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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

  

ومالية محاسبةخصص ت
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 خامسالسداسي ال

  المعامل  ألرصدةا  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    سا 1.30  سا 1.30 2 6 مراقبة التسيير

 2 6 تحليل مالي
  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: األرصدة

  3: المعامل

  x x سا 4,5   سا 1.30 سا 1.30 2 5  محاسبة الشركات

 1 4  جباية المؤسسة
  x  سا 3    سا 1.30

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

 1 2  ائيةاإلفالس و التسوية القض

  x  سا 3    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  المــــــــــــــــــــــواد  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  2المحاسبة المالية المعمقة 

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6 السياسات المالية للمؤسسة

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6 نظام المعلومات المحاسبي

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: األرصدة

  5: المعامل

  x x سا 1.30   سا 1.30 سا 1.30 2 3  التدقيق المالي و المحاسبي

  x x    سا 1.30 سا 1.30 2 2  تقييم المشاريع

 xx  سا 6     1 4  تقرير التربص

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

  

  سواق الماليةاأل
  x  سا 1.30    سا 1.30 1 2

  :وحدة التعليم األفقية

  1: األرصدة

  1: المعامل

  x x    سا 1.30  1 1  لغة أجنبية

          13  30  المجموع  مجموع السداسي السادس
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  البرنامج المفصل لكل مادة في 

   السداسي الخامس
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  1المحاسبة 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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 ؛ ) إلخ ...... التظھير، الخصم، التحصيل، ( التجارية األوراق محاسبة المتقدمة؛ األغلفة محاسبة . ‐
 العقود التمويلية؛ اإليجار عقود محاسبة المؤجلة؛ الضرائب محاسبة األجور؛ محاسبة

  ‐ التقدم ‐ طريقة اإلنجاز ‐ قةطري عموميات . الطويل المدى على

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  مراقبة التسيير: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 . * ) التسيير مراقبة نظام بناء للمراقبة، التصوري االطار عامة، مفاھيم ( يرالتسي لمراقبة العام االطار . *

 ) الموازنات مختلف الموازنات، نظام ( الموازنات تسيير

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

 ) الخ ... الداخلي التنازل سعر

 استخدام القيادة، لوحة بناء القيادة، لوحة وضع شروط ( األداء قياس اجل من واستخداماتھا القيادة حةلو*

  .) الخ ... ، ‐ النتائج وإستغالل جمع – القيادة لوحة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) خإل 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 

  تحليل مالي: 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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 في المالي ‐ التحليل الميزانية وتحليل ‐ دراسة المالي التحليل ‐ أدوات المالي التحليل حول ‐ عموميات

 النقدية التدفقات وتحليل ‐ دراسة النتائج حسابات وتحليل ‐ دراسة الطويل األجل

 عملية ‐ حاالت داللة األكثر المالية والنسب ‐ المؤشرات الخاصة األموال تغيرات جدول وتحليل ‐ دراسة

  المالي التحليل حول شاملة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:دة التعليم وح

  محاسبة الشركات: 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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 ‐ . الشركة تأسيس محاسبة ‐ (. التجاري القانون احكام حسب الشركات أنوع( الشركات لمحاسبة مدخل

 . المجمعات محاسبة . االندماج محاسبة ‐ . النتيجة تخصيص عمليات . المال رأس على الواقعة العمليات

  الشركات تصفية

  )نوع التقييم و الترجيح: (ة التقييمطريق

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  جباية المؤسسة: المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من م ( أھداف التعليم

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 على للرسم الجبائي اإلطار ؛)وليةتم إلتزامات تصريحية، إلتزامات ( الجبائية اإللتزامات للجباية؛ مدخل

 ‐ ‐ ‐ ‐ المھني؛ النشاط على للرسم الجبائي اإلطار المضافة؛ القيمة

 اإلطار اإلجمالي؛ الدخل على للضريبة الجبائي اإلطار الشركات؛ أرباح على للضريبة الجبائي اإلطار

  ‐ ‐ ‐ الوحيدة الجزافية للضريبة الجبائي

  )الترجيح نوع التقييم و: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  اإلفالس و التسوية القضائية: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 بحكم المتعلقة األثار . ائيةالقض والتسوية اإلفالس تنظيم . القضائية والتسوية االفالس حول أساسية مفاھيم ‐

 او باإلفالس المتعلقة الجرائم ‐ . القضائية التسوية أو اإلفالس انتھاء . القضائية التسوية او االفالس شھر

 . باإلفالس المتعلقة الجرائم . القضائية التسوية

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

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

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: 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 (طلوبة المعارف المسبقة الم

  

  : 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 

  

 : محتوى المادة

 ‐ المقاربة القّيم وتدني المؤونات اإلھتالكات، ‐ محاسبة السنة نھاية عمليات . المالية؛ األدوات محاسبة*

