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 الـديمقراطيـة الـشعبيــةالجمهورية الجزائرية 

 
 التعليــم العالــي و البحــث العلمــيوزارة 

 
 

 

 

 

 

 

 مواءمة
 

 تكوين ماسترعرض  
 

  مهني /أكاديمي
 

 

 
 

القسم المعهد / الكليةالمؤسسة 
 

 جاهعة الجياللي بىنعاهة

 بخويس هليانة

 

 

كلية العلىم االلتصادية والتجارية 

 وعلىم التسيير

 

 لسن العلىم الوالية والوحاسبة

 

 

 

 (ت .ع.ت.إ.ع )  علىم التصادية والتسيير وعلىم تجارية: الميدان
 

  علىم هالية وهحاسبة:الفرع

 

  هحاسبة وتذليك:التخصص

 
 

 

 2016/2017: السنة الجامعية
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Année Universitaire : 2016/2017 

 

 الفهرس
 

 

I- بطاقة تعريف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدٌد مكان التكوٌن -1

 --------------------------------------------المشاركون فً التأطٌر   -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوٌن -3

 --------------------------------------شروط االلتحاق  .أ 

 --------------------------------------------أهداف التكوٌن .ب 

 ------------------------------------ القدرات المستهدفة المؤهالت و .ج 

 ----------------------------القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل .د 

 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن  .و 

 .........................................................قدرات التاأطٌر .ز 

 -----------------------------------------اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-4

 -----------------------------------اساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً االختصاص  - أ

 ------------------------------------التأطٌر الخارجً-ب

 ------------------------------------------اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-5

 --------------------------------- المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات  .أ 

 ---------------------------- مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات .ب 

 --------------------------------مخابر البحث لدعم التكوٌن فً الماستر .ج 

 -------------------------------مشارٌع البحث لدعم التكوٌن  فً الماستر .د 

 ---------------- فضاءات األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال  .ه 

 

II -بطاقةالتنظيم السداسي للتعليم------------------------------------------  

 -------------------------------------------------السداسً األول -1

 -------------------------------------------------السداسً الثانً -2

 ------------------------------------------------السداسً الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسً الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوٌن -5
 

IIIالبرنامج المفصل لكل مادة  

IV -االتفاقيات/العقود---------------------------------------------  
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 بطاقة تعريف الماستر
 (تعبئة كل الخانات إجباري  ) 
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 :تحديد مكان التكوين -1

 

  التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،العلوم االقتصادٌة: كلٌة 

  مالٌة والمحاسبةالعلوم ال: قسم 

 مجموعة/ : 
 

 :المنسقون -2

 

 مسؤول فرقة ميدان التكوين- 
 

  بن ٌوسف بن زهرة : االسم واللقب 

  (أ)أستاذ محاضر : الرتبة 

        :0776434046البريد اإللكتروني:          /              فاكس   :benzohrab@yahoo.fr  

 

 مسؤول فرقة شعبة التكوين/ منسق - 
 

  محمد إلٌفً: االسم واللقب 

  (ب)أستاذ محاضر : الرتبة 

 : 0777223139                البريد اإللكتروني:  /              فاكس :docmoh17@yahoo.fr 

 

 مسؤول التخصص / منسق 
 

  محمد سٌد: االسم واللقب 

  (ب)أستاذ محاضر : الدرجة العلمٌة 

  :0661104542البريد اإللكتروني:     /                        فاكس :sid.mohamed@hotmail.fr     

 

 :(*)المشاركون اآلخرون- 3

 
 المؤسسات الشرٌكة األخرى- 

 غٌر موجود           
 

 المؤسسات والشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 

 غٌر موجود           
 

 الشركاء الدولٌون األجانب- 

 غٌر موجود           
 
 

  إدراج االتفاقيات الخاصة بالتكوين في المالحق. 

mailto:benzohrab@yahoo.fr
mailto:benzohrab@yahoo.fr
mailto:benzohrab@yahoo.fr
mailto:sid.mohamed@hotmail.fr
mailto:sid.mohamed@hotmail.fr
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  : إطار وأهداف التكوين-3
 

 شروط االلتحاق - أ
 فً LMDٌتم قبول الطلبة فً ماستر محاسبة وتدقٌق بشرط أن ٌكون سبق لهم الدراسة فً مسار اللٌسانس 

 :ات التالٌةتخصصال

 جباية؛محاسبة و -

 مراجعة؛محاسبة و -

 محاسبة ومالية؛ -

. مالية المؤسسة -

 
 
 
 

 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداف التكوين- ب

 
فً ظل تطور البٌئة االقتصادٌة وتنوع المعامالت االقتصادٌة بالجزائر، خاصة مع انفتاحها على العالم         

وتشجٌعها لالستثمار األجنبً والمعامالت الدولٌة، اكتسبت المحاسبة مكانة هامة وأهمٌة بالغة باعتبارها لغة 

المال واألعمال وأداة التواصل بٌن األعوان االقتصادٌٌن؛ تتجلى هذه المكانة واألهمٌة فً تبنً الجزائر 

. للمرجعٌة الدولٌة للمحاسبة بهدف توحٌد اللغة وتحسٌن مالءمة وموثوقٌة المعلومة المحاسبٌة

وبما أن التدقٌق ٌرتكز أساسا على اختبار مدى صدق وشرعٌة المعلومات المحاسبٌة المفصح عنها وتعزٌز 

الثقة لدى مستخدمً هذه المعلومات، فقد عرف هذا األخٌر اهتماما متزاٌدا بالتوازي مع الحاجة للمحاسبة 

. والمعلومة المحاسبٌة

وعلى ضوء ما سبق تتجلى أهمٌة دراسة تخصص المحاسبة والتدقٌق على مستوى الماستر، الذي         

ٌهدف لفتح المجال الكتساب مختلف المعارف النظرٌة، التطبٌقٌة والتنظٌمٌة األساسٌة فً مجال المحاسبة 

والتدقٌق، وكذا اإللمام بالمعارف والمجاالت ذات العالقة التً تساعد على التحكم فً مجال التخصص 

كالجباٌة، القانون، التقنٌات البنكٌة، األدوات المالٌة، استعمال المعلوماتٌة فً مجال الممارسات المحاسبٌة 

. وماشابهها وكذا الطرق الكمٌة

 هذا التكوٌن سٌخول إعداد إطارات مستقبلٌة كفٌلة باالندماج فً عالم الشغل على مستوى المؤسسات         

االقتصادٌة، المؤسسات المالٌة وكذا اإلدارات العمومٌة فً مجال المحاسبة والتسٌٌر المحاسبً، التدقٌق 

