الفكر المقاوالتي؛ -3

 وظائف الفكر المقاوالتي؛ -4

 أهمية الفكر المقوالتي على االقتصاد الوطني؛ -5

 التشغيل ودورها في تشجيع روح المقاولة في الجزائر؛ آليات  6-

 التحديات التي تواجه الممارسة المقاوالتية في الجزائر. 7-

 اسم المقياس: مراقبة التسيير المعمقة -2

 

 نظم التكاليف التقليدية؛ -

 ؛ABC التكلفة على أساس األنشطة -نظم التكاليف الحديثة  -

 اإلدارة باألهداف؛الموازنات التقديرية ومبدأ  -

 تحليل نقطة التعادل واستخداماتها في اتخاذ القرارات؛ -

 تحليل االنحرافات ومبدأ اإلدارة باالستثناءات. -

 Financement et  Marchés Financiers اسم المقياس:    -3

 

1. Présentation de marches financières. 

2. Première Partie:   notions, principes et méthodes de financement des 

entreprises. 

3. Deuxième partie : information, risque, crise, éléments sur le 

fonctionnement des marches. 

- la régulation des marches financiers. 

- information et risque sur les marches financiers. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhYb6kP3KAhUG0xQKHYFrBhsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecossimo.com%2F109-financement-par-les-marches-financiers.html&usg=AFQjCNGzkbjLHN6NubvREjnq44nHPF9Ngg


3. quatrième  partie: les marches financiers : représentations théoriques et 

comportements individuels. 

- une brève histoire des marches financiers et de la théorie financière. 

- l'efficience informationnelle *théorie et résultats* 

- les bulles spéculatives ,le mimétisme ,la panique, mécanismes et 

exemples. 

- quelles formes de nationalité ? une typologie  des  comportements sur les 

marches financiers. 

-  

 1المقياس: تكنولوجيا اإلعالم و االتصال اسم -4

 المحور األول: مفاهيم حول عملية اتخاذ القرار

 أوال: عموميات حول القرار اإلداري؛ -

 اتخاذ القرار.ثانيا:عملية  -

 المحور الثاني:المعلومات ودورها في عملية اتخاذ القرار

 أوال:مفاهيم أولية حول المعلومات، البيانات، المعرفة؛ -

 خصائص المعلومات ؛       ثانيا : -

 أنواع المعلومات ؛ ثالثا: -

 رابعا: مصادر المعلومات.  -

 نظام المعلومات في عملية إتخاذ القرارالمحور الثالث: أهمية 

 أوال: نظام المعلومات : تعريفه، أهدافه؛ -

 أشكال نظم المعلومات و وظائفه؛ثانيا:  -

 المعلومات ودوره في عملية اتخاذ القرار اإلداري؛ ثالثا:نظام -

 رابعا: مقومات نجاح نظم المعلومات. -

 مجتمع المعلومات و قطاع المعلومات المحور الرابع:

 أوال : تعريف مجتمع المعلومات و أسباب نشوءه؛  -

 ثانيا: خصائص مجتمع المعلومات و عناصره؛ -

 ثالثا : قطاع المعلومات. -

 المقياس: المنازعات الجبائية اسم -5

 مقدمة حول المنازعات الضريبية. -



 المصادر الداخلية المكتوبة  لإللزام الضريبي. -

 المصادر الداخلية غير المكتوبة  لإللزام الضريبي. -

 المصادر الخارجية لإللزام الضريبي. -

 إجراءات اإلخضاع الضريبي. -

 المراقبة الجبائية. -

 منازعات الوعاء الضريبي. -

 زعات التحصيل الضريبي.منا -

 العقوبات الجنائية الخاصة بالغش الضريبي. -

 المسؤولية عن أخطاء الدولة في مجال الضريبة. -

 

