
 

 

 

 

 

 

 املالية واملحاسبية شعبة العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 السنة الثالثة ليسانس

 تخصص:   مالية املؤسسة 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

 مالية املؤسسة التخصص:      علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 1تسيير مالي المقياس:                                          صالح جيلحال األستاذ:  

 الخامس: لسداسيا                                            ثالثةلسنة: ا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
 محاور البرنامج األسابيع

 ) الفصول(
 المحاور الفرعية للبرنامج

 )عناصر المحاضرة(
 أهداف التسيير المالي -    تعريف التسيير المالي  - مدخل للتسيير المالي  01األسبوع 

 تنظيم الوظيفة المالية -وظائف التسيير المالي     -

 البيئة المالية للمؤسسة   - مدخل للتسيير المالي )تابع( 02األسبوع 
 عالقة التسيير المالي بالوظائف األخرى -
 المالينظرية الوكالة والتسيير  -

 أهداف وأهمية التحليل المالي -تعريف التحليل المالي    - مدخل للتحليل المالي 03األسبوع 
 أنواع التحليل المالي     -خطوات التحليل المالي   -

 مقاربة سيولة/ استحقاق -مقاربات التحليل المالي     - مدخل للتحليل المالي 04األسبوع 
 المقاربة الوظيفية -الميزانية المالية ومكوناتها  -

 تعريف الميزانية الوظيفية -المفهوم الوظيفي للمؤسسة    - التحليل المالي الوظيفي 05األسبوع 
 إعداد الميزانية الوظيفية -هيكل الميزانية الوظيفية       -

رأس المال العامل الصافي اإلجمالي: تعريفه، حسابه  - مؤشرات التوازن المالي 06األسبوع 
 وحاالته.

 احتياج رأس المال العامل: تعريفه، حسابه وأنواعه    -
 الخزينة الصافية: تعريفها، حسابها، حاالتها -

نسب الهيكلة المالية: تغطية االستخدامات المستقرة،  - النسب المالية 07األسبوع 
 االستقاللية المالية، المدة المتوسطة لسداد الديون المالية

يولة السريعة والسيولة نسب السيولة: السيولة العامة، الس -
 الفورية

نسب النشاط: المدة المتوسطة لـ: التخزين، تحصيل الزبائن  - النسب المالية )تابع( 08األسبوع 
 وتسديد الموردين

 نسب المردودية: التجارية، االقتصادية والمالية -

 مكونات ج ح ن -تعريف ج ح ن                       - جدول حساب النتائج )ج ح ن( 09األسبوع 
القراءة المالية لـ ج ح  -ج ح ن حسب  الطبيعة والوظيفة    -
 ن

 خصائص ق ت ذ -تعريف ق ت ذ     - قدرة التمويل الذاتي ) ق ت ذ( 10األسبوع 
 حساب ق ت ذ بالطريقة المباشرة  -



 المباشرة  حساب ق ت ذ بالطريقة غ  -

 التحليل المالي بالتدفقات : 11األسبوع 
 ج ت( جدول التمويل )

 مراحل إعداد ج ت -وأهدافه   تعريف ج ت -
 القسم الثاني من ج  -القسم األول من ج ت    -

 التحليل المالي بالتدفقات : 12األسبوع 
 جدول التمويل )تابع( 

 .∆FRNG ،BFRG∆ ،TN∆تحليل عناصر ج ت:  -
 القراءة المالية لـ ج ت -

 التحليل المالي بالتدفقات: 13األسبوع 
 الخزينة ) ج ت خ(جدول تدفقات 

 أسس بناء ج ت خ -تعريف ج ت خ وأهميته     -
 إعداد ج ت خ : الطريقة المباشرة  -

 التحليل المالي بالتدفقات: 14األسبوع 
 جدول تدفقات الخزينة )تابع(

 إعداد ج ت خ : الطريقة غ المباشرة -
 القراءة المالية لـ ج ت خ -

 

 مالحظات:

خاصة النظرية منها(، حتى يمكن تكملة أكبر جزء من يمكن اختصار بعض عناصر الفصول ) 