والمراقبة الداخلٌة، مراقبة التسٌٌر؛ كما ٌمهد الطرٌق لمواصلة التكوٌن بمدارس الدكتوراه أو المتهان التدقٌق 

. أو اكتساب صفة المحاسب المعتمد (محافظة الحسابات)المحاسبً القانونً 
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 ( سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة - ج

 
بعد حصوله على التكوٌن المقترح ٌجب أن ٌكون الطالب قادرا على التحكم فً مجال المحاسبة         

األول ٌتعلق : والتدقٌق والمعارف ذات العالقة المباشرة وغٌر المباشرة؛ كما ٌساعده هذا التكوٌن فً جانبٌن

بالتكوٌن األكادٌمً، من خالل تزوٌده بمعارف تسمح له بالمرور للدكتوراه، وبالتالً القٌام بالبحث العلمً 

 أو االلتحاق بمعهد والتدرٌس، وٌهدف الجانب الثانً إلى العمل كإطار فً مختلف المؤسسات بمختلف أنواعها

 المنظم لمهنة تدقٌق الحسابات والمتخصص فً تكوٌن محافظً 01-10وزارة المالٌة المستحدث وفق القانون 

الحسابات وخبراء المحاسبة باعتبار تخصص محاسبة وتدقٌق من التخصصات المقبولة للترشح لمسابقة 

. الدخول للمعهد

 القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية - د
 

هناك فرص واسعة للعمل على المستوى الوطنً خاصة فً منطقة الوسط أٌن ٌتركز نسٌج كبٌر من         

النشاط االقتصادي، حٌث تشهد هذه المنطقة دٌنامٌكٌة كبٌرة فً إنشاء المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغٌرة 

. والمتوسطة الشًء الذي ٌجعل حاجتها كبٌرة إلى اإلطارات عالٌة التأهٌل

 كما ٌساعد المؤسسات االقتصادٌة على توظٌف إطارات شابة مؤهلة فً مجال المحاسبة والتدقٌق،        

خاصة فً ظل اعتماد نظام محاسبً جدٌد وعدم قدرة غالبٌة إطارات هذه المؤسسات على مساٌرة الركب سواء 

حكومٌة )بسبب عامل السن الذي ٌرهن إعادة التكوٌن والرسكلة أو بسبب شبه انعدام معاهد ومؤسسات تكوٌن 

. فً مجال المحاسبة والتدقٌق على غرار الدول األوروبٌة (أو خاصة

 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

 بالسداسً الرابع ماستر محاسبةٌمكن للطالب المتحصل على السداسً األول والثانً االنتقال لدراسة تخصص 
 .والخامس

 
 : مؤشرات متابعة التكوين - و
 

:  باعتماد المؤشرات التالٌةمحاسبة وتدقيق تخصص العلوم المالٌة والمحاسبة،تتم متابعة التكوٌن فً ماستر 

. ادةالحجم الساعً المنجز فً كل م -

. الحجم الساعً المنجز فً كل وحدة تعلٌم -

. مواد التعلٌمٌةمعدل التقدم فً تغطٌة برنامج ال -

. إجمالً القروض المحققة فً كل سداسً -



8 هحاسبة و تذليك     :               عنىاى الواستر                                     جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة:   الوؤسسة

                                                                                       
           2016/2017: السنة الجاهعية 

. التركٌز على وحدات التعلٌم األساسٌة -

. التركٌز على العمل الشخصً للطالب -

. احتساب عدد الوحدات المتحصل علٌها من طرف الطالب -

. تواصلاعتماد االمتحانات الجزئٌة والتقٌٌم الم -

. إنجاز مذكرة التخرج -

 .التخرجمناقشة مذكرة  -

 
 

 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطير- ز
 

  طالب100
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 .(توضح) محاضرة، تطبيق، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى *
 

 التأطير الخارجي- ب
 

 التوقيع * طبيعة التدخل مؤسسة اإلرتباط الشهادة االسم واللقب
     

     

     

     

     

     
 

 ال توجد حاجة للتأطٌر الخارجً
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى  *

 
 

 الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية 
 

  الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

00 
00 

 أستاذ التعليم العالي 00

11 
00 

    أستاذ محاضر أ 11

22 
00 

 أستاذ محاضر ب 22

08 
00 

 أستاذ مساعد أ 08

00 
00 

 أستاذ مساعد ب 00

00 
00 

 أخرى 00

41 
00 

 المجموع 41
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 مستخدموا الدعم الدائمين - 4ب
 

العدد الرتبة 

 05مهندسً دولة فً اإلعالم اآللً 

 04ملحق إداري 

 01 (البرمجة والتربصات) رئٌس مصلحة

 01رئٌس مصلحة التدرٌس 

 06أعوان مكلفٌن بالتنسٌق البٌداغوجً 

 04تقنٌٌن وأعوان مصالح 
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

 المخابر البيداغوجية والتجهيزات- أ

 

 مخبر البحث الصناعة، التطوٌر التنظٌمً للمؤسسات والتجدٌد ( :01)عنوان المخبر 

 100قدرات االستيعاب 

 الرقم اسم التجهيز العدد المالحظات

قاعة خاصة للمحاضرات  01  1 

قاعة خاصة باألعمال الموجهة  02  2 

كل الكتب الموجودة بمكتبة الكلٌة    / كتب  3 

كل المجالت الموجودة بمكتبة الكلٌة    / دورٌات  4 

موجودة بالمكتبات وقٌد االشتراك  مجالت خاصة بتسٌٌر المؤسسات   5 

أجهزة كمبٌوتر مزودة باالنترنت + قاعة انترنت  03  6 

قاعة لمزاولة الدروس مزودة بسبورة بٌضاء وجهاز  01 
 data showعرض 

07 

فرق بحث مساعدة على التأطٌر  04  08 
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 : مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح- د

 
 ذات أهمٌة خاصة بانشغاالت التكوٌن CNEPRUفرق للبحث فً إطار  09 ٌتواجد على مستوي الكلٌة

:  على النحو التالً مرتبة فً الماستر وهً

 رمز المشروع عنوان مشروع البحث
تاريخ بداية 

 المشروع
تاريخ نهاية 

 المشروع

المداخل التنظٌمٌة المعاصرة وأثرها على أداء 
العاملٌن فً المؤسسات المتوسطة والصغٌرة فً 

 الجزائر
M03920100019 2011 2014 

أثر اإلدارة االستراتٌجٌة على األداء التنظٌمً 
 للمؤسسة الصناعٌة فً الجزائر

M03920100011 2011 2014 

أنظمة التسٌٌر الحدٌثة وإمكانٌة تطبٌقها فً المؤسسات 
 االقتصادٌة الجزائرٌة

M02720100003 2011 2014 

 M03920100006 2011 2014 حماٌة البٌئة ومحاربة الفقر فً والٌة عٌن الدفلى

تكٌٌف النظام الجبائً الجزائري مع السٌاسات 
 االقتصادٌة الجدٌدة الداخلٌة والخارجٌة