 منهجية البحث  اسم المقياس: -6

 مفهوم البحث العلمي، وتطوره التاريخي. -

 .تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه 

 .خصائص التفكير العلمي 

  .صفات الباحث العلمي 

 .أنواع البحوث العلمية 

 خطوات إعداد البحث: -

 .اختيار المشكلة البحثية 

 .القراءات االستطالعية 

 .صياغة الفرضية 

 .تصميم خطة البحث 

 .جمع المعلومات وتصميمها 

 .كتابة تقرير البحث بشكل مسودة 

 مصادر المعلومات والبيانات في البحث العلمي: -

 .مصادر المعلومات في البحث العلمي 

 .العينات في البحث العلمي 

  .أدوات جمع المعلومات : المصادر و الوثائق، االستبيان،  المقابلة، المالحظة 

 .طرق عرض المعلومات 

 كتابة الشكل النهائي للبحث: -

 ِ.أوال: لغة البحث وأسلوبه 

 .ثانيا: تنقيح البحث وأسلوبه استخدام اإلشارات والمختصرات في الكتابة 

 حث وعناوينه الرئيسية والفرعية.ثالثا: أقسام الب 

 .رابعا: الشكل المادي والفني للبحث 

 .خامسا: مناقشة البحث 

 أخالقيات البحث العلمي. -

 دراسة حاالت ومواضيع حول مالية المؤسسة. -



 

 1اسم المقياس:دروس في التلقين البيداغوجي -7

 مفهوم  االتصال البيداغوجي:

 .مفهوم البيداغوجيا 

  البيداغوجي: أهدافه، أهميته، تصنيفاته.االتصال 

 .خطوات االتصال البيداغوجي 

 .العوامل المؤثرة في االتصال البيداغوجي 

 .عوامل نجاح و معوقات االتصال البيداغوجي 

 الطرائق البيداغوجية:

 .مفهوم الطرق البيداغوجية 

 .مكونات الطرائق البيداغوجية 

 .تصنيف الطرائق البيداغوجية 

 

 

 1انجليزية المقياس:  اسم -8

First semester: introduction to economics  

 Evolution economics.  

 General principles of economics. 

 The evolution of the theories of economics. 

 Contemporary economic systems. 

 Economic and political theories and their effects on economic systems. 

 

 

 

 (: S2السداسي الثاني) 

 

 أ/ المحاضرات

 مقياس تحليل اإلستراتيجية المالية -1

 المحور األول دراسة المخاطرة في المؤسسة؛



 خطر االستغالل؛ -

 الخطر المالي؛ -

 خطر اإلفالس. -

 المحور الثاني: دراسة الرافعة المالية والرافعة التشغيلية؛

 الرافعة المالية؛ -

 التشغيلية.الرافعة  -

 المحور الثالث: اختيار طرق التمويل في المؤسسة؛

 المحور الرابع: إعداد مخطط التمويل.

 مقياس تقييم المؤسسات -2

 المحور األول: التشخيص العام للمؤسسة

 التشخيص االستراتيجي؛ -

 التشخيص التجاري؛  -

 التشخيص المالي والمحاسبي؛ -

 تشخيص الموارد البشرية؛ -

 التشخيص الصناعي. -

 المحور الثاني: إعداد مخطط األعمال ومخطط النشاط

 سنوات؛ 10الى  5التنبؤ بالنشاط من  -

 الموازانات التقديرية للسنوات القادمة؛ -

 حسابات النتائج للسنوات القادمة؛ -

 التبؤ بتدفقات الخزبنة للسنوات القادمة. -

 المحور الثالث: تقييم المؤسسات

 الطرق الدممة لتقييم؛ -

 تعتمد على فارق الحيازة؛الطرق التي  -

 الطرق التي تعتمد على استحداث النتائج؛ -

 الطرق التي تعتمد على استحداث التدفقات النقدية؛ -

 الطرق البورصية. -

 اسم المقياس: إستراتجية المؤسسة و المنافسة -3

 المحور األول: ماهية إستراتيجية المؤسسة و المنافسة.