 أسابيع. 10البرنامج، حيث أن المتاح ال يزيد عن 

يمكن لبعض عناصر المحاضرات )خاصة التطبيقية منها( تقديمها أثناء حل التمارين في حصص 

 األعمال الموجهة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

 مالية املؤسسةالتخصص:     علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 

 بحوث العملياتالمقياس:                             خان محمد ناصراألستاذ:   

 : الخامس لسداسيا                           2019/2020لسنة: ا

                                                 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
ي ب ا ألس   عا

ل()الفصو محاور البرنامج   
 

 المحاور الفرعية للبرنامج )عناصر المحاضرة(

 2 إلى األسبوع 10من األسبوع 

 

 
 الفصل التمهيدي

 تمهيد -1

 تطور بحوث العمليات -2

 مجاالت بحوث العمليات -3

 القرارتذكير حول عملية اتخاذ  -4

 3إلى األسبوع 2من  األسبوع 

 

 
 الفصل األول: البرمجة الخطية

 تعريفها -1

 شروط تطبيقها -2

 بناء النموذج الرياضي -3

 

   4  إلى األسبوع 3 من  األسبوع
 

 الفصل األول: البرمجة الخطية

 

 طرق حل النماذج الرياضية -4

 الطريقة البيانية -5

 البيانيةحاالت خاصة في الطريقة  -6

 

  5إلى األسبوع.4من  األسبوع 
 الفصل األول: البرمجة الخطية

 طريقة السمبالكس -7

 بناء نموذج السمبالكس -8

 خطوات الحل مسائل التعظيم -9

  6إلى األسبوع 5من  األسبوع
 الفصل األول: البرمجة الخطية

 
 خطوات حل مسائل التخفيض -10

 حاالت خاصة في طريقة السمبالكس -11

  

  7. إلى األسبوع6من  األسبوع 
 الفصل األول: البرمجة الخطية

 

 

 تشكيل النموذج الثنائي -12

 استنتاج حل النموذج األصلي -13



  8.. إلى األسبوع...7من  األسبوع .
 الفصل الثاني : مسائل النقل

 تمهيد -1

 تشكيل نموذج النقل -2

 طرق حل نماذج النقل -3

  9األسبوع.... إلى 8من  األسبوع ..
 الفصل الثاني : مسائل النقل

 
 تحسين الحل غير األمثل -4

 حاالت خاصة -5

 

  10إلى األسبوع... 9من  األسبوع ...
 الفصل الثاني : مسائل التخصيص

 تمهيد -1

 تخصيصتشكيل نموذج ال -2

 حل نماذج التخصيص -3

  11. إلى األسبوع...10من  األسبوع ..
 التخصيصالفصل الثاني : مسائل 

 

 تحسين الحل غير األمثل -4

 حاالت خاصة -5

 

   12. إلى األسبوع.11من  األسبوع ..

 الفصل الثالث: شبكات األعمال

 

 تمهيد-0

 CPMطريقة  -2

  .13. إلى األسبوع..12من  األسبوع ..

 الفصل الثالث: شبكات األعمال

 

 PERTطريقة  -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية 

 فريق ميدان التكوين

 مالية املؤسسةالتخصص:     علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 

 ........محاسبة مالية معمقةالمقياس:        ..سماعين جوامعاألستاذ:   

 الخامس :  لسداسيا         ...السنة الثالثةلسنة: ا

 

 سالبرنامج السداسي التفصيلي للمقيا                                     

ي ب ألسا     عا
 )الفصول(

  
 )عناصر المحاضرة(

وع. 01األسبوع من  األسب ى  ل  ...02إ

 
. . . . . لدورة ا ة  ي ها ل ن .أعما . . .  ..الدورة المحاسبية...........،...............،............... -1 ..

 .الجرد المادي والمحاسبي ............. -2
 الميزانية.تسويات حسابات  -3

وع من   وع.03.األسب األسب لى  إ  . .05. 
 

 ..اإلهتالكات...........،...............،............... -1 ......عمليات على التثبيتات.............................
 .خسارة القيمة ..............،...............،............. -2
 التثبيتات............،................،................التنازل على  -3

وع من   .06األسب وع. األسب ى  ل  .الرسم على القيمة المضافة...........،...............،................ -1 ..المحاسبة على الضرائب................ .07إ
 .الرسم على النشاط المهني........ -2
 الشركات.....الضريبة على أرباح  -3

وع من   وع..08.األسب األسب لى  إ  .  ..عقود اإليجارالبسيطة...........،...............،............... -1 ....عقود اإليجار................................ .09.
 ..عقود اإليجار التمويلي.............،...............،............. -2
3- ...............،................،............. 

