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 الفهرس
 

I- 12 ----------------------------------------------------بطاقة تعريف الليسانس 
 12 ------------------------------------------------تحديد مكان التكوين -0
 12 ----------------------------------------------المشاركون اآلخرون   -4
 11 -----------------------------------------------إطار وأهداف التكوين -3

 11 ----------------------------------مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين  –أ 
 12 ------------------------------------------------أهداف التكوين -ب
 12 --------------------------------------المؤهالت والكفاءات المستهدفة -ج
 12 --------------------------------القدرات الجهوية و الوطنية لقابلية التشغيل -د
 10 ----------------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
 10 -------------------------------------كوينالنجاعة لمتابعة التمؤشرات  -و

 10 -------------------------------------------اإلمكانيات البشرية المتوفرة -2
 10 -------------------------------------------------قدرات التأطير -أ
 10 -----------------------------المسخر للتكوين في التخصص التأطير الداخلي -ب 
 00 ---------------------------التأطير الخارجي المسخر للتكوين في التخصص  -ج 
 04 -------------------------المسخرة للتكوين الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية-د 

 03 ---------------------------------------للتكوين اإلمكانيات المادية المتوفرة -2
 03 --------------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 03 ---------------------------------ميادين التربص والتكوين في المؤسسات -ب
 02 -------في المؤسسة الجامعية والمتعلقة بعرض التكوين المقترح التوثيق المتوفر-ج
 02 -----------------فضاءات األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -د

II- 02 -----------------------------------------------بطاقات التنظيم السداسي للتعليم 
 01 -----------------------------------------------السداسي األول -0
 02 -----------------------------------------------السداسي الثاني -4
 00 -----------------------------------------------السداسي الثالث -3
 00 -----------------------------------------------السداسي الرابع -2
 41 ----------------------------------------------السداسي الخامس -2
 40 ----------------------------------------------السادس السداسي -1
 44 -------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوين -2

III- 43 ------------------------------------------------بطاقات تنظيم وحدات التعليم 
IV- 30 -------------------------------------------------البرنامج المفصل لكل مادة 
V-  22 -------------------------------------------------------االتفاقيات/العقود 

VI- 20 ------------ملخصة لكل شخص من الفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالسيرة الذاتية 
VII -  24 ---------------------------------------------رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية 
VII- 23 -----------------------------------------------تأشيرة الندوة الجهويةرأي و 

VIII 22 رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان 
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I-  الليسانسبطاقة تعريف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

 جامعة دمحم خيضر بسكرة :تحديد مكان التكوين -0

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  :معهد  أوكلية         
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 العلوم التجارية :قسم         

 مالية المؤسسة تخصص        

 
 : رقم قرار تأهيل الليسانس

  22/21/2222المؤرخ في  621: قرار رقم                
 

 (يتم إرفاق نسخة من قرار التأهيل)
 

 )*(:المشاركون اآلخرون -2
 

 :اآلخرون و الشركاء االجتماعيون االقتصاديونالمؤسسات  -

مؤسسة عموري لصناعة األجر، مؤسسة : المؤسسات ومختلف الشركات اإلقتصادية في والية بسكرة مثل 

طهرواي لبيع عتاد الري واألشغال الكبرى، شركة نافطال، شركة سوناطراك، شركة صناعة الكوابل 

 .إلخ....الجزائري بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك الخارجي، القرض الشعبي: إلخ، البنوك مثل...بسكرة
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 :إطار وأهداف التكوين -3
 مكانة المشروع: للتكوينالتنظيم العام   –أ 

 

سواء من نفس فرقة )في حالة اقتراح عدة تكوينات في الليسانس أو وجود تكوينات متكفل بها من قبل المؤسسة 
 :بالمسارات األخرى وفق الشكل التالييرجى تحديد مكانة هذا المشروع مقارنة ( التكوين أو فرق تكوين أخرى

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

:قاعدة التعليم المشترك للميدان  

 علوم إقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

 فرع علوم تجارية

التخصصات األخرى 

 الموجودة بالشعبة المعنية

:بالمطابقة  

 

 محاسبة وجباية
 

التخصص المعني بالمطابقة    
المؤسسةمالية   
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 أهداف التكوين -ب

 (على األكثر سطرا 22) عند نهاية التكوين المستهدفة، المعرفة المكتسبةالكفاءات *
 

بالنظر لسرعة التغيرات والتطورات التي تمس باستمرار األنظمة المالية والمحاسبية من جهة، ولتأهيل 

فإن هذا التكوين يعد  ،لقواعد المالية والمحاسبية ومختلف تطبيقاتهالدراسة واسعة فهم وعلى  جي الجامعةيخر

والنظام المحاسبي والمالي الجزائري  المالية دانية التي شهدتها التشريعاتيضروريا خاصة في ظل المعطيات الم

  :إلى التكوينيهدف هذ  .الجديد

 ، وتزويدهمى المعرفي وعلى المستوى التطبيقيوالعلوم المالية على المست كوادر متخصصين في  إعداد -

من خالل برامج   النظرية والتي تخص المالية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بالمعارف

تقوم به فرقة  أي من خالل العمل البيداغوجي الذي (أربع سداسيات)  التكوين الموزعة على مدى سنتين

 .التكوين

 .سات االقتصاديةقضايا المالية والمحاسبية للمؤسفي التمكين الطالب من التعمق  -

 .القدرة على استعمال مخرجات النظام المالي والمحاسبي ألداء رقابي أكثر فعالية -

 .اإللمام بالطرق والمعايير المالية والمحاسبية الدولية وتطبيقاتها في النظام المحاسبي الجزائري -

 

 (على األكثر سطرا 22) ةالمستهدف المؤهالت و الكفاءات -ج

 
في كافة القطاعات االقتصادية  األهموظيفة الإلتقان الجوانب المالية بوصفها  بةتدريب وإعداد الطل -

 :بما في ذلك

 مؤسسات االقتصاديةال -

 .األعمال المصرفية والخدمات قطاع -

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي والتجاري -

 
 للقابلية للتشغيلالقدرات الجهوية و الوطنية  -د

، عن طريق المؤسسات العامة أو ة المؤسسة الولوج إلى عالم الشغليمكن لخريجي تخصص مالي -

 .الخاصة

 ؛لبنوك العامة والخاصة العاملة بالجزائرا -

 ؛مؤسسات التأمين العامة والخاصة -

 المؤسسات أو الشركات الخاصة؛ -

 .…-ENSEJ-ANDIالوكاالت الوطنية لدعم المؤسسات   -

 .....(.للسكن، للتقاعد،)الصناديق الوطنية  -
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 الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 : إمكانية هذا التكوينيوفر 

 والعلوم التجارية االقتصاد، التسيير :العبور بين مختلف التخصصات في الكلية 

  ماستر المفتوحة على مستوى الكلية التخصصات متابعة الدراسات في 

 

 متابعة المشروعمؤشرات  -و
 

متابعة المشروع بواسطة التقييم المتواصل لسير الدروس النظرية في المحاضرات والدروس  ىنعمل عل      
وتتم هذه  ،المؤسسات و التربص الميداني ىافة إلى  الخرجات االستكشافية إلالتطبيقية في األعمال الموجهة إض

 .العملية باالشتراك مع المؤسسات التي تتعاون معنا
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 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية



 

 
 

 

 



 

 المسخرة للتكوينالبشرية  مواردالحوصلة اإلجمالية لل -د
 

المجموع  الخارجي العدد  الداخلي لعددا  الرتبة    

 أستاذ التعليم العالي 20 / 12

 أستاذ محاضر أ 29 / 10

 أستاذ محاضر ب 29 / 10

 أستاذ مساعد أ 40 / 32

 أستاذ مساعد ب 20 / 12
 أخرى / / /

 المجموع 11 / 11
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 والتجهيزاتالمخابر البيداغوجية  -أ

 (بطاقة لكل مخبر ).المقترح نبالنسبة لألعمال التطبيقية للتكوي تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة
 

 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير :عنوان المخبر 

 
 (عدد الطلبة)قدرات االستيعاب 

 
 

 المالحظات

 
 الرقم عنوان التجهيز العدد

 

 
 10 طالب 311مدرج  13

 

 
 14 قاعات للدراسة 21

 

 
 13 مكتبة الكلية 10

 
 

 12 مكتبة مركزية 10

 

 
 12 قاعات اإلعالم اآللي 12

 

 
 11 قاعات المناقشة 14

 

