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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

  

 ومراجعة 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  محاسبة الشركات

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6 1محاسبة مالية معمقة 

 معايير المراجعة الدولية
6 2 

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: األرصدة

  3: المعامل

  x  سا 4.30    سا 1.30  1  4  نظام الرقابة الداخلية

  معايير  المراجعة المحلية
5  1  

  x  سا 6    سا 1.30

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

  

  فالس و التسوية القضائيةاإل

2  1  

  x  سا 1.30    سا 1.30

  :وحدة التعليم األفقية

  1: األرصدة

  1: المعامل

  لغة أجنبية

1  1  

  x x    سا 1.30 

          10  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  محاضرة
مراقبة 
  مستمرة

  امتحان

  :وحدة تعليم أساسية

  18: األرصدة

  6: المعامل

  

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6  التسيير المالي

  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30 2 6 2محاسبة مالية معمقة 

 2 6 مراجعة مالية
  x x  سا 6    سا 1.30  سا 1.30

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: األرصدة

  5: المعامل

  x  سا 1.30    سا 1.30  1  2  محاسبة عمومية

  x x سا 1.30   سا 1.30 سا 1.30  2  3  الموازنة التقديرية

 x x  سا 6      1  4  تقرير التربص

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

  

  قانون األعمال

2  1  

  x  سا 1.30    سا 1.30

  :وحدة التعليم األفقية

  1: األرصدة

  1: المعامل

  لغة أجنبية

1  1  

  x x    سا 1.30 

          12  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 

  محاسبة الشركات: المادة 

  6: دالرصي

  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 

  

  : ةمحتوى الماد

   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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  امسالخ: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  1محاسبة مالية معمقة : 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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

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

 األصول تقييم إعادة محاسبة  
  

  )يحنوع التقييم و الترج: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  معايير المراجعة الدولية: 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

 بمعايير الدولية المراجعة معايير - عالقة الدولية جعةالمرا معايير - مفھوم الدولية بالمحاسبة وعالقته الدولية المراجعة لمعايير العام - المفھوم
 الدولية المحاسبة

 الالزمة المھنية العناية * المراجع واستقالل - حياد للمراجع والعملي العلمي - التأھيل العامة المراجعة معايير . - الدولية المراجعة معايير نطاق

 العمل وتوثيق المراجعة وقرائن - أدلة الداخلية الرقابة نظام وتقويم - فحص المساعدين مالأع على واإلشراف - التخطيط الميداني العمل معايير*
 المھني

 لتاريخ الالحقة واألحداث المراجع - تقرير المراجع تقرير ومحتوى - شكل المالية المعلومات حول المراجع - رأي التقارير إلعداد معايير . *
 . الميزانية

 - 399 . 300 التخطيط معايير * 299 . 200 المسؤوليات معايير - 199 - 100 التمھيدية األمور معايير للمراجعة الدولية للمعايير - عرض
 - 499 . 400 الداخلية الرقابة نظام معايير

 799 . 700 ريرالتقا وإصدار المراجعة استنتاجات معايير - 699 . 600 آخرين عمل من االستفادة معايير - 599 . 500 اإلثبات أدلة معايير

  899-800 متخصصة بمجاالت تتعلق معايير –

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  نظام الرقابة الداخلية: المادة 

  4: الرصيد

  1: لالمعام

  

  ) 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

 االدارية الرقابة( الداخلية الرقابة انواع - - الداخلية؛ الرقابة نظام تصميم ؛ coso ( لجنة منظور والمقومات، األسس( الداخلية الرقابة ظامن ماھية
  - الداخلية المراجعة الداخلية؛ الرقابة نظام تقييم اساليب- -- ؛)المحاسبية والرقابة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  معايير  المراجعة المحلية: المادة 

  5: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 - - المعيار تطبيق متطلبات ف،األھدا التطبيق؛ مجال :حيث من للتدقيق الجزائرية المعايير عرض المراجعة؛ لمعايير العام المفھوم

 العناية المراجع حيادية و إستقاللية )للمراجع العملي و العلمي التأھيل( العامة المراجعة معايير :حيث من للتدقيق الدولية المرجعية مع مقارنة إجراء
 - - - الالزمة المھنية