M02720110003 2011 2014 

أثر أنشطة تسٌٌر الموارد البشرٌة على مختلف 
مؤشرات حسن األداء فً المؤسسات المتوسطة 

 والصغٌرة الجزائرٌة
M03920100018 2011 2014 

تطور البٌووقود فً السوق العالمٌة للمنتجات الغذائٌة 
 األساسٌة، أي تغٌرات وأي رهانات؟

M03920090001 2011 2014 

التلوث البٌئً فً الجزائر وتكالٌف محاربته فً إطار 
 المخطط الوطنً للبٌئة والتنمٌة المستدامة

M02720110004 2011 2014 

اعتماد وتجسٌد الحكومة اإللكترونٌة فً الجزائر 
 وأبعادها االقتصادٌة واالجتماعٌة

M02720120002 2012 2015 

 
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال- ه
 

: تتوفر لدى الجامعة العدٌد من فضاءات العمل الشخصً تتمثل أساسا

المكتبة المركزٌة  -

مكتبة الكلٌة  -

  التابعة للكلٌةبر امخال اتمقر -

 .قاعات االنترنت -
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II -بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 (سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16    هحاسبة و تذليك                                                            :جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة                                                    عنىاى الواستر:  الوؤسسة
             2016/2017: انسنت انجامعيت

 :السداسي األول - 1
 

وحذة انتعهيم 

انحجم انساعي األسبىعي انحجم انساعي انسذاسي 

األرصذة انمعامم 

نىع انتقييم 

أعمال تطبيقيت أعمال مىجهت محاضرة  أسبىع 14-16
أعمال 

شخصيت 
امتحان متىاصم 

   18 06 18 00 4.5 4.5 405وحذاث انتعهيم األساسيت     

 IASs 135 1.5 1.5  ---06 02 06 X X 1 املعايري احملاسبية الدولية 

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135 ملعلومات احملاسيب نظام ا

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135 املراجعة و التدقيق اجلبائي

   09 03 09 00 1.5 03 202.5وحذاث انتعهيم انمنهجيت 

 X X 05 02 4.5---  1.5 1.5 112.5الوحاسبة الوالية الوعومة 

 X  04 01 4.5--- ---  1.5 90 الوماوالتية

   02 01 1.5 00 00 1.5 45وحذاث انتعهيم االستكشافيت 

 X  02 01 1.5--- ---  1.5 45 لانىى الوحاسبة الوالية 

   01 01 00 00 1.5 00 22.5وحذاث انتعهيم األفقيت 

 X X 01 01--- ---  1.5---  22.5  لغة أجنبية

   30 11 28.5 00 7.5 09 675 1مجمىع انسذاسي 

 
 
 
 
 



17 هحاسبة و تذليك                                                                                     :               عنىاى الواستر                                     جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة:   الوؤسسة

       
           2016/2017: السنة الجاهعية 

 :السداسي الثاني- 2 
 

وحذة انتعهيم 

انحجم انساعي األسبىعي انحجم انساعي انسذاسي 

األرصذة انمعامم 

نىع انتقييم 

أعمال مىجهت محاضرة  أسبىع 14-16
أعمال 

تطبيقيت 

أعمال 

شخصيت 
امتحان متىاصم 

   18 06 18 00 4.5 4.5 405وحذاث انتعهيم األساسيت     

 IFRSs 135 1.5 1.5  ---06 02 06 X X  2املعايري احملاسبية الدولية 

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135تنظيم  مهنة احملاسبة يف اجلزائر 

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135 مراجعة حماسبية ومالية

   09 03 09 00 1.5 03 202.5وحذاث انتعهيم انمنهجيت 

 X X 05 02 4.5---  1.5 1.5 112.5 الطرق الحذيثة لوحاسبة التسيير

 X  04 01 4.5--- ---  1.5 90 التحرير اإلداري واالتصال

   02 01 1.5 00 00 1.5 45وحذاث انتعهيم االستكشافيت 

 X  02 01 1.5--- ---  1.5 45 لانىى الوحاسبة الذولي

   01 01 00 00 1.5 00 22.5وحذاث انتعهيم األفقيت 

 X X 01 01--- ---  1.5---  22.5  لغة أجنبية

   30 11 28.5 00 7.5 09 675 2مجمىع انسذاسي 

 
 
 
 



18 هحاسبة و تذليك                                                                                     :               عنىاى الواستر                                     جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة:   الوؤسسة

       
           2016/2017: السنة الجاهعية 

 :  السداسي الثالث - 3
 

وحذة انتعهيم 

انحجم انساعي األسبىعي انحجم انساعي انسذاسي 

األرصذة انمعامم 

نىع انتقييم 

أعمال مىجهت محاضرة  أسبىع 14-16
أعمال 

تطبيقيت 

أعمال 

شخصيت 
امتحان متىاصم 

   18 06 18 00 4.5 4.5 405وحذاث انتعهيم األساسيت     

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135التحليل املايل املتقدم 

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135 ندوة احملاسبة و التدقيق

 X X 06 02 06---  1.5 1.5 135 حماسبة الشركات املعمقة

   09 03 09 00 1.5 03 202.5وحذاث انتعهيم انمنهجيت 

 ISA 112.5 1.5 1.5  ---4.5 02 05 X Xهعايير التذليك الذولية 

 X  04 01 4.5--- ---  1.5 90 هنهجية البحث العلوي

   02 01 1.5 00 00 1.5 45وحذاث انتعهيم االستكشافيت 

 X  02 01 1.5--- ---  1.5 45 لانىى هحاربة الفساد الوالي

   01 01 00 00 1.5 00 22.5وحذاث انتعهيم األفقيت 

 X X 01 01--- ---  1.5---  22.5 لغة أجنبية 

   30 11 28.5 00 7.5 09 675 3مجمىع انسذاسي 



19   هحاسبة و تذليك  :جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة                                                    عنىاى الواستر:  الوؤسسة

                                                           
             2016/2017: انسنت انجامعيت

 :السداسي الرابع - 4
 

علوم التسيير والعلوم االقتصادية، التجارية :  الميدان 

 مالية والمحاسبةالعلوم ال:  الشعبة 

محاسبة وتدقيق :  التخصص

 
 تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش

 

األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي  

 30 04 ساعة 45 المذكرة

 30 04ساعة 45  4مجموع السداسي 

 
 
 :الحوصلة الشاملة للتكوين- 5

 

 و ت                     ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 202.5 135 67.5 00 405