 ماهية إستراتيجية المؤسسة؛  -

 منافسة و أشكالها؛ مفهوم ال -



 الميزة التنافسية.  -

 المحور الثاني: تحليل المنافسة و مواجهتاها. 

 البيئة التنافسية؛  -

 تشخيص المنافسين؛ -

 تحديد اإلستراتيجيات التنافسية. -

 المحور الثالث:اإلستراتيجيات الكبرى األساسية للمنافسة.

 إستراتيجية تدنية التكاليف؛ -

 إستراتيجية التميز؛ -

 إستراتيجية التركيز. -

 

 2اسم المقياس: تكنولوجيا اإلعالم و االتصال -4

 تكنولوجيا االعالم واالتصال ودورها في المؤسسة االقتصادية.المحور األول: 

 أوال: مفهوم  تكنولوجيا المعلومات .

 ثانيا : تكنولوجيا  االتصال و الشبكات المعلوماتية.

 .وسائل تكنولوجيا االتصالثالثا : 

 .TICخصائص و متطلبات تطبيق رابعا :

 . في ظهور االقتصاد المعرفي TICالمحور الثاني:  دور االستثمار بـ  

 أوال: االستثمار في تكنولوجيا المعلومات و االتصال.

 باقتصاد المعرفة. TICعالقة ثانيا : 

 في تفعيل أداء المؤسسة االقتصادية.  TICثالثا : مساهمة

 .TICالمحور الثالث: عرض بعض تجارب االستثمار في 

 في الدول المتقدمة. TICأوال: تجارب االستثمار في 

 في الدول العربية. TICثانيا : تجارب االستثمار في 

 في الجزائر. TICثالثا : تجارب االستثمار في 

  2اسم المقياس: انجليزية  -5

Hexagon II: politicaleconomy. 



 Definition of political economy and its relationship to other 

sciences.Political economics and quantitative techniques. 

 The historical origins of economic thought. 

 The evolution of economic thought. 

 Renewal of economic thought. 

 

 ئقياسم المقياس: البحث الوثا -6

 الوثائقي؛ مفهوم البحث -

  الوثائقي؛ البحث تطبيق خطوات -

 الوثائقي؛ المنهج تطبيقات -

  الوثائقي؛ المنهج وعيوب مميزات -

 البحث الوثائقي في مجتمع المعلومات. -

  2اسم المقياس: المنهجية  -7

 

I - Formalisation de problèmes d'optimisation.  

Présentation d'outils d'aide à la décision (intérêt et limites)  

Exemple de la programmation linéaire : mise en œuvre, analyse des résultats, 

application au domaine comptable.  

 

II - Statistique  

Recueil d'informations statistiques : sondage et échantillonnage  

Exploitation des données recueillies : estimation et tests  

Prévision : séries chronologiques  

III - Analyse des données 

 

 

 2اسم المقياس:دروس في التلقين البيداغوجي

 طالب: –العالقة أستاذ 

 .مهام األستاذ 

 .ادوار األستاذ و مسؤولياته 

 .الطالب 

 .أنواع الطلبة 

 .احتياجات الطلبة 

 .صفات الطالب الجيد 

  طالب. -العالقة أستاذ 



 .خلق فرص للتفاعل االيجابي بين األستاذ و الطالب 

 طرق التدريس في العلوم االقتصادية:

 .طريقة تدريس المحاضرات 

 .طريقة تدريس األعمال الموجهة 

 .طريقة عرض الندوات 

 .طريقة إعداد مذكرات التخرج للطلبة 

 في العلوم االقتصادية:طرق التقييم 

 .طريقة تقييم المحاضرات 

 .طريقة تقييم األعمال الموجهة و البحوث الصفية 

 .طريقة تقييم النشاط الشخصي للطالب 

 طريقة تقييم مذكرات التخرج للطلبة 

 

 :ب / الورشات

بداية تخصص الورشة األولى لتعريف طلبة الدكتوراه بحقوقهم وواجباتهم  والقوانين المنظمة 

لتكوين في الدكتوراه السيما التعريف بميثاق أطروحة الدكتوراه، أما الورشة الثانية فتخصص ل

لعرض مشاريع البحث المزمع انجازها أمام لجنة التكوين في الدكتوراه ومناقشتها وإبداء الرأي 

 فيها.