 به؛ المرتبطة التسوية وأعمال المادي لجردا األخطاء؛ تصحيح البنكية؛

 . اإلقفال بعد الالحقة األحداث واإليرادات؛ التكاليف تسوية

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  يةسسااأل:وحدة التعليم 

  السياسات المالية للمؤسسة: 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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 * . السھم أرباح توزيع قرارات التمويل؛ قرارات االستثمار؛ قرارات: المؤسسة في المالية القرارات . *

 التأكد؛ حالة في االستثمارات اختيار معايير :المؤسسة في االستثمار سياسة

 . * . التأكد عدم حالة في االستثمارات اختيار معايير المخاطرة؛ حالة في االستثمارات اختيار معايير

 المؤسسة؛ قيمة و المؤسسة مال رأس ھيكل أمثلية :المؤسسة في التمويل سياسة

 , Modigliani et Miller (1958 نظرية المؤسسات؛ جباية وغياب وجود الحالتين في التقليدية؛ النظرية

1963 

 في السھم أرباح توزيع سياسة * نظرية ) Miller . ألشخاصا وجباية المؤسسات جباية وجود حالة في

 المؤسسة

 Modigliani 1961 نظرية * االستدالل نظرية و السھم أرباح توزيع سياسة )théorie du signal( ؛

et Miller * 1962 ) نظرية Lintner  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : عالمراج

  

 

  



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

  الخامس: السداسي

  يةساساأل:وحدة التعليم 

  نظام المعلومات المحاسبي: 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 (المسبقة المطلوبة المعارف 

  

 : محتوى المادة

 نظام ومخرجات مدخالت . ‐ ) واألھداف المتطلبات ، األھمية و المفھوم ( المعلومات لنظم مدخل .

 والنظم اإلدارية المعلومات ظامبن المحاسبي المعلومات نظام ‐ عالقة المعلومات

 المستفيدة الجھات . المحاسبية الدورة و االستغالل دورات . المحاسبي المعلومات نظام وظائف . األخرى

 المعلومات نظام . القرار باتخاذ وعالقتھا المحاسبي المعلومات نظام من

  . التكنولوجي التطور إطار في المحاسبي

  )و الترجيح نوع التقييم: (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

  ةمنھجال:وحدة التعليم 

  التدقيق المالي و المحاسبي: المادة 

  3: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاح ( أھداف التعليم

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 برامج ستعمالإ ظل في التدقيق حاالت * التدقيق مھمة مراجع و أدوات التدقيق لمھمة عام تنظيم مدخل

 ‐ ‐ المراجعة* التدقيق موضوع مؤسسات وضعيات أخذ* اآللي اإلعالم

  السنة نھاية أعمال * )القانونية المراجعة( الخاصة

  )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 

  تقييم المشاريع: المادة 

  2: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 *اإلستثمار حول األساسية المفاھيم *المشروع؛ جدوى قياس معايير* المشروعات؛ تسيير إلى مدخل

 معدل ( التأكد حالة في اإلستثمارية المشاريع تقييم طرق * النقدية التدفقات جدول

 المشاريع تقييم طرق * )الداخلي العائد معدل الحالية القيمة صافي داإلستردا فترة المحاسبي العائد

 ‐ ‐ ‐ ‐ المتوقعة الحالية القيمة صافي( التأكد عدم و المخاطرة حالة في اإلستثمارية

  ‐ ‐ )المحاكاة القرار شجرة المتوقعة المنفعة نظرية

  )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

  

  ) 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 (معارف المسبقة المطلوبة ال

  

  : 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

  يةستكشافاإل:وحدة التعليم 

  األسواق المالية: 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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 األسھم( الملكية أوراق :البورصة في المتداولة المالية األدوات 1 المالية واألسواق األساسية المفاھيم

 ‐ ‐ )بأنواعھا السندات( الدين أوراق* ).... الممتازة األسھم العادية،

 )المبادالت عقود الخيارات، عقود واآلجلة، المستقبلية العقود( يةالمال المشتقات*

 ،السماسرة )البورصة في القبول ومعايير شروط( للبورصة المسيرة الھيئة : البورصة وإدارة تنظيم 2

 ‐ التسعير وأنواع تنفيذھا طرق البورصة ،أوامر البورصة في والوسطاء

 التحليل وأدوات البورصة مؤشرات( الفني التحليل البورصة يف التحليل 3 المالية األوراق أسعار تحديد

 ‐ المتداولة المالية األدوات )األنواع الوظائف، المفھوم،(المالية األسواق )الفني

 * المالية األسواق في المعامالت عقود النقد سوق في المالية األدوات المال رأس سوق في المالية األدوات

  البورصة عمليات

  )نوع التقييم و الترجيح: (ييمطريقة التق

  

  

  % 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

  األفقية:وحدة التعليم 

   ةأجنبي ةلغ: المادة 

   1:الرصيد

   1:المعامل

  

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

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  