 أعمال موجهة 202.5 67.5 00 67.5 337.5

 أعمال تطبيقية 00 00 00 00 00

 عمل شخصي 810 405 67.5 00 1282.5

 (المذكرة والتربص)عمل آخر 337.5 00 00 00 337.5

 المجموع 1552.5 607.5 135 67.5 2362.5

األرصدة  72 36 09 03 120

األرصدة لكل وحدة تعليم %  %60 %30 %7.5 %2.5 100%
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  -البرنامج المفصل لكل مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21 هحاسبة و تذليك   :               عنىاى الواستر                                     جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة:   الوؤسسة

                                                                                         
           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

  IASs 1المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة :  عنوان المادة

األول :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
الهدف من المادة هو تمكٌن الطالب من التعرف على المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والمنظمات : أهداف التعلٌم

الدولٌة المهتمة بعملٌة التوحٌد والتوافق المحاسبٌٌن، وكذا مواكبة إجراءات وأسس عملٌة توحٌد الممارسات فً 

 .مجال المحاسبة دولٌا، باإلضافة إمكانٌة إجرائه مقارنة بٌن النظام المحاسبً المالً وهذه المعاٌٌر الدولٌة

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 

 
: محتوى المادة

  عرض القوائم  الـمالٌة01المعٌار المحاسبً  رقم 
  المخزونات02المعٌار المحاسبً رقم  
  جدول تدفقات الخزٌنة07المعٌار المحاسبً  رقم 
  نتائج التغٌرات و األخطاء السٌاسٌة المحاسبٌة08المعٌار المحاسبً رقم  
  األحداث الالحقة للمٌزانٌة10المعٌار المحاسبً رقم 
  ضرائب الدخل12المعٌار المحاسبً رقم 
  الممتلكات و المبانً و المعدات16المعٌار المحاسبً رقم 

 تموٌل- عقود اإلٌجار17المعٌار المحاسبً  رقم 
  منافع الموظفٌن19المعٌار المحاسبً  رقم 
  اإلعانات الحكومٌة20المعٌار المحاسبً رقم  
  آثار التغٌرات فً أسعار صرف العمالت21المعٌار المحاسبً  رقم 
  انخفاض قٌمة األصول36المعٌار المحاسبً رقم  
  المخصصات و االلتزامات الطارئة37المعٌار المحاسبً  رقم 
  األصول غٌر الملموسة38المعٌار المحاسبً رقم  
  الزراعة41المعٌار المحاسبً رقم  

 
 .حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

 
:  المراجع

. نصوص معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة .1
مؤسسة الوراق، : عمان)ٌوسف جربوع، المحاسبة الدولٌة مع التطبٌق العملً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة،  .2

2001.) 
3. Brun, S, l’essentiel des normes comptables IAS/IFRS,(paris :éd d’organisation, 2004 

5. robert,J,F.Méchin,F.Puteaux, normes IFRS et PME.(Paris :DUNOD,2004). 

6. Jean- François et Bernard, colasse, juste valeur (Paris : economica, 2001). 

7. Nahmias, M,. L’essentiel des normes IAS/IFRS (Paris :éd d’organisation ,2004 

8. Obert, R, pratique des normes IAS/IFRS, (Paris : Dunod, 2003). 

1. www.IASplus.com  

2. www.FASB.org  

3. www.IASB.org  

4. www.focusifrs.com 

http://www.iasplus.com/
http://www.fasb.org/
http://www.iasb.org/
http://www.focusifrs.com/
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 نظام المعلومات المحاسبً:  عنوان المادة   

األول :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
ٌغطً هذا المقٌاس الجوانب الفكرٌة والنظرٌة لنظام المعلومات المحاسبٌة بهدف التعرٌف : أهداف التعلٌم

 . بأسسه العلمٌة والمنهجٌة التطبٌقٌة

 
 ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
: محتوى المادة

 .المفاهٌم األساسٌة لنظم المعلومات

 .إطار نظام المعلومات المالٌة و المحاسبٌة- 

 .المحاسبة و مفاهٌم النظم- 

 .أدوات تحلٌل و تصمٌم نظام معلومات محاسبً- 

 .الحاسب اآللً و عالقته بنظام المعلومات المحاسبً- 

 .المفاهٌم األساسٌة لنظم المعلومات

 .إطار نظام المعلومات المالٌة و المحاسبٌة- 

 .المحاسبة و مفاهٌم النظم- 

 .أدوات تحلٌل و تصمٌم نظام معلومات محاسبً- 

 .الحاسب اآللً و عالقته بنظام المعلومات المحاسبً- 

 .المفاهٌم األساسٌة لنظم المعلومات

 .إطار نظام المعلومات المالٌة و المحاسبٌة- 

 
 .حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

 
:  المراجع

(.  2008)، عمان، دار وائل للنشر، "الشامل فً مبادئ المحاسبة"عبد الستار الكبٌسً، 

، الطبعة الرابعة، اإلسكندرٌة، "النطرٌة المحاسبٌة"ألدون س هندركسون، ترجمة وتعرٌب كمال خلٌفة أبو زٌد، 

(. 2005)المكتب الجامعً الحدٌث،   

، عمان، دار الٌازوري العلمٌة 1، الجزء "نظرٌة المحاسبة"أحمد رٌاحً بلقاوي،  تعرٌب رٌاض العبد هللا، 

(.  2009)للنشر والتوزٌع، 

  (. 2006)، عمان، دار الثقافة، "نظرٌة المحاسبة"حسٌن القاضً، حمدان مأمون، 
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 المراجعة و التدقٌق الجبائً:  عنوان المادة   

األول :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
الهدف من المادة تمكٌن الطالب من اإللمام باإلطار العام للرقابة الجباٌة والمحاسبٌة التً تعتمد : أهداف التعلٌم

علٌها إدارة الضرائب الختبار مدى مصداقٌة تصرٌحات المكلف بالضرٌبة، باإلضافة لتعرفه على التزامات 

وحقوق المكلف بالضرٌبة الخاضع لعملٌة الرقابة الجبائٌة، وهذا باعتباره سٌكون إطار المستقبل المشرف 

والممثل للمؤسسة العامل بها فً معامالتها باتجاه إدارة الضرائب والمراقب الجبائً، ومن جهة أخرى ستكون 

 .للطالب فرصة استكشاف الطرق واألسالٌب التً تعتمد علٌها إدارة الضرائب فً التحقٌق المحاسبً

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
: محتوى المادة

اإلطار المفاهٌمً لعملٌة المراجعة الجبائٌة   - 1
عالقة المراجعة الجبائٌة  بباقً المراجعات األخرى -  2
أشكال المراجعة الجبائٌة  وفق التشرٌع الجزائري -  3
المراجعة الجبائٌة المعمقة  على محاسبة الشركات العرض النظري والتطبٌقات -  4
التحقٌق المعمق  فً الوضعٌة الجبائٌة الشاملة للمكلف العرض النظري والتطبٌقات -  5
 باقً أنواع المراجعات الجبائٌة األخرى العرض النظري والتطبٌقات-  6
 

 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم
   

:  المراجع
-Guide du vérificateur de comptabilité, direction générale des impôts. 