  - - التقارير إعداد معايير الميداني العمل معايير

  )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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  اإلفالس و التسوية القضائية: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 . القضائية التسوية او االفالس شھر بحكم المتعلقة األثار - . القضائية والتسوية ساإلفال تنظيم - . القضائية والتسوية االفالس حول أساسية مفاھيم -
  . باإلفالس المتعلقة الجرائم - . القضائية التسوية او باإلفالس المتعلقة الجرائم - . القضائية التسوية أو اإلفالس انتھاء -

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

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

  األفقية:وحدة التعليم 

  ةأجنبي ةلغ: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

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

  التسيير المالي: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 لتدفقاتا جدول الوظائف، وحسب الطبيعة حسب النتائج حسابات دراسة الميزانية، دراسة ( المالية القوائم - تحليل المالي؛ للتسيير - مدخل

 المردودية عتبة خالل من المالي - التخطيط المالية؛ والنسب المؤشرات باستخدام التوازنات - دراسة ؛ ) الخاصة األموال تغيرات جدول النقدية،
 واستخداماتھا؛

  .) ئتمانواإل المخزون ( المتداولة األصول - إدارة ؛ ) التشغيلية والرافعة المالية الرافعة ( المالي الرافع . -- --

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  2محاسبة مالية معمقة : المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 المادي الجرد األخطاء؛ تصحيح البنكية؛ المقاربة القيّم؛ وتدني المؤونات اإلھتالكات، محاسبة : السنة نھاية - عمليات المالية؛ األدوات - محاسبة
 تسوية به؛ المرتبطة التسوية وأعمال

  . اإلقفال بعد الالحقة األحداث واإليرادات؛ التكاليف

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ تب ومطبوعات ، مواقع انترنت،ك( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  



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

  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  ليةما ةمراجع: 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 (ف المسبقة المطلوبة المعار

  

 : محتوى المادة

 .) الخ ... المختلفة الوظائف التصوري، االطار والمالية، المحاسبية المعلومات مالءمة ( والمالي المحاسبي للتدقيق العامة - األھداف

 ) التدقيق ومھنة المدقق لمھام المختلفة المراحل والمراجعة، للتدقيق األولية المقاربة ( والمالي المحاسبي التدقيق - منھجية

 تتقنيا استخدام التحليلية، االستبيان،الدفاتر الغير، تأكيد المادية، المالحظات الداخلية، للمراقبة التقييم تقنيات ( والمالي المحاسبي التدقيق - تقنيات
  .) والمراجعة التدقيق في اآللي االعالم

  )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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  محاسبة عمومية: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 عمليات محاسبة *العمومية للمحاسبة التقني التنظيم *العمومية المحاسبة أعوان العمومية المحاسبة مبادئ الدولة ميزانية ةالعمومي المحاسبة ماھية
  - - - - التحصيل و الصرف

  )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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  الموازنة التقديرية: المادة 

  3: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 للمواد التقديرية الموازنة*لإلنتاج التقديرية الموازنة*للمبيعات التقديرية الموازنة أنواعھا و التقديرية الموازنات أھدافھا و التقديرية الموازنة مفھوم
 - - - - نةالمواز *المشتريات و األولية

  للخزينة التقديرية الموازنة*)التسويقية المصاريف و المباشرة المصارف و األجور( للمصاريف التقديرية الموازنة*للتموين التقديرية

  )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

  المنھجية: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

 

  

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  ألعمالقانون ا: 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

 

  

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

  

 : محتوى المادة

 القانونية المنظومة في تأثيره وبيان األعمال قانون مفھوم ‐  والخارجية الداخلية األعمال قانون مصادر ‐.  التجارية األعمال أنواع .  حسب (

 األعمال ‐ )ذاته حد في العمل ةالقائم المعايير باألعمال، القائم الشخص على القائمة المعايير (التجارية األعمال تصنيف معايير ‐ (. شكلھا موضوعھا،

  استدالل المذكورة التجارية األعمال ‐ . حصرا المحدد التجارية

  )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

  األفقية:وحدة التعليم 

  أجنبية ةلغ: دة الما

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  