 
 12 قاعة لطلبة الدراسات العليا 10

 
 

 10 مركز التعليم المكثف للغات 10

 

 
 ميادين التربص و التكوين في المؤسسات -ب

 

 التربصمدة  عدد الطلبة مكان التربص

 يوم 12 08 شركة صناعة الكوابل بسكرة 

 يوم 12 09 بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 يوم 12 10 شركة سوناطراك

 يوم 12 15 شركة عموري لألجر

 يوم 12 13 شركة طهراوي لألشغال الكبرى 

 يوم 12 29 للجنوب ىشركة المطاحن الكبر 

 
 
 
 
 
 
 

 :في المؤسسة الجامعية والمتعلقة بعرض التكوين المقترحالتوثيق المتوفر  -ج
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 :تتوفر مكتبة الكلية على   
 العربية باللغة ابكت (62*  1222) -

 كتاب باللغة الفرنسية(  5*  4452) -

 كتاب باللغة االنجليزية(  2*  22) -

 
 . أطروحات الدكتوراه، ورسائل الماجستير، ومذكرات الماستر والليسانسو المجالت باإلضافة إلى العديد من 
 
 
 
  األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصالفضاءات  -د

 
 :تتوفر كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير على 

 دراسةللقاعة  02 -

 جهاز 41كل قاعة تحتوي على  قاعات لإلعالم االلي 20 -

 عتان للمناقشاتقا 22 -

 data showمدرجات مزودة بأجهزة العرض  24 -
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 (سداسيات( 1)الست بطاقات تقديمالرجاء )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :السداسي األول

 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  15

          ساسيةاألتعليم الوحدات 

 x x 5 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 مدخل اإلقتصاد

 x x 5 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 6إقتصاد جزئي 

 x x 0 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 6محاسبة عامة 

 x x 0 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 تاريخ الوقائع اإلقتصادية

          وحدات التعليم المنهجية

 x x 0 2 22سا  40  42سا6 42سا6 22سا  05 6إحصاء 

 x x 0 2 22سا  40  42سا6 42سا6 22سا  05 6رياضيات 

 x  6 6 22سا  40   42سا6 42سا  22 6منهجية البحث 

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

 x  6 6 22سا  40   42سا6 42سا  22 مدخل القانون

 x  6 6 22سا  40   42سا6 42سا  22 مدخل لعلم اإلجتماع

          تعليم األفقيةالوحدة 

 x  6 6 22سا  40  42سا6  42سا  22 لغة أجنبية

   30 16 22سا  420  11 سا 0 11 سا 02 11سا 311 0مجموع السداسي 

 
 :الثانيالسداسي  - 4
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 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  15

          ساسيةاألتعليم الوحدات 

 x x 1 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 مدخل إلدارة األعمال

 x x 1 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 2إقتصاد جزئي 

 x x 0 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 2محاسبة عامة 

          وحدات التعليم المنهجية

 x x 0 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 2إحصاء 

 x x 0 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 2رياضيات 

  x 4 2 22سا  05  42سا6 42سا6 22سا  05 إعالم ألي

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

   6 6 22سا  05   42سا6 42سا  22 قانون تجاري

 x  6 6 22سا  05   42سا6 42سا  05 علم إجتماع المنظات

          تعليم األفقيةالوحدة 

 x x 6 6 22سا  05  42سا6  42سا  22 2 لغة أجنبية

   30 15 22سا  025  30سا 10 31سا01 31سا  332 4مجموع السداسي 

 

 
 :السداسي الثالث -
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 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 02
          ساسيةاألتعليم الوحدات     
          (إخ/إج) 0و ت أ 

 x x 1 2 22سا 25  42سا  6 42سا  6 22سا 05 محاسبة تحليلية

 x x 1 2 22سا 25  42سا  6 42سا  6 22سا 05 تسيير المؤسسة

 x x 5 2 22سا 55  42سا  6 42سا  6 22سا 05 6اقتصاد كلي 

          
          وحدات التعليم المنهجية

          (إخ/إج) 0و ت م 
 x x 3 2 22سا 42  42سا6 42سا6 22سا 05 4احصاء 

 x x 3 2 22سا 42  42سا6 42سا6 22سا 05 مالية المؤسسة

 x  6 1 22سا 02   42سا6 42سا  22  2منهجية البحث 

          
          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          (إخ/إج)0و ت إ  
 x x 2 6 42سا2 42سا  6  42سا6 42سا  22 2اعالم الي 

          

          
          تعليم األفقيةالوحدة 

          (إخ/إج)0 ف و ت أ
 x x 4 2 22سا62  42سا6 42سا  6 22سا  05 اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال 

 x  6 6 42سا2  42سا  6  42سا  22 4لغة أجنبية 

          

          
   30 16 11سا341 31سا  0 31سا  01 سا 04 31سا  332 3مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 :السداسي الرابع -2
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 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 التقييمنوع 

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 02
          ساسيةاألتعليم الوحدات     
          (إخ/إج) 0و ت أ 

 x x 5 2 22سا 12  42سا 6 42سا 6 22سا 05 اقتصاد المؤسسة

 x x 5 2 22سا 12  42سا 6 42سا 6 22سا 05 2اقتصاد كلي 

 x x 5 2 22سا 12  42سا 6 42سا 6 22سا 05 رياضيات مالية

 x x 5 2 22سا 12  42سا 6 42سا 6 22سا 05 المعايير المحاسبية الدولية

          
          وحدات التعليم المنهجية

          (إخ/إج) 0و ت م 
 x x 5 2 22سا 12  42سا6 42سا6 22سا 05 المالية العامة

          
          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          (إخ/إج)0و ت إ  
 x x 3 2 22سا  45 42سا6  42سا6 22سا 05 4اعالم الي  

          

          
          تعليم األفقيةالوحدة 

          (إخ/إج)0 ف و ت أ
 x  2 1 262سا  21   42سا6 42سا  22 الفساد وأخالقيات العمل

          
          

          
   30 13 11سا310 31سا  0 31سا  2 31سا  01 31سا  404 2مجموع السداسي 

 

 

 
 

 

 :السداسي الخامس -5
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 1024102/4 :السنة الجامعية

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أخرى أعمال أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 02

          ساسيةاألتعليم الوحدات     

          (إخ/إج) 0و ت أ 

 x x 1 2 22سا25  42سا6 42سا6 22سا05 6التسيير المالي 

 x x 1 2 22سا25  42سا6 42سا6 22سا05 6المحاسبة المالية المعمقة

 x x 1 2 22سا25  42سا6 42سا6 22سا05 الهندسة المالية

          

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 0و ت م 

 x x 5 2 22سا42  42سا6 42سا6 22سا05 محاسبة عمومية

 x x 0 2 22سا42  42سا6 42سا6 22سا05 جباية

          

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          (إخ/إج)0و ت إ  

 x x 2 2 22سا42  42سا6 42سا6 22سا05 بحوث العمليات

          تعليم األفقيةالوحدة 

          (إخ/إج)0 ف و ت أ

 x  1 1 42سا2  42سا6  42سا22 لغة أجنبية

          
          

          

   31 03 31سا302  11سا10.5 11سا10 31سا404 2مجموع السداسي 

 
 
 
 
 

 

 
 
 :السداسي السادس-1
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 1024102/4 :السنة الجامعية

 التعليموحدة 
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  02-01

          ساسيةاألتعليم الوحدات     

          (إخ/إج) 0و ت أ 

 x x 6 2 22سا25  42سا6 42سا6 22سا05 2التسيير المالي 

 x x 6 2 22سا25  42سا6 42سا6 22سا05 2المحاسبة المالية المعمقة

 x x 6 2 22سا25  42سا6 42سا6 22سا05 دراسة حاالت مالية

          

          
          وحدات التعليم المنهجية

          (إخ/إج) 0و ت م 

 x x 4 2 22سا42  42سا6 42سا6 22سا05 تدقيق مالي

 x x 4 1 سا6    22سا92  مذكــــرة

 x x 2 2 22سا42  42سا6 42سا6 22سا05 احصاء تطبيقي 

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          (إخ/إج)0و ت إ  

 x  2 6 42سا2   42سا6 42سا22 قانون األعمال

          تعليم األفقيةالوحدة 

          

 x  6 6 42سا2  42سا6  42سا22 لغة أجنبية

          

          

          

   31 03 11سا401  10 09 11سا311 1مجموع السداسي



 