-Guide de contrôle sur pièces, direction générale des impôts. 

-Guide pratique de contrôle, direction générale des impôts. 

-Guide fiscal des investisseurs, direction générale des impôts. 

-Guide pratique des déclarations fiscales, direction générale des impôts. 
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

المحاسبة المالٌة المعمقة  :  عنوان المادة

األول :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
تتناول هذه المادة المعالجة المحاسبٌة وفق النظام المحاسبً المالً لبعض المواضٌع المتقدمة، : أهداف التعلٌم

كما تهدف إلى تمكٌن الطالب من االستجابة إلى مختلف الظروف والمشاكل التقنٌة فً مجال المحاسبة المالٌة، 

 . والتكٌف مع بعض النشاطات الخاصة للمؤسسات الزراعٌة ومؤسسات البناء واألشغال العمومٌة

 
على الطالب أن ٌكون ملم ببعض المعارف والمواد السابقة التً تعتبر أساس : المعارف المسبقة المطلوبة

للدراسات المتقدمة، كالمحاسبة المالٌة العامة، محاسبة الشركات، المحاسبة التحلٌلٌة، الجباٌة، قانون الشركات، 

 .التقنٌات البنكٌة واألدوات المالٌة

 
: محتوى المادة

 عقارات التوظٌف؛ .1

 األصول البٌولوجٌة؛ .2

 ؛(عقود البناء)العقود طوٌلة األجل  .3

 العملٌات المنجزة بصفة مشتركة أو لحساب الغٌر؛ .4

 العملٌات المنجزة بالعملة األجنبٌة؛ .5

 إقفال الحسابات وإعداد القوائم المالٌة؛ .6

 األحداث الالحقة لتارٌخ اإلقفال؛ .7

 القوائم المالٌة المرحلٌة؛ .8

 
 .حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

 
:  المراجع

 .النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة للنظام المحاسبً المالً .5

 (.2011بدون دار نشر، : الجزائر)بن ربٌع حنٌفة، الواضح فً المحاسبة المالٌة،  .6

 (.2011دار هومة، : الجزائر)عبد الوهاب رمٌدي وعلً سماي، المحاسبة المالٌة،  .7

 (.2010األوراق الزرقاء، : الجزائر)محمد بوتٌن، المحاسبة المالٌة ومعاٌٌر المحاسبة الدولٌة،  .8

 (.2011الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، )كتوش عاشور، المحاسبة العامة،  .9

 (.2010دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : الجزائر)هوام جمعة، المحاسبة المعمقة،  .10

 (.2011األوراق الزرقاء، : الجزائر)نظام المحاسبة المالٌة، : لخضر عالوي .11

12. Tazdait Ali, Maitrise du system comptable financier, (Alger : acg, 2010). 

13. Robert Obert, pratique des normes IAS/IFRS, (Paris : dunod, 2005). 
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 المقاوالتٌة:  عنوان المادة   

:   السداسً األول

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
 . تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب فً الماستر،:أهداف التعلٌم

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
:  محتىي انمادة

 مدخل إلى إنشاء المؤسسات .1
  مفهوم وخصائص إدارة املشروع
  مراحل إنشاء املؤسسات
  التعريف مبؤسس املشروع
 خمطط األعمال ، الفكرة او الفرصة التجارية

 التوافق بين المؤسس والمشروع .2
  املؤسس او الفريق املقاواليت
  (الفرصة/ الفكرة)جذور املشروع 
  التوافق بني املؤسس واملشروع

 دراسة نجاعة المشروع .3
 املظاهر العملية ، املظاهر اإلسرتاتيجية
  املظاهر التسويقية
 املظاهر القانونية والضريبية ، املظاهر التقنية واالقتصادية

مراحل وعمليات إدارة املشروع  -4
التخطيط واجلدولة الزمنية للمشروع  -5
إدارة موارد املشروع  -6
 الرقابة على املشروع -7

 هستور: طريقت انتقييم
 
 :انمراجع

  Bird, B. (1992)"The Roman God Mercury: An Entrepreneurial Archetype", Journal of 

Management Enquiry, vol 1, no 3, September, 1992.  

  Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of the 

Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307.  

8-   Busenitz, L. and Barney, J. (1997) "Differences between entrepreneurs and managers 

in large organizations", Journal of Business Venturing, vol 12, 1997. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 قانون المحاسبة المالٌة:  عنوان المادة

األول :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
: أهداف التعلٌم

 
 .ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
: محتوى المادة

 
 حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

 
:  المراجع
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 لغة أجنبٌة:  عنوان المادة

األول :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 

الهدف من تدرٌس هذه المادة هو تمكٌن الطالب من التواصل فً عالم األعمال وكذلك إعطاءه : أهداف التعلٌم

 . القدرة على استخدام المراجع اإلنجلٌزٌة

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
ٌتضمن هذا المقٌاس جوانب اللغة اإلنجلٌزٌة فً فضاء مهنً بحٌث ٌتمكن الطالب من استعمال : محتوى المادة

 . المصطلحات والعبارات العلمٌة واالقتصادٌة باإلنجلٌزٌة فً البحث والتواصل

 
حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول  : طرٌقة التقٌٌم

 
 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 IFRSs  2المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة :  عنوان المادة

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
الهدف من المادة هو تمكٌن الطالب من التعرف على المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والمنظمات : أهداف التعلٌم

الدولٌة المهتمة بعملٌة التوحٌد والتوافق المحاسبٌٌن، وكذا مواكبة إجراءات وأسس عملٌة توحٌد الممارسات فً 

 . مجال المحاسبة دولٌا، باإلضافة إمكانٌة إجرائه مقارنة بٌن النظام المحاسبً المالً وهذه المعاٌٌر الدولٌة

 
 .دراسة مقٌاس نظرٌة المحاسبة والنظم المحاسبٌة المقارنة: المعارف المسبقة المطلوبة

  
: محتوى المادة

 
 ؛IASB ومجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة IASCلجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  .1

 ؛IASBهٌكل وتنظٌم مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  .2

 ؛IAS/IFRSإعداد وإصدار معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  .3

 نطاق تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بالعالم؛ .4

كٌفٌة وأهمٌة تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بالجزائر؛  .5

 للمعاٌٌر؛ (المفاهٌمً)اإلطار التصوري  .6

 القوائم المالٌة وفق المعاٌٌر؛ .7

 ،US GAAP و IAS/IFRSالمقارنة بٌن  .8

 دراسة وعرض مضمون معاٌٌر المحاسبة الدولٌة؛ .9

. مقارنة النظام المحاسبً المالً مع معاٌٌر المحاسبة الدولٌة .10

 
 .حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

   
:  المراجع

. نصوص معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة .4
 (.2001مؤسسة الوراق، : عمان)ٌوسف جربوع، المحاسبة الدولٌة مع التطبٌق العملً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة،  .5

6. Brun, S, l’essentiel des normes comptables IAS/IFRS,(paris :éd d’organisation, 2004 

5. robert,J,F.Méchin,F.Puteaux, normes IFRS et PME.(Paris :DUNOD,2004). 