وع من   وع..10.األسب األسب لى  إ  .  ..إعانات التجهيز...........،...............،............... -1 ...محاسبة اإلعانات................................. .11.
 .إعانات اإلستثمار..............،...............،............. -2
 ...إعانات أخرى..........،................،............... -3

وع من   وع..12.األسب األسب لى  إ  .  ..إعادة تقييم األصول المادية...........،...............،............... -4 ...إعادة التقييم................................. .13.
 المالية..............،...............،..............إعادة تقييم األصول  -5
6- ...............،................،............. 

وع من   وع..14.األسب األسب لى  إ  . .15. . . . . . . . . . . . . . ت ا ض ي ف خ ت ل ا و ء  ا ر ش ل ا و ع  ي ب ل ا ة  ب س ا ح م .  ..البيع والشراء...........،...............،............... -1 ..
 التجارية.............،...............،...............التخفيضات  -2
 .التخفيضات المالية............،................،............... -3

وع من   وع..16..األسب األسب لى  إ  ...الكمبيالة..........،...............،............... -1 ...محاسبة األوراق التجارية................................. .17. 
 .الشيك..............،...............،............. -2



3- ...............،................،............. 
وع من   وع..18.األسب األسب لى  إ  .  .مجمعة..........،...............،.................محاسبة  -1 ....التبادل بين الوحدات................................ .19.

 ..محاسبة منفصلة.............،...............،............. -2
3- ...............،................،............. 

وع من   وع..20..األسب األسب لى  إ  ..عمليات الشراء...........،...............،............... -1 ...العمليات بالعملة الصعبة................................. .21. 
 ..عمليات البيع.............،...............،............. -2
 .التغيرات في أسعار الصرف............،................،............... -3

وع من   وع..22.األسب األسب لى  إ  .  ...القيم المنقولة..........،...............،............... -1 ...........................محاسبة األدوات المالية......... .23.
 ...األدوات المشتقة............،...............،............. -2
3- ...............،................،............. 

وع من   وع..24.األسب األسب لى  إ  .  ..محاسبة اإلمتياز...........،...............،............... -1 .إمتياز...................................التثبيتات في شكل  .25.
 ..حق صاحب )مانح( اإلمتياز.............،...............،............. -2
3- ...............،................،............. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم 

 فريق ميدان التكوين

 مالية املؤسسةالتخصص:     علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 

 هندسة ماليةالمقياس:                            رايس حدةاألستاذ:   

 05:  لسداسيا             2019/2020لسنة: ا

 البرنامج السداس ي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

  02األسبوع

 

مدخل عام حول األسواق المالية 
 و الهندسة المالية

 مدخل عام حول األسواق المالية   -
 

من  
 03األسبوع 

إلى 
 05األسبوع

 

مدخل عام حول األسواق المالية 
 الهندسة الماليةو 

 مفاهيم عامة حول الهندسة المالية -

من  

 05األسبوع 

إلى 
  07األسبوع

تعريف أدوات الهندسة المالية، فوائدها  - أدوات الهندسة المالية ومخاطرها
 وخصائصها

 
من  

 08 األسبوع

إلى 
    09األسبوع

الحد ومتطلبات مخاطر الهندسة المالية   - أدوات الهندسة المالية ومخاطرها
 منها

من  
 10األسبوع 

إلى 
   12األسبوع

طرق التمويل في األسواق 
 المالية و أدوات الهندسة المالية

طرق التمويل باستخدام األدوات المالية  -
 التقليدية)األسهم والسندات(

من  
إ13األسبوع

لى األسبوع 

طرق التمويل باستخدام أدوات الهندسة  -طرق التمويل في األسواق 



 المالية )المشتقات المالية( المالية و أدوات الهندسة المالية  15

من  
األسبوع 

إلى 16

 األسبوع...