 للتكوينإجمالية  حوصلة-2

بالنسبة لكل ،  لكل السداسيات األعمال الموجهةيرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات و) 
 (التعليمية تالوحداأنماط 

 
 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 22سا 052 42سا  442 22سا682 22سا05 42سا6262

 أعمال موجهة 22سا052 42سا  292 - 42سا645 22سا828

 أعمال تطبيقية - - 22سا 05 - 22سا05

 عمل شخصي - - - - -

(مذكرة)عمل آخر - 11سا 01 - - 11سا01  

 المجموع 22سا922 22سا 222 22سا 225 22سا682 22سا2225

 األرصدة 010 22 64 5 180

 100 %3 %7 %30 %12 
األرصدة لكل % 

 وحدة تعليم
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III- 1- ثانيوال ولالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين األ 

 
 لميدان علوم اقتصادية ، تسيير و علوم تجاريةالمشترك قاعدة التعليم 

 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة ) 

 

 (كل الحقول تمأل إجباريا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 مدخل لالقتصاد :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 تمكين الطالب من استيعاب مدخل لعلم االقتصاد و التدرب على مواضيعه و مصطلحات المسائل االقتصادية 

 

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

  الرشيد العقالني التفكير و االستنباط

 

 : محتوى المادة

 : المدخل المعرفي -6

علم الثروة، علم الرفاهية، علم االختيارات الفعالة، علم العالقات )التعريف : موضوع علم االقتصاد  -

 المشكلة االقتصادية، مفهوم الحاجة والسلعة، استخدام وتطبيق علم االقتصاد( االجتماعية في إطاراإلنتاج

 :  المدخل النظري -2

  (أداة، موضوع وحيز التبادل) نشاط التبادل –( ر اإلنتاجمفهوم اإلنتاج، حساب اإلنتاج، عناص)نشاط اإلنتاج  -

التوزيع قبل اإلنتاج كالملكية والعمل، التوزيع بعد اإلنتاج كاألجر، الربح، الفائدة، إعادة )نشاط التوزيع  -

 .نشاط االستثمار -نشاط االدخار -(اإلنفاق) نشاط االستهالك -(التوزيع

 : المدخل النظامي -4

فلسفة ومذهبية النظام االقتصادي، أهداف النظام االقتصادي، آليات النظام  ،االقتصاديمفهوم النظام  -

 .االقتصادي

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

دار  : االقتصادية،ماهيتها،أنواعها،اقتصادياتها  اإلسكندرية،مصر الموارد "يسري ابراهيم دعبس، دمحم1-  

 . 1996المعارف،

 .6999معين أمين السيد، مدخل االقتصاد، دار المسيرة ، عمان،    -2

 . 2229ظاهر فاضل البياتي، مدخل االقتصاد، دار وائل للنشر، عمان،   -4

 دار زهران للنشر والتوزيع  .مدخل في علم اإلقتصاد  ،ناظم دمحم نوري الشمريو دمحم موسى الشروف  -0

 .2229عمان، األردن، 

 

 

 األول: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

  0اقتصاد جزئي  :المادة 

http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=236
http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=235
http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=281
http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=281


 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

وتحديدا التحكم في دالة . اكتساب مبادئ و تقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج

 .الغرانج وقيودها واستخدامها 

 

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

  .، النظرية االقتصادية(االشتقاق و التفاضل تحديدا)مراجعة في الرياضيات 

 

 : محتوى المادة

 

 مفهوم االقتصاد والمشكلة االقتصادية -

 نظرية سلوك المستهلك - 6

 (العددية)القياسية نظرية المنفعة   -أ

 الفرضيات التي تقوم عليها النظرية - 

 (الكلية والحدية)أنواع المنفعة   - 

 (التحليل بمنحنيات السواء)نظرية المنفعة الترتيبية   -ب

التحليل بمنحنيات السواء، المعدل الحدي لالحالل، قيد الميزانية، توازن المستهلك، أثر االحالل   -

 (...والدخل

 (...مفهوم دالة الطلب، التمثيل الرياضي بدالة الطلب، دالة الطلب الفردي، المرونات)الطلب  دالة -جـ

 نظرية سلوك المنتج -2

 تعريف وأنواع دوال االنتاج  -أ

 .دالة االنتاج في الفترة القصيرة -ب

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 ( إلخ ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب ) : المراجع

 .6991رشيد بن ديب، نادية شطاب، االقتصاد الجزئي، ديوان النشر الجامعي، الجزائر،  -6

 2228فريدريك تلون، ترجمة وردية واشد، مدخل لالقتصاد الجزئي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، -2

 .2262دار المسيرة، االردن،  ،4الطبعة . محمود حسين الوادي، االقتصاد الجزئي --4



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

  0محاسبة عامة  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 من تحكم في حسابات األصول و الخصوم و مسك الحسابات و القوائم الماليةاإللمام بمبادئ المحاسبة العامة 

 

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

 .بعض المبادئ األولية في الرياضيات ، اإلحصاء و التسيير 
  

 : محتوى المادة

 .التصوري المحاسبي للمحاسبة المالية اإلطار -

 2الثابتة الصنف  األصول، دراسة حسابات  الخاصة األموال 6دراسة الصنف ) دراسة كيفية سير الحسابات -

، دراسة 0، دراسة حسابات الغير الصنف 3الحسابات الجارية الصنف  ، دراسة حسابات المخزونات و

 (5الحسابات المالية الصنف 

 (النواتج 2األعباء، والصنف  1دراسة الصنف ) حسابات التسيير دراسة   -

، جدول تغيرات رقم  ، جدول تدفقات الخزينة ، حساب النتائج الميزانية) دراسة عرض وتقديم القوائم المالية  -

 (األعمال

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ ، مواقع انترنت،كتب ومطبوعات ) : المراجع

 

دار جيطلي ( المخطط المحاسبي الجديد) المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمن عطية،  -6

 .2266للنشر و التوزيع، الجزائر، 

، دار جيطلي للنشر تمارين في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي مع الحلولعبد الرحمن عطية،  -2

 .2266التوزيع، الجزائر، و 

 . 2266ـ الجزائر، فيفري  Eurl Pages Bleues Internationales أمينة بن بوثلجة ـ محاسبة الشركات ـ -4

 66ـ  22المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  2228ماي  21المؤرخ في  651ـ  28المرسوم التنفيذي رقم  -0

 .25/66/2222المؤرخ في 

 

 

 

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 األساسية :التعليم وحدة 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

في ثالثة أسطر  ة، المادذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .القديمة إلى الوقت الراهن إدراك و استيعاب الوقائع االقتصادية في سياقها التاريخي مند العصور 

 

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

 .بعض المباديء العامة في مجال االقتصاد 

 : محتوى المادة

 مفهوم الوقائع االقتصادية و أهميتها -

 في العصور القديمةالوقائع االقتصادية  -6

 عند اليونان   -

 مانوعند الر  -

 الوقائع االقتصادية في العالم اإلسالمي -2

 الوقائع االقتصادية في العالم الغربي -4

 النظام اإلقطاعي  -

 النظام الحرفي  -

 (، الرأسمالية المالية ، الرأسمالية الصناعية الرأسمالية التجارية) النظام الرأسمالي  -

االقتصادية العالمية  األزمة،  األلمانيةمعاهدات السالم والمشكلة )  مابين الحربين القتصاديةالوقائع ا  -

 (، ظهور النظام االقتصادي االشتراكي 6929

،  ، بروز االقتصاديات األسيوية والنظام االقتصادي الجديد BW نظام) الوقائع االقتصادية المعاصرة - 

 (.2228، األزمة المالية  العولمة االقتصادية،  انهيار المعسكر االشتراكي

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، التنمية المستدامة - االقتصاديةالعولمة  ؛ االقتصاديةالوقائع : خبابة عبد هللا  -6

2229. 