9. Jean- François et Bernard, colasse, juste valeur (Paris : economica, 2001). 

10. Nahmias, M,. L’essentiel des normes IAS/IFRS (Paris :éd d’organisation ,2004 

11. Obert, R, pratique des normes IAS/IFRS, (Paris : Dunod, 2003). 

14. www.IASplus.com  

15. www.FASB.org  

16. www.IASB.org  

17. www.focusifrs.com 

 

 

http://www.iasplus.com/
http://www.fasb.org/
http://www.iasb.org/
http://www.focusifrs.com/
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 تنظٌم  مهنة المحاسبة فً الجزائر:  عنوان المادة  

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
تهدف المادة إلى تعرٌف الطالب بالهٌئات لمهنٌة المشرفة على تنظٌم مهنة المحاسبة والتدقٌق : أهداف التعلٌم

 . والتشرٌعات المكملة له01-10وفق القانون 

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 :التعرٌف بالهٌئات المشرفة على تنظٌم المحاسبة فً الجزائر -
المجلس الوطنً للمحاسبة؛ : أوال
المصف الوطنً للخبراء المحاسبٌٌن؛ : ثانٌا
الغرفة الوطنٌة لمحافظً الحسابات؛ : ثالثا
المجلس الوطنً للمحاسبٌن المعتمدٌن؛ : رابعا

                                   
 

 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم
   

 01-10القانون  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ):  المراجع
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 مراجعة محاسبٌة ومالٌة:  عنوان المادة  

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة 

 
محافظة )ٌغطً هذا المقٌاس الجوانب الفكرٌة والنظرٌة للتدقٌق المحاسبً القانونً فً الجزائر : أهداف التعلٌم

وفق التنظٌم المعمول به بهدف التعرٌف بأسسه العلمٌة والمنهجٌة التطبٌقٌة ألداء عملٌة التدقٌق،  (الحسابات

وكذا دوره فً إضفاء الثقة بالمعلومات التً ٌنتجها النظام المحاسبً، كما ٌهدف إلى تمكٌن الطالب من التعمق 

 .فً دور المدقق القانونً، مسئولٌته المدنٌة، التأدٌبٌة والجنائٌة وكذا حقوقه المهنٌة والمالٌة

 
 .  تتطلب دراسة هذا المقٌاس اإللمام بالجانب النظري والتطبٌقً للمحاسبة المالٌة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
: محتوى المادة

  مفاهٌم عامة -

مفهوم المراجعة ، التطور التارٌخً ، أهمٌة و أهداف المراجعة ، أنواع المراجعة ،  المراجعة 
 فً الجزائر

  معاٌٌر المراجعة الخارجٌة -

 معاٌٌر عامة ، معاٌٌر العمل المٌدانً ، معاٌٌر التقرٌر

  منهجٌة المراجعة -

 أهداف المراجع ، المسلك العام ، األدوات و الوسائل المستعملة فً المراجعة

  أدلة اإلثبات فً المراجعة -

 أنواع أدلة اإلثبات ، وسائل الحصول على أدلة اإلثبات ، العوامل المؤثرة على حجٌة الدلٌل

  مراجعة عناصر المٌزانٌة -

التحقق من األموال المملوكة ، التحقق من األصول الثابتة ، التحقق من المخزونات ، التحقق من 
 الدٌون و الخصوم ، التحقق من األموال المملوكة ، التحقق من النواتج و األعباء

  تمارٌن و حاالت تطبٌقٌة  -

-  

 
 .حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

 
:  المراجع

(. 2002دار المرٌخ، : الرٌاض) ألفٌن أرٌتر وجٌمس، تعرٌب محمد الدٌسطً، المراجعة مدخل متكامل،  .1

 (.2004دار وائل، : عمان)خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات،  .2
 (.2003دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : الجزائر)محمد بوتٌن، المراجعة ومراقبة الحسابات،  .3
 .النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة لتدقٌق الحسابات بالجزائر .4

5. Jean Raffegeau et all .Audit et contrôl des comptes, (publi union ,1979). 

6. Renard Jacques, L’audite interne :ce que fait débat ,(paris :maxima,2003). 

7. Mokhtar Belaiboud , pratique de l’audit , (Alger :Berti Editions,2005). 
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

الطرق الحدٌثة لمحاسبة التسٌٌر  :  عنوان المادة  

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة 

 
تهدف المادة لتمكٌن الطالب من االطالع على الفكر المحاسبً الحدٌث فٌما ٌتعلق بمحاسبة : أهداف التعلٌم

التسٌٌر، حٌث ٌمكنه هذا المقٌاس من التحكم فً الممارسات الحدٌث لمحاسبة التسٌٌر ودورها الفعال فً اتخاذ 

 .القرارات داخل المؤسسة، خاصة فٌما ٌتعلق بالطرق األمرٌكٌة والٌابانٌة الحدٌثة فً هذا المجال

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
عمومٌات حول محاسبة التسٌٌر،   .1

تطور محاسبة التسٌٌر،   .2

البٌئة الحدٌثة لمحاسبة التسٌٌر،  .3

،  ABCالتكالٌف على أساس األنشطة  .4

،  ABMالتسٌٌر على أساس األنشطة  .5

التكلفة المستهدفة،   .6

.... التكالٌف المتغٌرة المباشرة  .7

 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم
 

 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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 محاسبة وتدقٌق:  عنوان الماستر 

 التحرٌر اإلداري واالتصال:   عنوان المادة  

الثانً :   السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة 

 
   :التعليم أهداف

 بٌن التنظٌمٌة والثقافة والمهارات المعارف وتوزٌع ، المنظمة داخل الفرٌق روح لتقوٌة كأداة المقٌاس هذا ٌعتبر

 .العمل فرق أطراف

 

 : المطلوبة المسبقة المعارف

 