أهم األزمات المترتبة عن 
 استخدام الهندسة المالية

 2007)األزمة المالية العالمية  -
":subprime)" 

 أوالـالتطورالتاريخيلالزمة
ثانياـاآلثاروالمخاوفبشأناألزمةالماليةالعالميةفيالو

 الياتالمتحدةاألمريكية
ثالثاـتداعياتاألزمةالماليةالعالميةعلىاألسواقالماليةا

 إلسالمية
 

 مالحظات:

اريد ان أشير الى ان هذا البرنامج يمكن التعديل فيه من حيث االسابيع وكذا العناصر المفصلة له من 

 .همضمون بعض العناصر االكثر اهمية فيخالل التوسع في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

 مالية املؤسسةالتخصص:     علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 

 محاسبة عموميةالمقياس:                  روينة ععبد السمياألستاذ:   

 الخامس:  لسداسيا               ليسانسثالثة لسنة: ا

  البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس                                       

ي ب ا س أل   محاور البرنامج                   عا
 )الفصول(

  المحاور الفرعية للبرنامج                     
 )عناصر المحاضرة(

 10األسبوع من 

  02الى االسبوع 

 

  اإليرادات والنفقات                             -4  تذكير بأساسيات المالية العمومية
 الموازنة العمومية .. -5
 الترخيص المسبق للنفقات واإليرادات -6

ع  و ب س أل  30ا
 

  قانون المالية                  

 
 .مراحل تحضير الموازنة                            . -4
 الهيات المعنية بتحضير الموازنة -5
 محتوى قانون المالية -6

ع   و ب س أل  .تعريفها، قواعدها، مجاالتها                       . -4  مدخل للمحاسبة العمومية         40ا
 التمييز بينها وبين باقي الموازنات -5

 اآلمرون بالصرف                                           .. -4  أعوان المحاسبة العمومية                 70إلى األسبوع 05األسبوع من  
 المحاسبون العموميون                               -5
 مبدأ الفصل بينهما -6

ع    و ب س أل  .أنواع االيرادات العمومية                                                 . -7  عمليات االيرادات                       80ا
 مراحل إجراءات تنفيذ اإليرادات     -8

ع   و ب س أل  .أنواع النفقات العمومية                                                 . -1  عمليات النفقات                    90ا
 مراحل إجراءات تنفيذ النفقات                    -2

ع   و ب س أل  .. تسيير األموال والقيم                                                      -4  عمليات الخزينة                         01ا
 القروض العمومية -5

 .الرقابة اإلدارية القبلية والبعدية                                           . -4  مراقبة تنفيذ العمليات المالية                    12إلى األسبوع    11األسبوع من  
 الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة -5
 الرقابة السياسية -6



عمومي        14إلى األسبوع   13األسبوع من   ل ا ع  طا ق ل ا ي  ة ف ي ل دو ل ا ة  ي سب لمحا ا ر  ي ي ا ع م ل   ا

IPSAS                   
 .تعريفها، اهميتها، روح عملها                                             . -1
 اهم المعايير المعتمدة -2
 أمثلة عملية عن كيفية عمل المعايير -3

ع    و ب س أل  محة عامة عن المخطط                                   ..ل -PCE' 4لمخطط المحاسبي للدولة 'ا 51ا
 أمثلة عملية عن كيفية عمله -5
 تجميد العمل به )تحليل( -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

 مالية املؤسسةالتخصص:                  علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 

   English Language  المقياس:                          Kessai Majdaاألستاذ:   
 First semester: لسداسيا                              Third year LMD: لسنةا

 التفصيلي للمقياس البرنامج السداس ي

 البرنامج  محاور األسابيع 
 )الفصول(

 للبرنامج الفرعية المحاور 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

  02األسبوع

 

 المحور األول: 
Accounting 

1-  Definition of accounting  

2- Terminologies about it  

3- Definition of this terminologies 

 

األسبوع من  
إلى 02

 05األسبوع.
 

 المحور الثاني: 

Financial institution 
1-  Definition  

2-  Teach main vocabularies 
3- Give definition of them  

األسبوع من  
إلى  05

 07األسبوع...

        المحور الثالث         
 Grammar lessons  

1- Pronouns 
2- Prepositions 
3- articles 
4-  

 

  


