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 الجمھورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة

  

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي
  

  

 

 

  

  يسانس لة الثاني ةللسنليم عتبرنامج ال

  ، تجارية وعلوم تسييراقتصاديةلوم عميدان 

  ةومحاسب ةيمال علوم ةشعب

  

 وجباية محاسبةخصص ت
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 خامسالسداسي ال

  المعامل  رصدةاأل  المواد  وحدات التعليم

  نوع التقييم  الحجم الساعي األسبوعي

  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجھة  محاضرة
مراقبة 
  مستمرة

  امتحان

  :وحدة تعليم أساسية

  18: األرصدة

  6: المعامل

  

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6  1المحاسبة المالية المعمقة  

  x x  سا 6    اس 1.30  سا 1.30 2 6 محاسبة الشركات

 2 6 جباية المؤسسة 
  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: األرصدة

  3: المعامل

  x x سا 4.30   سا 1.30 سا 1.30  2  5  الموازنة التقديرية

  1  4  التسيير الجبائي
  x  سا 4.30    سا 1.30

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

اإلحصائية لتحليل  األدوات
  البيانات

2  1  

  x    سا 1.30  

  :وحدة التعليم األفقية

  1: األرصدة

  1: المعامل

  لغة أجنبية

1  1  

  x x    سا 1.30 

          11  30  المجموع  مجموع السداسي الخامس
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  سادسالسداسي ال

  

  المعامل  األرصدة  المواد  وحدات التعليم

  نوع التقييم  الحجم الساعي األسبوعي

  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجھة  حاضرةم
مراقبة 
  مستمرة

  امتحان

  :وحدة تعليم أساسية

  18: األرصدة

  6: المعامل

  

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6  2المحاسبة المالية المعمقة 

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6 تسيير مالي

 مراجعة جبائية
6 2 

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30

  :حدة التعليم المنھجيةو

  9: األرصدة

  4: المعامل

  x x سا 1   سا 1.30 سا 1.30  2  3  مراقبة التسيير

  x x سا 1.30    سا 1.30  1  2  المحاسبة العمومية

 x x  سا 6      1  4  تقرير التربص

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

  القانون الجبائي

2  1  

  x  سا 1.30    سا 1.30

  :دة التعليم األفقيةوح

  1: األرصدة

  1: المعامل

  لغة أجنبية

1  1  

  x x     سا 1.30

          12  30  المجموع  مجموع السداسي السادس
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   مج المفصل لكل مادة فيالبرنا

   السداسي الخامس
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  1ة المحاسبة المالية المعمق: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : توى المادةمح

  األغلفة  محاسبة-
 التجارية األوراق محاسبة - 
  األجور محاسبة -
  التمويلية اإليجار عقود  محاسبة-
  الطويل المدى على  العقود محاسبة-

  األصول تقييم إعادة محاسبة
  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ وعات ، مواقع انترنت،كتب ومطب( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  محاسبة الشركات: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (ة المعارف المسبقة المطلوب

  

  : محتوى المادة

  )التجاري القانون أحكام حسب الشركات أنواع ( الشركات لمحاسبة مدخل- 

 الشركات تأسيس محاسبة -

 المال رأس على الواقعة العمليات -

 النتيجة تخصيص عمليات -

  الشركات تصفية - 

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  جباية المؤسسة: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) الب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الط ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

   للجباية  مدخل-
 المضافة القيمة على للرسم الجبائي  اإلطار-

  المھني النشاط على للرسم الجبائي اإلطار-
   الشركات أرباح على للضريبة الجبائي اإلطار ‐
  اإلجمالي الدخل على للضريبة الجبائي اإلطار-
  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

 

.  

 

  

  

  

  

  الخامس: السداسي
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  يةمنھجال:وحدة التعليم 

  الموازنة التقديرية: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  بة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلو (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  أھدافھا و التقديرية الموازنة مفھوم-
  أنواعھا و التقديرية الموازنات- 
   للمبيعات التقديرية الموازنة- 
  لإلنتاج التقديرية الموازنة-
   المشتريات و األولية للمواد التقديرية الموازنة-
   للتموين التقديرية الموازنة-
   )التسويقية المصاريف و المباشرة غير المصاريف و المباشرة والمصارف األجور( للمصاريف التقديرية الموازنة-
  للخزينة التقديرية الموازنة-
  

 )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم  
  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ اقع انترنت،كتب ومطبوعات ، مو( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  يةمنھجال:وحدة التعليم 

  التسيير الجبائي : المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر وصف (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 التسيير . المؤسسة لنشأة الضريبي التسيير . - الضريبية المعلومات نظام أھدافه؛ و الضريبي التسيير مفھوم