 . لالتصال الجدٌدة التكنولوجٌات و التنظٌمً األداء تحسٌن لطرق المسبقة المعرفة

 

 :المادة محتوى

 تقنيات التحرير اإلداري -1

 االتصــالتقنيات  -2

 املؤسســة يف االتصال أشكال -3

 املؤسسة يف االتصال تطبيقات  -4

 اجلماعات داخل االتصال -5

 املؤسسة يف االتصال تدقيق -6

 املؤسسة يف االتصال إسرتاتيجية -7
 :التقييم طريقة

 

 .السداسً نهاٌة فً امتحان+تقٌٌم متواصل 

 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
 

 .1986 سنة لمنشر المريخ ،دار عامر دريس. لها السموكي والمدخل اإلدارية االتصاالت -
 اإلسكندرية والتوزيع والنشر لمطباعة الجامعية الدار. المصري محمد سعيد– الصحن فريد محمد األعمال إدارة -

 .1998 سنة
 .1995 لمنشر الجامعية الدار ، قحن أبو السالم عبد د. اإلدارة أساسيات -
 .2000 سنة وتوزع ونشر طبع الجامعية الدار – توفيق أحمد جميل د .األعمال إدارة -
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

  قانون المحاسبة الدولً: عنوان المادة  

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 

  :أهداف التعلٌم

 
 تتطلب : المعارف المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة
 

 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

   
 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 لغة أجنبٌة:  عنوان المادة   

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
الهدف من تدرٌس هذه المادة هو تمكٌن الطالب من التواصل فً عالم األعمال وكذلك إعطاءه : أهداف التعلٌم

 . القدرة على استخدام المراجع اإلنجلٌزٌة
 

 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة 
ٌتضمن هذا المقٌاس جوانب اللغة اإلنجلٌزٌة فً فضاء مهنً بحٌث ٌتمكن الطالب من استعمال : محتوى المادة

.  المصطلحات والعبارات العلمٌة واالقتصادٌة باإلنجلٌزٌة فً البحث والتواصل 

 
 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

التحلٌل المالً المتقدم  :  عنوان المادة  

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
 .التحكم فً التشخٌص المالً للمؤسسة االقتصادٌة بهدف تقٌٌم األداء: أهداف التعلٌم

 

 
التحكم فً المحاسبة العامة و عملٌات التسجٌل و دراسة المٌزانٌة : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 دوات التحلٌل المالً المتقدم أ
   التحلٌل المالً المقارن

  القوائم المالٌة وعناصرها الرئٌسٌة
 تحلٌل المٌزانٌة بواسطة  المؤشرات المالٌة

   تحلٌل حسابات النتائج بواسطة  المؤشرات المالٌة          
 تحلٌل جدول تغٌرات األموال الخاصة  بواسطة  المؤشرات المالٌة

 التحلٌل لغاٌات اإلقراض فً األجل القصٌر 
 التحلٌل   فً األجل الطوٌل

 دراسة  وتحلٌل جدول  التدفقات النقدٌة
 تحلٌل جدول التدفقات النقدٌة للخزٌنة  بواسطة  المؤشرات المالٌة

 التخطٌط المالً  من خالل الرافعة التشغٌلٌة واستخداماتها 
 الرفع المالً والعوامل المؤثرة على معدل العائد على حقوق الملكٌة 

 أهم نماذج التنبؤ بالفشل المالً
حاالت عملٌة شاملة على التحلٌل المالً 

 
 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

   
:  المراجع

 
 (.2006دار وائل للنشر، : عمان)، (اإلدارة المالٌة  )ٌوسف قرٌشً، الٌاس بن ساسً، التسٌٌر المالً . 1

 
2. S. Parienté. Analyse financière et evaluation d’entreprise , (PARIS : pearson education, 2006. 

3. P. de LAChapelle . L’évaluation des entreprises.( PARIS : Economica , 2004). 

4. P. Vizzavona . Evaluation des entreprises  .( PARIS : ed. atol).  

5. P. vizzavona Guide pratique d’évaluation d’entreprises, ( PARIS : ed. atol). 
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

 ندوة المحاسبة و التدقٌق:  عنوان المادة   

الثانً :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
 والتدقٌق، من خالل المحاسبةالهدف من المادة هو تطوٌر القدرات التحلٌلٌة للطالب فً مجال : أهداف التعلٌم

 .دراسات حاالت تطبٌقٌة فً المجال، وإثراء النقاش فً التخصص

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
: محتوى المادة

 :دراسات حاالت تطبٌقٌة عامة لمختلف المؤسسات حسب طبٌعة نشاطها، هذه الحاالت تحتوي على العموم على

عملٌة تكوٌن الشركة، عملٌات التموٌل المختلفة، الشراء، التخزٌن، اإلنتاج، البٌع، تقدٌم وتلقً الخدمات، التسدٌد 

، األجور، الضرائب وغٌرها من العملٌات الخاصة األخرى، عملٌات الجرد (العاجل واآلجل)والتحصٌل 

والتسوٌة، إقفال الحسابات وإعداد القوائم المالٌة، باإلضافة لكٌفٌة استعمال المعلومات المحاسبٌة فً عملٌة 

. التسٌٌر، وعالقة وظٌفة المحاسبة بالمؤسسة مع الوظائف األخرى

من جهة أخرى ٌكلف الطالب ضمن األعمال الشخصٌة بالحصول على بٌانات محاسبٌة من مؤسسة معٌنة 

والقٌام بمعالجتها وإجراء المقارنة بٌن معلوماته ونتائج عمله التطبٌقً مع المعلومات والنتائج التً توصلت لها 

. المؤسسة

 حسب النصوص التنظٌمٌة  القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم
   

 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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 محاسبة وتدقٌق:  عنوان الماستر

 محاسبة الشركات المعمقة:   عنوان المادة  

الثانً :   السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة 

 
الهدف من المادة هو تمكٌن الطالب من تعمٌق الفهم حول محاسبة الشركات والعملٌات المالٌة : أهداف التعلٌم

 .فً ما ٌتعلق بعملٌات اإلندماج والشراء والشركات الدولٌة
 

 .تتطلب هذه المادة معارف مسبقة حول مقومات وأساسٌات المحاسبة المالٌة: المعارف المسبقة المطلوبة
 

: محتوى المادة
 محاسبة  عملٌات االندماج و الشراء؛ -
 محاسبة الشركات الدولٌة؛ -
 محاسبة األدوات المالٌة؛ -
 بدائل الخٌارات المحاسبٌة؛ -

 

 حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم
 

 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر
معاٌٌر التدقٌق الدولٌة  :  عنوان المادة

الثالث :  السداسً
: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة
 

تهدف هذه المادة إلى تمكٌن الطالب من التعرف على الجوانب الدولٌة للتدقٌق والمراجعة : أهداف التعلٌم

