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 موضوع اليوم الدراس ي

ذوتأهم ررر ترة رررس ت ررر تتإلاخصررر    ٌعتبرررستخضرررتساخيت ضررر    ت

 دً ،تملرررررر تًلامررررررقتمرررررر تمل رررررر صتدك ررررررمتخ ارخضرررررر  ت كتصرررررر

خملستلفررررر تو دل ررررر تخ ع كررررر تلحجررررروتخ  ررررردخهزت كتصررررر دً ت

 مطتلة .تبه خ تنةؤتتوتب نه ت

ت تتص خ  لا ت  ت تيمد خملعلخ تطدر ته    خ بسخمجتت طدر

تخ تدل  تإلاخص     ت   تخملتلام  تخ بسخمج تالض م  ،

تبزن مج تمث  تتتتتت   Eviews, Stata تWinQSB ,ت كتص دي

تظهز ت.تSphinxوت تتوم تهن  ت  تتإلىخلح ج  خضتساخمه 

تخ توخ ارخض   تع م  ةددث وخ ارخض  تتخ علم  

دك ل تمل ت دفزهتم تمعلدم  تونت  جتتخ ص ، كتص دً ت

تخ نت  ج.ت لكتتخ دكتتخ  سيت لحصدلتعلىتلل ص ت كورذ

 وم تهذختخملنطلمتخر أًن تطزحت شك    تخ ت    :

ر فتًتوتخضتساخيتخ بسخمجتإلاخص    ت  تخ تدل  ت

 ؟ كتص دي

 اليوم الدراس يأهداف 

 تخ بسخمجتإلاخص    تخملطتسام  خ تعزفتعلىتأهو

 ت  تخ ةددثتخ علم  تور ف  تخضتساخمه .

 تو تخ ة خث ن تطلة تت دف ز تخلخصدص على

تخملطتجاخ ت تآخز تعلى ت  ط ع خ ارتدرخه

 .إلاخص    هذهتخ بسخمجتوخملع رفتخملز ةط تب

 تبد ثهذهتخ بسخمجت  ت  ت طة متتخهم  تتإبزخس

  ك دًم  توخ ارخض  

 

 املضتهدفون من اليوم الدراس ي

 .خ ارتدرخهخمل ضتستوتطلة تتت-

 ت. ض  ذ توخ ة خث نت-

 مداور اليوم الدراس ي

ت ت ول: تتإلاخص    ت ة  ن  خت تدل  تخ ع يتإلاط رخملددر

 خ علميتخ ةدثت  ت إضه م  نو 

ت ت: تخ ث ني تتإلاخص    تخ ة  ن  تجمعتطزق خملددر ت صم وتو

  ضتب  ن

تجخمبس خ تب ضتساخيتخ ة  ن  تر ف  ت دل  تت:ت ثخملددرتخ ث 

WinQSB’، R Project،ت Eviews،Stata   توتتSphinxت. 

 املشرف العام لليوم الدراس ي

 عم ا تخ كل  تتتتًد  وي تنص س ت/أ.د

 :الدراس ي اليوميضة رئ

 ج مع تبدمزدخصتتتتتتتتتتتتتمدن  تبج وي خ ارتدر :ت

  التنظيمية اللجنة 

 تتتج مع تبدمزدخصتتتتتتتتتتتتتتتتمدن  تبج وي ت.د

 تتتتج مع تبدمزدخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ط ل ت  لىد.ت

 ش   ج مع تبدمزدختتتتتتتتتتتتتتتتترزكددتخخ يأ/ت

  اللجنة العلمية

ج مع تخلجشخ زتتتتتتتتتتتتتتمد ددتخشم نتتت/أ.د  

 بدمزدخصتج مع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتد/تمدن  تبج وي 

 بدمزدخصتج مع تتتتتتتتتتتتتخط نتب تتخك و/تد

 ج مع تبدمزدخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش نت شهزت/تد

 بدمزدخصتج مع تتتتتتتتتتتتتتتم غ ري تت مٍرز /تد

 ج مع تبدمزدخصتتتخخماتجن نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد/

 

  

 

 

  بومرداش 



 

 رنامج اليوم الدراس يب

 وم الدراس يالي  افتتاحعن  الن الرسميو الاع ترخيبية كلمة 

 الهيئت عنوان املداخلت اسم ولقب املشازك التوقيت 

 افتتاح الجلسة الاولى 

 حامعت الجزائس دطسق البحث الكمي في مجاالث الاقتصا ا/د مولود حشمان 01:15

 موهيت بجاوي  .د 30:01
طسق  حمع املعلوماث و جصميم الاستبيان في البحث 

 العلمي
 

   STATALes modèles a variables qualitatives sous حمعاس ي ابساهيم د.  45:01

 د. لزهس شين 10:05

The impact of oil prices on inflation rates in 

EVIEWSwith  algeria 

(a nonlinear ardl analysis model) 

 

 

 افتتاح الجلسة الثانية

 محيرش  موس ى 45:10
Techniques d'analyse des données 

PROJECT Ravec logiciel   
ENSSEA 

 يزيد مقسان  .د 00:11

جطبيقاث بحوث العملياث في املؤسست الاقتصاديت 

 ودوزها كمسحع كمي في عمليت اجخاذ القساز

  WINQSB    جقديم امثلت باستعمال بسهامج

 

 حمعاس ي ابساهيم د.  20:11
diffusion la  à e la conception du questionnaire D

SPHINXsous  des résultats 
 

 

 افتتاح الجلسة الثالثة

 بوحسادة  سهيلتد.  00:21

النمرحت الاقتصاديت و القياسيت املساعدة في التحليل 

 الاقتصادي 

 دزاست حالت التضخم في الجزائس للفترة املمتدة   

2016  - 1110 

 حامعت الجزائس

  ي جحليل النماذج القياسيت ف  ARDL استعمال طسيقت ميغازي  كسيمتد.  15:12
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