 تيجةالن و المحاسبية النتيجة . المؤسسة عمليات لمختلف الضريبي

 للمؤسسة الجبائية المخاطر . الجبائية للتحفيزات الضريبي التسيير . الضريبية

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

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

  يةكشافتساال:وحدة التعليم 

  اإلحصائية لتحليل البيانات دواتاأل: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  يم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعل (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 إدخال البيانات إدخال مرحلة المتغيرات و بالمفاھيم التعريف SPSS بإستخدام اإلحصائي التحليل خطوات

 - - األدوات، إحصائيا البيانات تحليل و تفريغ مرحلة*البيانات وتحليل

 و SPSS - باستخدام لالستبيان اإلحصائية المعالجة* االستبيان تصميم اإلحصائية واالختبارات المقاييس

Excel * الفرضيات اختبار  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

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

  يةفقاأل:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: معاملال

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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   البرنامج المفصل لكل مادة في

   السداسي السادس
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  2المحاسبة المالية المعمقة : المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : المادة محتوى

 المقاربة * القّيم وتدني المؤونات اإلھتالكات، - محاسبة : السنة نھاية - عمليات المالية األدوات محاسبة

 - به المرتبطة التسوية وأعمال المادي - الجرد األخطاء تصحيح * البنكية

  اإلقفال بعد الالحقة األحداث* واإليرادات التكاليف تسوية

  )قييم و الترجيحنوع الت: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  تسيير مالي: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

   المالي للتسيير مدخل-
 وحسب الطبيعة حسب النتائج حساب دراسة/المالية والنسب المؤشرات دامباستخ التوازنات دراسة : الميزانية دراسة: (المالية القوائم  تحليل-

 )الوظائف
  ) التشغيلية والرافعة المالية الرافعة ( المالي  الرافع- 
  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: داسيالس

  األساسية:وحدة التعليم 

  مراجعة جبائية: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  ن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمك (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 أدوات الجبائية؛ الرقابة أھداف الجبائية؛ الرقابة أشكال الجبائية؛ الرقابة مفھوم الجبائية الرقابة ماھية

 . الجبائية المراجعة مھام . الجبائية الرقابة ومراحل

 األھداف؛ لتحقيق بالنسبة الجبائية المراجعة مھام الضرائب؛ دراسة يةلشمول بالنسبة الجبائية المراجعة مھام

 والتھرب الجبائية الرقابة الضريبي التھرب مكافحة في الجبائية المراجعة دور . الجبائية المراجعة منھجية

 ونيالقان اإلطار . المحاسبي والتحايل الجبائية المراجعة التقارير؛ وصدق الجبائية المراجعة الضريبي؛

 رقابة - حق الجبائية الرقابة عملية لمباشرة

 وسيلة الرقابة بالضريبة؛ للمكلف الممنوحة الضمانات بالضريبة؛ المكلف التزامات الجبائية؛ اإلدارة

 التحضير المؤسسة في المحاسبي التحقيق . الضريبي التھرب عن الناتجة األموال غسل ظاھرة لمكافحة

  . الميزانية ساباتح فحص التحقيق؛ سير للتحقيق؛

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  يةمنھجال:وحدة التعليم 

  مراقبة التسيير: المادة 

  3: الرصيد

  2: المعامل

  

 ) طالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على ال ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 تسيير )التسيير مراقبة نظام بناء للمراقبة، التصوري عامة،اإلطار مفاھيم (التسيير لمراقبة العام االطار

 - - )الموازنات مختلف الموازنات، نظام ( الموازنات

 ، اإلنحرافات خالل االجمالي،من االنتاجية فائض خالل من( والمراقبة التحليل : التسيير مراقبة أدوات

 - )إلخ......الداخلي التنازل سعر

 إستخدام القيادة، لوحة بناء القيادة، لوحة وضع شروط ( االداء قياس اجل من وإستخداماتھا القيادة لوحة

  - )ألخ.......النتائج وإستغالل جمع القيادة، لوحة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  يةمنھجال:ة التعليم وحد

  المحاسبة العمومية: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من  (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  العمومية، المحاسبة ماھية-
   العمومية، المحاسبة مبادئ -
   العمومية، المحاسبة أعوان-
   العمومية، للمحاسبة التقني التنظيم- 
  .التحصيل و الصرف عمليات محاسبة- 
  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  يةمنھجال:وحدة التعليم 

  تقرير التربص: المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

 ) األكثر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  )إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  يةكشافتساال:وحدة التعليم 

  القانون الجبائي: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

 ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  

  

  )  رفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمع (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 .الجبائي للتشريع العامة النظرية و العام اإلطار- 
 .الجبائي التشريع مصادر- 
 . الجبائي التشريع تنفيذ- 
 )أخرى تصنيفات و إقتصادي قانوني، تصنيف ( الضرائب تصنيف- 
  .الجزائري الجبائي النظام حسب ائيةالجب التقنيات- 

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

  

  

 

 

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  يةفقاأل:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

 ) ر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذك ( أھداف التعليم

  

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )الترجيحنوع التقييم و : (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

 ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  