 .2229دار المريخ، السعودية، . ، التنمية االقتصادية(ترجمة حامد محمود)ميشيل تودارو   -2

 .2262المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، . رضا عبد السالم، العالقات االقتصادية الدولية  -4

 .2228دار وائل للنشر والتوزيع، االردن، . مدحت القريشي، تطور الفكر االقتصادي -0



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

  0اإلحصاء  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 اإللمام بمبادئ و أدوات اإلحصاء الوصفي تحديدا

 

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

 الرياضيات

 

 : محتوى المادة

 

 مفاهيم عامة -6

 مفهوم االحصاء  -

 المجتمع والعينة والفرد  -

 مصادر وطبيعة البيانات االحصائية -

 حصائيةعرض البيانات اإل -2

 (.، التكرار المتجمع ، مركز الفئة ، التكرارات ايجاد الفئة) بناء الجداول وأنواعها  -

 التمثيل البياني حسب نوع المتغير -4

 (.، المنوال ، الوسيط الوسط الحسابي) مقاييس النزعة المركزية الموضعية -0

 مقاييس التشتت -5

 (مدى الربيعينصف ال) ، التوزيع المفتوح(االنحراف المعياري) قالتوزيع المغل -

 المؤشرين  -

 (.بدالتدب ، التفلطح و ، االلتواء الشكل المتماثل) شكالاأل -1

 

 (ترجيحال نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 . 2222مصر،.، دار الفجر للنشر والتوزيع اإلحصاء الوصفي و التحليليأحمد السيد عامر،  -6

 2262، زمزم ناشرون و موزعون، عمان، أساسيات األساليب اإلحصائيةالسيفو ولد اسماعيل،  -2

 .2226أكاديميا انترناشيونال، لبنان، . ، االحصاء واالحتمال(ترجمة عبد القادر حمود)موراي سبيغل  -4



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

  0رياضيات  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .اكتساب مهارة التحليل الرياضي التطبيقي

 

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

 

 مبادئ الحساب و الجبر

 

 : محتوى المادة

 

 مبادئ نظرية المجموعات -6

 مفاهيم عامة حول المتتاليات والسالسل  -2

 التطبيقات المستمرة -4

 المشتقات -0

 اللوغاريتمية  الدوال اآلسية و -5

 الدوال االصلية وحساب التكامل -1

 تغيراالدوال ذات عدة مت -2

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 .2229المطبوعات الجامعية،  نالرياضي، ديوا لسعود محمود، التحلي -6

 .6988المطبوعات الجامعية،  ن،محاضرات في التحليل ، ديوابابا حامد  -2

 .2229المطبوعات الجامعية،  نالرياضي ، ديوا لبن عيسى لخضر ، التحلي -4

، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، أساسيات الرياضيات الجبر والهندسة التحليلية واإلحصاءحسن رجب دمحم،  -0

2222. 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 المنهجية:وحدة التعليم 

  0منهجية  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .اكتساب مؤهل التحليل المنهجي السليم للمشكالت االقتصادية

 

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

 

 .معرفة فن التفكير المنطقي ، االستقراء و االستنباط  و التحليل السليم 

 

 : محتوى المادة

 

 مدخل لعلم المنهجية -

 تعريف المنهجية -

 المدارس المنهجية -

 المناهج -

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  %622امتحان   -    

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .2262كمال الدين مصطفى الدهراوي، منهجية البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، -6

، اثراء للنشر بحثا علميا؟ كيف تكتب:  أساليب البحث العلمي و اإلحصاءناصر محمود جرادات و أخرون،  -2

 .2262و التوزيع، عمان،

منهجية البحث العلمي في العلوم : انجرس ترجمة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون  -4

 . 2220تدريبات عملية ، دار القصبة للنشر ، الجزائر  –اإلنسانية 

، دار المريخ للنشر، الرياض، البحثيةمدخل لبناء المهارات :  طرق البحث في اإلدارةأوما سيكاران،  -0

2229. 

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 االستكشافية :وحدة التعليم 

 مدخل للقانون  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  ، المادةذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .التحكم في المصطلحات القانونية التي لها عالقة باالقتصاد و خصوصا األوراق التجاريةاكتساب مهارة 

 

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

 

 : محتوى المادة

 مدخل للقانون -6

 القانون التجاري -2

 : مـــــتقدي -أ

 تعريف القانون التجاري -

 أساس ومجال تطبيق القانون التجاري -

 العالقات بين القانون والقانون المدني -

 مصادر القانون التجاري -

   : الشركات –ب 

 (شركة التضامن،  شركة التوصية البسيطة،  شركة باسم مشترك) شركة األشخاص - 

 شركة ذات مسؤولية محدودة،  شركة مختلطة،  شركة األسهم : شركات رؤوس األموال -     

 . األوراق التجارية -4

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 %622امتحان   -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

، دار النشر للثقافة و التوزيع، نظرية الحق-نظرية القانون: المدخل إلى علم القانون عباس الصراف،  -6

 .2266عمان،

 .2262دار النشر للثقافة و التوزيع، عمان،، الشركات التجارية األحكام العامة والخاصةفوزي دمحم سامي،  -2

 .2221بعلي دمحم الصغير المدخل إلى العلوم القانونية ، درا العلوم للنشر و التوزيع  -4

 .القانون التجاري الجزائري  -0



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 االستكشافية :وحدة التعليم 

 مدخل لعلم االجتماع  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  ، المادةذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .اإللمام بنشأة و تطور علم االجتماع ، رواد علم االجتماع  و مساهماتهم 

 

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

 

 : محتوى المادة

 

 طورتوال ةنشأالعلم االجتماع  -6

 نظريات علم االجتماع -2

 موضوعات علم االجتماع وفروعه -4

  (ابن خلدون)رواد علم االجتماع  -0

 االجتماعية وتحليلها الظاهرة -5

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 %622امتحان   -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 .2262،  ، االردن سمير ابراهيم حسن، تمهيد في علم االجتماع، دار المسيرة للنشر والتوزيع -6

 . 6999االجتماعي ،دار المعرفة الجامعية ،بيروت ،تطور الفكر : عبد هللا دمحم عبد الرحمن ، -2

 .2225النظرية في علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ،: السيد عبد العاطي السيد ، -4



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األول: السداسي

 األفقيـة :وحدة التعليم 

  0لغة حية  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 ..اثراء الرصيد الغوي للطالب ليتمكن من االستفادة من القراءات المتنوعة لمختلف المراجع

 

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

 
 ية في اللغة اإلنجليزية و قواعدهاسالمباديء االسا

 

 : محتوى المادة

 

 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص
 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .باللغة اإلنجليزية  مراجع في االقتصاد و إدارة األعمال -

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 مدخل إلدارة األعمال :المادة 

 1 :الرصيد

 4 :المعامل

 

الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

المدارس  إسهامات مختلف التعرف على أبرزاألعمال و خصائصها ، و  إدارةمفهوم  إدراك تمكين الطالب من 

 .الفكرية ، و تمكينه من التمييز بين مختلف وظائف اإلدارة و أهمية كل واحدة منها 

  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) عارف المسبقة المطلوبة الم
 ( سطرين على األكثر

  
 .بعض المعارف في االقتصاد و تاريخ الوقائع االقتصادية 

 

 : محتوى المادة

 

 مقدمة -6

 مفهوم ومداخل إدارة األعمال األهمية واألهداف -2

 اإلداريمراحل تطور الفكر  -4

 (.، التوجيه والرقابة ، التنظيم التخطيط) وظائف التسيير -0

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

1- Aktouf  Omar : Le management entre tradition et renouvellement. 3ème edition . Edition 

Gaetan Morin , Montreal  1994 

2- Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise , traduction francaise de Strategy 

and Structure , Les éditions d’Organisation 2 édition Paris 1989. 

3- Koontz.H & O’donnell.C : Management – Principes et méthodes de gestion. M
c
 Graw 

Hill editions .Montréal 1980. 

4- KALIKA.M , « Structures d’entreprises » , Les petites affiches , n° 122 , Octobre 1985. 