والخدمات التوكٌدٌة، الممارسات العالمٌة لكبرٌات مكاتب التدقٌق الدولٌة، والتعرف على المرجعٌة الدولٌة 

 . لممارسة مهنة التدقٌق

 
 تتطلب دراسة هذه المادة معارف مسبقة حول تدقٌق الحسابات، والتً ٌكون :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . الطالب قد استوفاها من قبل

 
: محتوى المادة

عمومٌات حول التدقٌق الدولً؛   .1

البٌئة الدولٌة للتدقٌق؛   .2

مدارس التدقٌق الدولٌة؛   .3

؛  IAASCلجنة معاٌٌر التدقٌق والتأكٌد الدولٌة  .4

؛  IAASBمجلس معاٌٌر التدقٌق والتأكٌد الدولٌة  .5

إصدار واعتماد معاٌٌر التدقٌق الدولٌة؛   .6

 عرض لمضمون المعاٌٌر الدولٌة ومفاهٌمها األساسٌة؛ .7

 تجارب الدول العربٌة مع معاٌٌر التدقٌق الدولٌة؛ .8

. تقارب التشرٌع الجزائري فً مجال التدقٌق مع معاٌٌر التدقٌق الدولٌة .9

 
 حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم

   
:  المراجع

. نصوص معاٌٌر التدقٌق الدولٌة .1

جورج دانٌال غالً، تطوٌر مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحدٌات األلفٌة الثالثة،  .2

(. 2001الدار الجامعٌة، : اإلسكندرٌة)

دار صفاء للنشر : عمان)أحمد حلمً جمعة، تطور معاٌٌر التدقٌق والتأكٌد الدولٌة وقواعد أخالقٌات المهنة،  .3

(. 2009والتوزٌع، 

(. 2008الدار الجامعٌة، : اإلسكندرٌة)أمٌن السٌد أحمد لطفً، معاٌٌر المراجعة و التأكد الدولٌة،  .4

شرح معاٌٌر المراجعة الدولٌة واألمرٌكٌة والعربٌة، : طارق عبد العال حماد، موسوعة معاٌٌر المراجعة .5

 (.2004الدار الجامعٌة، : اإلسكندرٌة)

 
6. www.scribd.com     

7. www.ifac.org/IAASB    

 

http://www.scribd.com-/
http://www.ifac.org/IAASB
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

   منهجٌة البحث العلمً:  عنوان المادة  

الثالث :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة 
 

 المراجع، فً البحث ) العلمً البحث وخطوات طرق بأهم الطالب تعرٌف إلى المادة هذه تهدف  :التعليم أهداف
 سواء  علمٌة مذكرة إعداد فً العلمً المنهج ،  علمً بحث معالجة ومراحل عناصر ،  البحث إشكالٌة صٌاغة 

 و التخرج مذكرة إنجاز على  الطالب تدرٌب  هً المادة هذه من الغاٌة ،  ( والمحتوى الشكلً الجانب من
  .المستقبل فً العلمً البحث بمهام للقٌام تحضٌره

 

 : المطلوبة المسبقة المعارف

   .المادة هذه دراسة أجل من الموضوع فً مسبقة معارف ٌتطلب ال

 

 :المادة محتوى

  القراءة بطاقة.1
 والفرضيات البحث إشكالية.2
 .االستبيان أسئمة أنواع تعريف، :االستبيان .3
 .المقابالت أنواع تعريف، :المقابمة .2
 .التحقيقات حدود التحقيقات، وسمبيات إيجابيات خصائصها، التحقيقات، تعريف :التحقيقات .3
 .العينة حجم تحديد العينة، نوع تحديد العينات، أنواع :العينة تحديد إجراءات .4
 :البيانات جمع مراحل .5
 .المسح وزمان مكان تحديد -
 .وتكوينهم المحققين اختيار -
 .المحققين طرف من االستبيان تنفيذ -
 البيانات جمع مراقبة -

 

   السداسً نهاٌة فً امتحان :التقييم طريقة

 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع

( . 2002الهيئة المصرية العامة لمكتاب ، : القاهرة) ،البحث العممي ، مناهجه وتقنياتهمحمد زيان عمر، -1
  .2005\8\2 ، مقال عمى اإلنترنت ، بتاريخ لمحات في منهج البحث الموضوعي: عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن  - 2
الجامعة األردنية، )،  (دورة تدريب المتطوعين عمى المسح الميداني) خطوات البحث العممي: أمل سالم العواودة - 3

 ، (2002مكتب خدمة المجتمع ،
 ، مقال منشور عمى اإلنترنت ، بتاريخ لمحات في منهج البحث الموضوعي: عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن - 4
4\8\2005. 
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر
   قانون محاربة الفساد:  عنوان المادة   

الثالث :  السداسً
: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة 
 

:  أهداف التعلٌم

 
 تتطلب : المعارف المسبقة المطلوبة

 
: محتوى المادة

 
  

 حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول: طرٌقة التقٌٌم
 
 

 (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
 

. النصوص التشرٌعٌة الخاصة بالنظام الجبائً الجزائري
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           2016/2017: السنة الجاهعية 

محاسبة وتدقٌق :  عنوان الماستر

  لغة أجنبٌة:  عنوان المادة

الثالث :  السداسً

: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

: األستاذ المسؤول على المادة

 
الهدف من تدرٌس هذه المادة هو تمكٌن الطالب من التواصل فً عالم األعمال وكذلك إعطاءه : أهداف التعلٌم

 . القدرة على استخدام المراجع اإلنجلٌزٌة

 
 .  ال ٌتطلب معارف مسبقة فً الموضوع من أجل دراسة هذه المادة: المعارف المسبقة المطلوبة

 
ٌتضمن هذا المقٌاس جوانب اللغة اإلنجلٌزٌة فً فضاء مهنً بحٌث ٌتمكن الطالب من استعمال : محتوى المادة

 . المصطلحات والعبارات العلمٌة واالقتصادٌة باإلنجلٌزٌة فً البحث والتواصل

 
حسب النصوص التنظٌمٌة القانونٌة السارٌة المفعول  : طرٌقة التقٌٌم

 
  (كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ): المراجع
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V  -االتفاقيات /العقود 
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
 ) فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى (

 

 
 ٌتم التكوٌن المقترح  من دون إشراك أي جامعة أخرى
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 
 

 ٌتم التكوٌن المقترح  من دون إشراك أي جامعة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 هحاسبة و تذليك   :               عنىاى الواستر                                     جاهعة الجياللي بىنعاهة بخويس هليانة:   الوؤسسة

                                                                                         
           2016/2017: السنة الجاهعية 

 

 

 

 

 