 

 (: S3السداسي الثالث) 

 ا /  المحاضرات :

 : يتم عرض كل ما يتعلق بالمصطلحات و المفاهيم االقتصادية.اللغة االنجليزية -

 

يتم من خاللها عرض تقنيات البحث الوثائقي الرقمي و االلكتروني ورشة : تخصيص ب /الورشات

 وقواعد البيانات المتخصصة في البحوث االقتصادية.

: حث طلبة الدكتوراه على المشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية، سواء عن طريق ج /الملتقيات

أوراق عمل ومداخالت أو عن طريق الحضور وإعداد تقارير بذلك لعرضها على لجنة التكوين في 

الدكتوراه. وفي هذا اإلطار يجب على كل طالب المشاركة على األقل في ملتقى وطني أو دولي 

الثالث، و يقوم بتقديم شهادة المشاركة و ملخص عن المداخلة التي عرضها في خالل السداسي 

 الملتقى.

 

 

 (: S4السداسي الرابع) 

 

 أ/  المحاضرات: 

 يدرس الطلبة في هذا السداسي انجليزية األعمال.اللغة االنجليزية:  -



 

يتم من خاللها عرض نسبة التقدم في األطروحة أمام لجنة  ورشة واحدة: تخصيص ب /الورشات

 التكوين في الدكتوراه. 

: حث طلبة الدكتوراه على المشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية، سواء عن طريق الملتقيات /ج

أوراق عمل ومداخالت أو عن طريق الحضور وإعداد تقارير بذلك لعرضها على لجنة التكوين في 

 ه.الدكتورا

 

 (: S5السداسي الخامس) 

 أ/  المحاضرات: 

خالل السداسي الخامس تتم دراسة كل التحوالت التي شهدها االقتصاد اللغة االنجليزية:  -

 و ذلك من خالل المحاور التالية: -Algerian economy االقتصاد الجزائري   -الجزائري

 the Algerian economy before the beginning of independence.  

 The Algerian economy under planning and attempts. 

 The economic reforms of the 1980s. 

 The economic crisis and its implications. 

 The transition to a market economy and structural adjustment 

programmes.  

 The results of the structural adjustment programme. 

 

يتم من خاللها عرض نسبة التقدم في األطروحة أمام لجنة  ورشة واحدة: تخصيص ب /الورشات

 التكوين في الدكتوراه. 

دوليين، مع تقديم شهادة  ملتقيين: تقديم تقارير مفصلة حول المشاركة على األقل في الملتقيات  /ج

 كة  و نص المداخلة في الملتقيين.المشار

 

 (: S6السداسي السادس) 

 أ/  المحاضرات: 

خالل السداسي السادس تتم دراسة كل التحوالت العالمية و اإلقليمية التي تؤثر اللغة االنجليزية:  -

  غي  االقتصاد الوطني :

 the concept of globalization.  

 Maghreb economic integration. 

 Partnership agreement with the European Union. 

 Algeria's accession to the World Trade Organization. 

 Prospects for the Algerian economy under globalization 

 :ب/ الورشات

يتم من خاللها عرض نسبة التقدم في األطروحة أمام لجنة التكوين في  ورشة واحدةتخصيص 

الدكتوراه، باإلضافة إلى تعريف الطلبة بضرورة نشر مقال على األقل في مجلة محكمة له صلة 

 بأطروحة الدكتوراه. 

 :الملتقياتج/ 



يم شهادة المشاركة علميين دوليين، مع تقد ملتقيينتقديم تقارير مفصلة حول المشاركة على األقل في 

 و نص المداخلة في الملتقيين.

 