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

  4االقتصاد الجزئي  :المادة 

 1 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

وتحديدا التحكم في دالة . اكتساب مبادئ و تقنيات التحليل النيوكالسيكي للطلب على السلع و لتابع االنتاج

 .الغرونج وقيودها

 

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

  .6، النظرية االقتصادية، اقتصاد جزئي (االشتقاق و التفاضل تحديدا)بعض المكتسبات في الرياضيات  

 

 : محتوى المادة

  

 دالة االنتاج في الفترة الطويلة -6

حالل الحدي لإل ، المعدل خصائصه الناتج التساوي ومنحنيات ) االنتاج عند توفر عاملين متغيرين  -2

 .(، مسار التوسع ، توازن المنتج ، خط التكلفة المتساوية التقني

 (نتاج، مرونة االحاللمرونة عوامل اإل)المرونة   -4

 دالة العرض  -0

 يراداتاإل نظرية التكاليف و  -5

 (المستهلك وفائض المنتج، فائض  ، تفاعل العرض والطلب مفهوم التوازن) توازن السوق  -1

 المنافسة التامة  -2

 االحتكار التام  -8

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .6991رشيد بن ديب، االقتصاد الجزئي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -6

، مؤسسة شباب حلول تمارين-تطبيقات رياضية-أساسيات:  اإلقتصادي الجزئيالتحليل أحمد فريد مصطفى،  -2

 .2229الجامعة، مصر، 

دار زهران  مدخل مبسط ألساسيات اإلقتصاد الجزئي،: سليمان وارد المساعيد،أساسيات اإلقتصاد الجزئي -4

 .2264للنشر و التوزيع،األردن،

 .2266، األردن، فكر للنشر و التوزيعدار ال مبادئ اإلقتصاد الجزئي، عبد اله دمحم شامية، -0



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

  4محاسبة عامة  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .، االستثمارات، أعمال نهاية السنة و التسوية عمليات الخزينةاكتساب الطالب ألساسيات 

 

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

  
 6محاسبة عامة 

 

 : محتوى المادة

 

 المعالجة المحاسبية لعمليات تاسيس الشركات  -6

  .المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء و البيع و التخفيضات التجارية و الرسم على القيمة المضافة -2

 المعالجة المحاسبية لعمليات لألوراق التجارية  -4

 محاسبة األغلفة -0

 أعمال نهاية الدورة المحاسبية  -5

 

 

(الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم  

 

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

دار النشر جيطلي، برج بوعرريج،   -(وفق النظام المحاسبي المالي)المحاسبة العامة  -عبد الرحمن عطية ـ  6

 . 2229الجزائر 

دار النشر جيطلي، برج بوعرريج،   -(وفق النظام المحاسبي المالي) معمقةالمحاسبة ال -عبد الرحمن عطية ـ 2

 . 2266الجزائر 

ـ  Pages Bleues Internationales -  (سير الحسابات وتطبيقتها)لخضر عالوي ـ نظام المحاسبة المالية  -4

 .2266الجزائر، جانفي 

 .2262ـ الجزائر، مارس  Pages Bleues Internationalesـ ـ دمحم بوتين ـ المحاسبة المالية ـ 0



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

  4احصاء :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 (التوزيعات االحتماليةاالحتماالت، المتغير العشوائي و )التحكم في أدوات اإلحصاء الرياضي 

 

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

 

 .6، رياضيات  6احصاء 

 

 : محتوى المادة

 

 مدخل لالحتماالت -6

 التجربة العشوائية  -   

 (، االستقاللية، الشرطية التنافي،  التالؤم)االحتمال، االحداث  -   

 المتغيرالعشوائي -2

 المتغيرالعشوائي المنفصل والمتصل  -   

 التوزيع االحتمالي ودالة التوزيع االحتمالي  -   

 مل الرياضي واالنحراف المعيارياأل  -   

 التوزيعات االحتمالية -4

 التوزيعات االحتمالية للمتغير العشوائي المنفصل  -   

 التوزيعات االحتمالية للمتغير المتصل  -   

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

، ديوان  الجزء األول( دروس وتمارين)مبادئ الحساب اإلحتمالي :  نظرية اإلحتماالتالسعدي رجال،  -6

 .2228المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 .2222 جالطو جياللي، اإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولة، ديوان المطبوعات الجامعية -2

 .6985راو هيل، غدومينيك سالفاتور، االقتصاد القياسي واإلحصاء التطبيقي، سلسلة شوم، دار ماك  -4

 .2220التوزيع، عنابة، الجزائر،  نصيب رجم، اإلحصاء التطبيقي، دار العلوم للنشر و -0



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

  الثاني: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

  4رياضيات  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .بأدوات الجبر الخطي و حساب المصفوفات 6تعزيز مكتسبات الرياضيات 

 

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

  
 6الرياضيات 

 

 : محتوى المادة

 

 بنية الفضاء الشعاعي -6

 التطبيقات الخطية -2

 مفاهيم عامة حول المصفوفات -4

 العمليات االساسية على المصفوفات - 

 رتبة المصفوفات وحساب المقلوب - 

 حل جملة معادالت خطية -0

 االشعة الذاتية القيم الذاتية و -5
 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 % 50 مستمر  -

 % 50امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 

 .2229،  المطبوعات الجامعية نالرياضي، ديوا لسعود محمود، التحلي -6

 .6988،  المطبوعات الجامعية نبابا حامد ،محاضرات في التحليل ، ديوا -2

 .2229،  المطبوعات الجامعية نالرياضي ، ديوا لبن عيسى لخضر ، التحلي -4

و التوزيع،  ، دار الفجر للنشرأساسيات الرياضيات الجبر والهندسة التحليلية واإلحصاءحسن رجب دمحم،  -0

 .2222مصر، 

 

 الثاني: السداسي



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 المنهجية :وحدة التعليم 

 اعالم ألي  :المادة 

 3 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  ، المادةذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .التحكم في الحاسوبإمداد الطالب بمدخل في اإلعالم اآللي و 

 

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

 

 : محتوى المادة

 

 تعريف الحاسوب -6

 (العتاد) القسم المادي للحاسوب -2

 القسم البرمجي -4

 أنظمة التشغيل -0

 المساعدةبرامج التطبيقات  -5

 نترنت وتطبيقاتهااإل -1

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 % 622 مستمر -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

  2266، اثراء للنشر و التوزيع، عمان، أساسيات الحاسوب و االنترنتزياد دمحم عبود،  -6

 .2262، دار وائل، عمان، مهارات الحاسوب: الجاهزة الحاسوب و البرمجيات أيمن جميل النسور،  -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 

4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 االستكشافية :وحدة التعليم 

 قانون تجاري  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 تدعيم مدخل للقانون بأساسيات القانون التجاري

 

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

 

 مدخل للقانون

 

 : محتوى المادة

 

 العقود التجارية -6

 مفهوم العقد التجاري -   

 أهمية العقد التجاري  -   

 التمييز بين العقد المدني والعقد التجاري -   

 عقد البيع -أ

 النقلعقد  -ب

 عقد نقل البضائع -ج

 عقد نقل األشخاص -د

 اإلفالس والتسوية القضائية -5
 

 نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 622امتحان  -      

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

ديوان المطبوعات ، المحل التجاري -التاجر  -األعمال التجارية : القانون التجاري الجزائري نادية فضيل،  -6

 .2266الجامعية، الجزائر، 

، دار التشريعات التجارية و اإللكترونية( : المجلد الثاني) الموسوعة التجارية و المصرفيةمحمود الكيالني،  -2

 .2228الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 االستكشافية:وحدة التعليم 

 علم اجتماع المنظمات  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .اإللمام بالتنظيم و المنظمة والنظريات المفسرة لها

 

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

 

 مدخل لعلم االجتماع، مدخل لالقتصاد

 

 : محتوى المادة

 

 منظماتعلم اجتماع ال -6

 المنظمة ونظرياتها  -2

 الظاهرة التنظيمية  -4

 تقنيات التنظيم االجتماعي  -0

،  الحاجات والحوافز،  يوتقنيةوسس، المدرسة ال العالقات اإلنسانية، مدرسة  يلورات:  نظريات التنظيم -5

 . تجربة نظم العمل

 نظرية التنظيم -1

 . الجهاز التنظيمي الستراتيجيات التنظيم،  التسيير وإستراتيجية التنظيم :  سيولوجيا المؤسسة -2

 .القيادة اإلدارية في تنظيمات العمل-السلوك اإلنساني في التنظيم -8

 

 (الترجيح نوع التقييم و): قييمطريقة الت

 

  % 622امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

، دار الحامد للنشر و وظائف المنظمة -العمليات اإلدارية-النظريات: مبادئ اإلدارة الحديثة حسين رحيم،  -6

 .2221التوزيع، عمان، 

 .2229دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، ،  السلوك التنظيميحسين رحيم ،  -2



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 الثاني: السداسي

 األفقية :وحدة التعليم 

  4لغة حية  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

في ميدان التكوين باللغة اإلنجليزية  مختلف المراجع ةمن االستفادة من قراء هنيتمكللطالب للغوي لاثراء الرصيد ا

. 

 

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، )  المعارف المسبقة المطلوبة

 (  سطرين على األكثر

 

 .قتصاد و إدارة األعمال معارف في اإلنجليزية و في تحليل النصوص المتعلقة باال

 

 : محتوى المادة

 

 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص

 

 (الترجيح نوع التقييم و: )طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ)  :المراجع

 

 .بعض المراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- 4- رابعوال ثالثالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسيين ال 

 
 ميدان علوم اقتصادية ، تسيير و علوم تجارية

 "العلوم المالية و المحاسبة " السنة الثانية فرع 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة ) 

 

 (كل الحقول تمأل إجباريا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث: السداسي



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 األساسية:وحدة التعليم 

 محاسبة تحليلية  :المادة 

 6 :الرصيد

 4 :المعامل

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

األخذ بيد الطالب و الدخول به في مجال المحاسبة التحليلية من خالل تعريفه طريقة حساب التكاليف و التي لها 

 :استخدامات متعددة 

 .إلخ.. تبرير سعر البيع و هو تبرير مطلوب في التقديرات ، و الصفقات العمومية  -

 المساعدة على اتخاذ القرارات -

 .الرقابة البعدية من خالل االنحرافات بين ما تم تقديره و ما تم تحقيقه -

 .تقييم بعض السلع المنتجة و المستعملة من طرف نفس المؤسسة -

 

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

 .المحاسبة العامة و تسيير المؤسسات مكتسبات في 

 : محتوى المادة

 

تعريف المحاسبة التحليلية ، المقارنة بين نظام المحاسبة المالية و نظام ) مدخل للمحاسبة التحليلية   -6

 (المحاسبة التحليلية 

 مدخل إلى مفهوم التكاليف و األعباء -2

 محاسبة المخزونات -4

 . طريقة التكلفة الكلية و محاسبة األنشطة -0

  

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 2225، ديوان المطبوعات الجامعية، "المحاسبة التحليلية " بويعقوب عبد الكريم،  -1

" لطلبة السنة الثانية لكل التخصصات ، مطبوعة موجهة ، دروس في المحاسبة التحليلية  :سماش كمال .د -2

 "دروس في المحاسبة التحليلية 

2- LAUZEL P. et BOUQUIN H., « Comptabilité analytique et gestion » Edition Sirey 
3- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007 
4- SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004 

. 

 

 

 الثالث: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 تسيير المؤسسات  :المادة 

 1 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .االلمام بمبادئ إنشاء المؤسسة و أهم وظائفها مع اكتساب بعض المعارف فيما يتعلق بنظرية اتخاذ القرار 

 

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

 

 .د، مدخل إلدارة األعمالمدخل لالقتصا

 

 : محتوى المادة

 

 .مقدمة حول تسيير المؤسسة  -6

 (.إلخ....الشكل القانوني ، قطاع األعمال ، الحجم ، االنتشار الجغرافي ،) أنواع المؤسسات -2

 . تكوين وتطور المؤسسة -4

البحث و الوظيفة المالية ، الموارد البشرية ، التموين ، اإلنتاج ، التسويق ، : وظائف المؤسسة  -0

 (.التطوير

 (العمليات والنماذج) نظرية اتخاذ القرار -5

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 . 2222جمال الدين العويسات ، اإلدارة و عمليات إتخاذ القرار ، دار هوما ، الجزائر ،  -6

2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2000.   
3- Balland Stephan & Bouvier  Anne-Marie: Management des entreprises. Edition 
Dunod.Paris 2011. 
3- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008 

 

 

 

 الثالث: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

  0اقتصاد كلي  :المادة 

 5 :الرصيد

 2 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 التحليل الكلي للظواهر االقتصادية و التحكم في المجاميع الكلية

 

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

 .مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي

 

 : محتوى المادة

 

 : مفهوم النظرية االقتصادية -6

والساكن،الخصائص األساسية لالقتصاد بناء النماذج، دراسة المتغيرات الداخلة والخارجة، التحليل الديناميكي 

 .، شروط التوازن الكلي،المعادالت السلوكية والتعريفية

 : بعض المفاهيم والمجاميع الخاصة باالقتصاد الكلي -2

،الدخل الوطني،  الناتج الوطني اإلجمالي ، حساب الناتج الوطني والدخل الوطني،الناتج المحلي اإلجمالي

 .يالدخل الشخصي، الدخل التصرف

 :النظرية الكالسيكية في التوازن الكلي -4

 .فرضيات المدرسة، التوازن العام عند الكالسيك، تقييم التوازن العام عند الكالسيك

 التحليل الكلي الكينزي -0

أهم افكار كينز، نظرية الطلب الفعال واالستخدام الكامل، دالة ) تحديد الدخل الوطني مع وجود قطاعين -

،  سعر الفائدةبية لرأس المال، التحليل الكينزي االدخار، دالة االستثمار، الكفاية الحداالستهالك ودالة 

 . (، ظاهرة المعجل المضاعف وأنواعه

االنفاق الحكومي على الدخل، مضاعف  تحديد الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي، أثر االستثمار و -

نة، الضرائب المرتبطة بالدخل ودراسة الضرائب ومضاعف التحويالت، مضاعف الميزانية المتواز

 .المضاعف

المعامالت االقتصادية الدولية وتحديد معامالت الدخل )  الدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجية -

الوطني، دالة الصادرات ودالة الواردات، الصادرات والواردات وتحديد الدخل الوطني في التوازن، 

 .(مضاعف التجارة الخارجية

 

 

 

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 .2262كاظم جاسم العيساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسيرة، عمان،  -6

 2264 –عمان  –دار صفاء  للنشر   –-" أساسيات االقتصاد الكلي " أياد عبد الفتاح النسور  -2

 .2222سعيد بريبش، االقتصاد الكلي، ديوان المطبوعات، الجزائر،  -4

 2262الجزائر  -دار العلوم للنشر  -"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارين محلولة " بريبش السعيد  -0

 2228، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -5

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الثالث: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

  3احصاء  :المادة 
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 1024102/4 :السنة الجامعية

 3 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

اإللمام بمبادئ اإلحصاء التطبيقي بدءا بالمعاينة، التقدير بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات 

 .اإلحصائية

 

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

 

  2و  6االحصاء 

 

 : محتوى المادة

 

 . (مفاهيم، توزيعات المعاينة، تقييم المقدر النقطي)توزيع المعاينة  -1

، مجال  عينة طبيعية، مجال الثقة، مجال الثقة للتباين، عينة غير طبيعية، مجال الثقة المتوسط)مجال الثقة  -2

 . (الثقة بين المتوسطين، مجال الثقة للنسبة بين تباينين

 . تحليل االنحدار وتقديم المعالم...مقدمة واختبار غوص، اختبار ستودنت) االختبارات اإلحصائية -3

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 2262صفاء، حسن ياسين طعمة، أساليب اإلحصاء التطبيقي، دار  -6

، أساليب اإلحصاء للعلوم االقتصادية وإدارة األعمال مع استخدام برنامج  عبد الحميد عبد المجيد البلداوي -2

SPSS ،2262، دار وائل، عمان. 

 2266، دار أسامة للنشر، عمان، "اإلحصاء وتصميم االختبارات " المحـمدي شاكر مصلح،  -4

4- ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion, Editions 
De Boeck, 2010 

5- GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions 
Menouba, Tunis 2011 

 

 

 

 الثالث: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

 مالية المؤسسة : المادة 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 3 :الرصيد

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 تهدف هذه المادة إلى تبيان أسس المالية  في المؤسسة االقتصادية  

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

 في المؤسسة  مسبقة بتسيير المؤسسات و وظائف التسيير معرفة

 : محتوى المادة

 الوظيفة المالية في المؤسسة  -6

 التحليل المالي  -2

 التحليل الكالسيكي -4

 التحليل الديناميكي   -0

  قرار االستثمار -5

 مصادر التمويل -1

 

 

 

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 .2220التسيير المالي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، : مبارك لسلوس  -6

 ,2266دار وائل عمان األردن  .دروس و تطبيقات  –التسيير المالي : بن ساسي الياس و يوسف قريشي  -2

3- Patrice vizzavona :  La gestion financière , éditions Atol  , Paris , 1996  
4- Pierre vernimmen : Finance de l’entreprise , éditions dalloz , Paris , 2014  

 

 

 

 

 الثالث: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

  4منهجية  :المادة 

 3 :الرصيد



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 اكتساب الطالب لمؤهل التفكير السليم بخصوص معالجة مسألة اقتصادية

 

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

 

 6منهجية

 

 : محتوى المادة

 

 التخرج مشاريعمنهجية اعداد  -

 مقدمة البحث وخطة البحث -

 تحرير مضمون البحث -

 التهميش، المراجع -

 مالحق البحث -

 البحثفهرس  -

 عداد االستبياناتإ -

 

 

 

 

 (الرترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 %622امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
  2264 -مناهج البحث العلمي ، دار أيام للنشر ، عمان : المشهداني خالد  -6

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية ، دار  المسيرة للنشر . : إ. قنديلجي ع  -2

 2262والتوزيع، 

 

 

 

 

 الثالث: السداسي

 االستكشافية :وحدة التعليم 

  4اعالم آلي  :المادة 

 0 :الرصيد



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 4 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 تعزيز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب

 

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

 

 .6إعالم آلي 

 

 : محتوى المادة

 

 استخدام الحاسوب في حل مسألة -6

 هيكل البرمجة -2

 الخوارزميات -4

 الحلقات -0

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 

 .2262، دار وائل، عمان، مهارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجيات الجاهزة أيمن جميل النسور،  -6

2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 

techniques) édition ELLIPSES 2014. 

3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 

 

 

 

 

 

 

 الثالث: السداسي

 يةألفقا :وحدة التعليم 

  اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال :المادة 

 4 :الرصيد

 4 :المعامل



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 .فهم النقود و وظائفها، األنظمة النقدية و التمييز بين مختلف أقسام السوق المالي

 

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

 مدخل لالقتصاد

 : محتوى المادة

 

I- اإلقتصاد النقدي: 

 مدخل لالقتصاد الحقيقي و لإلقتصاد النقدي:  مقدمة - 

 المفهوم، األشكال، الوظائف و التطورات: النقود -  2

 و اإلحصاءات النقدية (Agrégats) المحمالت -4

 (، نظام سعر الصرف المعوم القاعدة الذهبية، الصرف بالذهب)األنظمة النقدية  -0

 و السياسات النقدية( يكية و الحديثةالكالس)النظريات  -5

 الوساطة المالية -1

 الجهاز المصرفي الجزائري -2

II-  سوق رؤوس األموال 

 ، الهيئات و الدور ، التصنيف، األدوات التعريف: السوق النقدي -6

 التعريف، التصنيف، الخيارات و المبادالت: السوق المالي -2

 (يارات و المبادالتالمستقبليات، الخ)األسواق اآلجلة  -4

 (عملة -سوق األورو)سوق رؤوس األموال الدولي  -0

 ...(نيويورك، لندن، طوكيو، بيروت)الساحات المالية الدولية  -5

 

 (الترجيحنوع التقييم و): طريقة التقييم

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 .2225و السياسة النقدية ، دار الفجر، عمان،  مفتاح صالح، النقود -6

 6986الدار الجامعية " االقتصاد النقدي والمصرفي" مصطفى رشدي شيخة  -2

. 6ط, المصرية اللبنانية ، القاهرة مصر راالد" االتجاهات الجديدة في التحليل النقدي" سهير محمـد معتوق  -4

6988. 

4- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007 
5- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009 

 الثالث: السداسي

 األفقية :وحدة التعليم 

  3لغة جية  :المادة 

 0 :الرصيد

 0 :المعامل

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .بلوغ مستويات عالية من الثراء اللغوي في مجال االقتصاد و  تسيير المؤسسة 

 

تعليم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا ال) المعارف المسبقة المطلوبة 
 (  سطرين على األكثر

 

 .التحكم في قواعد الكتابة باللغة الفرنسية 

 

 : محتوى المادة

 

 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 %622امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .يتفق بشأنها من طرف فريق التكوين  مراجع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 اقتصاد المؤسسة  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 . يدرك الطالب أهمية اإلدارة االقتصادية للمؤسسة بما يسمح لها بالبقاء و النمو

 

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

 

 تسيير المؤسسات،

 

 : محتوى المادة

 

 مفهوم المؤسسة   -6

 والمحيط المؤسسة  -2

 تنظيم المؤسسة  -4

 وظائف المؤسسة -0

 أدوات التحليل االقتصادي للمؤسسة  -5

 انماط نمو المؤسسة  -1
 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 مناصفة   تقويم مستمر و امتحان جزئي

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 

 ر، دار المحمدية العامة ، الجزائ 2بعة ط. اقتصاد المؤسسة :  (6998) ناصر دادي عدون  -6

 الجزائر. اقتصاد و تسيير المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ( : 2222)عبد الرزاق بن حبيب  -2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris 

4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris 

5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise. 

 

 

 

 

 الرابع: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

  4اقتصاد كلي  :المادة 

 2 :الرصيد

 2 :المعامل

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .بتابع االستهالك، الطلب على النقد، التوازن العام، نمادج النمو 6تعزيز مكتسبات االقتصاد الكلي

 

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

 

 . 6اقتصاد كلي 

 

 : محتوى المادة

 

في االستهالك، نظرية الدخل الدائم، نظرية الدخل النسبي،  Kuznetsنظرية ) دوال االستهالك الحديثة  -6

 (نظرية دورة الحياة، تأثير األصول على االستهالك

 (أسس الطلب على النقد، تطور الطلب على النقد)دوال الطلب على النقد  -2

 (منحنى التوازن االقتصادي العام)تحليل هيكس وهانس لسعر الفائدة   -4

 من طرف هيكس LMهانسن، دراسة منحنى من طرف  ISدراسة منحنى  -  

توازن التوازنين أو توازن االقتصادي العام، التغير في التوازن العام، مرونة األجور واألسعار واثر سعر  -  

 على األسعار Pigouالفائدة على التوازن العام، أثر 

 نماذج النمو االقتصادي  -0

 موذج جون روبنسون، نموذج سولونموذج هارد، نموذج دومار، نموذج كالدور، ن  -  

 الدورات االقتصادية  -5

 تعريف الدورة االقتصادية ومراحلها، أنواع الدورات االقتصادية مراحلها -  

 

 (نوع التقييم و الترجيح): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

  (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .2262العيساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسيرة، عمان، كاظم جاسم  -1
 2264 –عمان  –دار صفاء  للنشر   –-" أساسيات االقتصاد الكلي " أياد عبد الفتاح النسور  -2
 .2222سعيد بريبش، االقتصاد الكلي، ديوان المطبوعات، الجزائر،  -3
 2262الجزائر  -دار العلوم للنشر  -"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارين محلولة "  سعيد بريبش -4
 2228، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -5

 الرابع: السداسي

 يةساساأل :وحدة التعليم 

 رياضيات مالية  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 االلمام بمفهوم القيمة الزمنية للنقود، معدل الفائدة ، اهتالك القروض

 

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

 

 رياضيات المؤسسة

 

 : محتوى المادة

 

 الفائدة البسيطة و الخصم -6

 الفائدة المركبة و الدفعات -2

 تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال -4

 معايير اختيار االستثمارات -0

 القروض و اهتالكها -5

 تقييم السندات و األسهم: التقنيات البورصية -1

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .2229عدنان كريم نجم الدين، الرياضيات المالية، دار األكاديميون،  -6
2- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012 
3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les éditions Foucher. 

Paris 
4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris, 

2013. 

 

 

 

 الرابع: السداسي

 األساسية :وحدة التعليم 

 المعايير المحاسبية الدولية :المادة 

     2 :الرصيد

 4 :المعامل

 

http://www.amazon.fr/Olivia-Lenormand/e/B004MSIIS2/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2


 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 :معرفة تمكين الطالب من خالل هذه المادة من 

 . لى المعايير المحاسبية الدولية إأسباب االنتقال  -

 . المعايير المحاسبية الدولية التي تبناها النظام المحاسبي المالي الجزائري -

 . حسب المعايير المحاسبية الدولية( مخرجات المحاسبة) كيفية إعداد القوائم المالية  -

 

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

 . اإللمام بقواعد و مباديء المحاسبة العامة  

 

 : محتوى المادة

 

 أسباب و جود معايير محاسبية دولية -

 كيفية إصدار المعايير المحاسبية الدولية -

 المحاسبية الدولية غلى معايير اإلبالغ المالي الدوليةأسباب االنتقال من المعايير  -

 المعايير المحابية الدولية التي تبنتها الجزائر من خالل النظام المحاسبي المالي -

   -IAS1عرض القوائم المالية  -

 -IAS7المعيار المحاسبي الدولي السابع  –جدول تدفقات الخزينة  -

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

الطبعة الثانية ، الجزء األول، ، "عرض القوائم المالية  "، موسوعة معايير المحاسبة طارق عبد العال حماد  -6

 .2228الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،مصر ،

الطبعة األولى ، إثراء للنشر  IASs & IAFRSs  معايير التقارير المالية الدوليةخالد جمال الجعرات ،  -2

 .2228عمان، األردن،والتوزيع
3- Anne Le Manh , Catherine Maillet , Le meilleur des Normes comptables internationales 
IAS/IFRS, 4e édition , Sup’FOUCHER , 2010 , France . 
 

 

 

 الرابع: السداسي

 المنهجية :وحدة التعليم 

 المالية العامة  :المادة 

 2 :الرصيد

 4 :المعامل

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 تفهم الطالب لموازنة الدولة العامة بشقيها اإليرادات و النفقات العامة

 

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

 مدخل لالقتصاد، تسيير المؤسسات

 

 : محتوى المادة

 

 نشأة وتطور المالية العامة وعالقتها بالعلوم األخرى -6

والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسيم النفقات العامة، اآلثار االقتصادية  مفهوم النفقات العامة) النفقات العامة -2

 (واالجتماعية للنفقات العامة

 (مفهوم اإليرادات العامة، أنواع اإليرادات العامة، مصادر اإليرادات) اإليرادات العامة -4

فيذ الميزانية العامة والتوازن االقتصادي مبادئ الميزانية العامة، إعداد وتن) الميزانية العامة وأصولها العلمية -0

 (.واالجتماعي

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

  % 52مستمر  -

 % 52امتحان  -

 

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 . 2220، دار الفجر، مصر، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  -6

 2262، دار زهران، عمان، مبادئ االقتصاد والمالية العامةعبد الغفور ابراهيم أحمد،  -2

 .2005 المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .زغدود علي -4

 .2007 المالية العامة، دار الحامد، األردن، .عادل فليح العلي -0

 

 

 

 

  

 

 الرابع: السداسي

 االستكشافية :وحدة التعليم 

   3إعالم آلي  :المادة 

 3 :الرصيد

 4 :المعامل
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في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ) أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 . اكتساب الطالب من مهارات في اإلعالم اآللي تساعده في مشروع تخرجه

 

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

 

  2و 6االعالم اآللي 

 

 : محتوى المادة

 

 Ms Wordبرامج التطبيقات المكتبية معالجة النصوص  -6

 Ms Excelبرامج التطبيقات المكتبية الجداول االلكترونية   -2

 Ms Power Pointبرامج التطبيقات المكتبية العرض   -4

 Ms Accessبرامج التطبيقات المكتبية قواعد البيانات   -0

 Ms Front Pageبرامج التطبيقات المكتبية معالج مصمم قواعد النت  -5

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 %622 امتجان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 .2262، دار وائل، عمان، مهارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجيات الجاهزة أيمن جميل النسور،  -6

2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 

techniques) édition ELLIPSES 2014. 

3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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 الرابع: السداسي

 األفقية :وحدة التعليم 

 الفساد و أخالقيات العمل  :المادة 

 4 :الرصيد

 0 :المعامل

 

في ثالثة أسطر  المادة،ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )  أهداف التعليم
 ( على األكثر

 

 .ودفعه للمساهمة في محاربته وتحسيسه من خطر الفساد،توعية الطالب 

 

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

 .ثقافة عامة و اقتصادية 

 

 : محتوى المادة

 

 جوهر الفساد -6

 الفسادأنواع  -2

 والماليمظاهر الفساد اإلداري  -4

 أسباب الفساد اإلداري والمالي   -0

 آثار الفساد اإلداري والمالي -5

 محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية -1

 طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد -2

 نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد -8

 

 (الترجيح نوع التقييم و): طريقة التقييم

 

 %622امتحان  -

 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 

استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات  :(1895)صافي إمام , موسى  -1

 .الرياض ، دار العلوم للطباعة والنشر ( . 1ط)

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

 الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي: يوسف , بحر  -2
online.net/thaqafa/th_1.htm-ww.scchttp://w 

 .مصطلح الفساد في القرآن الكريم : همام , حمودي  -3
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 بين السياسات واإلجراءات الفساد اإلداري والمالي:  مصطفى, الفقي  -4
http://www.undp-pogar.org 

 الخامس: السداسي

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.undp-pogar.org/
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 عادل بومجان: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

 -1التسيير المالي: المـــادة 

 عادل بومجان : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعليم
يهدف هذا المقياس الى تمكين الطالب من التحكم في طرق التحليل و التشخيص المالي للوضعية المالية السابقة 

 و الحالية و تقدير الوضعية المستقبلية و اتخاذ القرار فيما يتعلق بمالية في المدى القصير و الطويل  
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
الب من مواصلة هذا التعليم، ترتبط بالمفاهيم النظرية المتعلقة بمقاييس المعرفة المطلوبة والتي تمكن الط

 المحاسبة العامة ، التحليلية ، الرياضيات المالية ، اإلحصاء التطبيقي  ، المعايير المحاسبية الدولية  
 

  المحاور الكبرى : محتوى المادة

 التشخيص المالي –األهداف –ية الوظيفة المال –تعريف التسيير المالي : مدخل للتسيير المالي. 

  القراءة المالية لحساب النتائج و –مقارباته تحليل الميزانية المالية –أهدافه  –تعريف :التحليل المالي
 . األرصدة الوسيطية للتسيير 

  تحليل التوازن المالي. 

  تحليل طاقة التمويل الذاتي . 

  التحليل المالي بالنسب المالية. 

  (جداول التمويل و تدفقات الخزينة ) للتدفقات النقديةالتحليل المالي 

 :طريقة التقييم
 نقطة التطبيق  % 50+ نقطة االمتحان % 50: التفييم  
 

 :باللغة العربية  -: المراجع
 .االردن . عمان . دار وائل للنشر . التسيير المالي :يوسف قريشي و الياس بن ساسي  -

 .الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية . التسيير المالي : مبارك لسلوس  -

 .السعودية . دار المريخ . االداء المالي لمنظمات االعمال الحديثة . السعيد فرحات جمعة  -

 .السعودية . دار العبيكان . االدارة التموياية للشركات . دمحم أيمن عزت الميداني  -

 .االردن. دار وائل للنشر . ي مقدمة في االدارة المالية و التحليل المال. دمحم مفلح عقل  -

 :المراجع باللغة الفرنسية  -

Josette PEYRARD : Analyse financière .ED :vuibert . paris 

G. depallons et J.P Jobard : Gestion financière de l’entreprise .ED :serey. Paris. 

J.P. Lahille : : Analyse financière .ED :vuibert . paris 

P vernemmen : finance d’entreprise  
 

 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة :عنوان الليسانس
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 الخامس: السداسي
 

 عادل بومجان :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 0المحاسبة المالية المعمقة : المادة

 جوامع اسماعين :على المادة األستاذ المسؤول
 
 

 :أهداف التعليم
كيفية التسجيل المحاسبي لمختلف العمليات التي تقوم بها يهدف هذا المقياس الى تمكين الطالب من التحكم في 

 .المؤسسات  وفق النظام المالي المحاسبي
 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

س ة بمقاييالمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ترتبط بالمفاهيم النظرية المتعلق
 ، المعايير المحاسبية الدولية  المحاسبة العامة ، التحليلية 

 
  المحاور الكبرى : محتوى المادة

 محاسبة األغلفة المتداولة -

 محاسبة االوراق التجارية -

 محاسبة االجور -

 محاسبة الضرائب المؤجلة -

 محاسبة عقود االيجار التمويلية -

 العقود على المدى الطويل -

 عموميات   
 طريقة االنجاز   
 طريقة التقدم   

 :طريقة التقييم
 نقطة التطبيق  % 50+ نقطة االمتحان % 50: التفييم  
 

 : المراجع

 مختلف الكتب التي تخص المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس

 
 الخامس: السداسي
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 عادل بومجان: عن الوحدة التعليمية األستاذ المسؤول

 الهندسة المالية: المـــادة 
 عباسي صابر: األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعليم

األسواق المالية، الرياضيات المالية، مالية الطالب يكتسب من خالل تدريس هذه المادة معارف متعددة في      

 .إلخ...المؤسسة، قانون، جباية

 
 :المسبقة المطلوبة المعارف 

 التحكم الجيد والمسبق في المصطلحات المالية و القانونية والجبائية في عالم البورصة
 

 :محتوى المادة
 

 (ساعة 4: الحجم الساعي هو)  مدخل لعلم الهندسة المالية :المحور األول

 الهدف من المقياس ومفهوم الهندسة المالية ؛  -

 ليات الهندسة المالية؛العوامل المساعدة على بناء آ -

 وظائف وعوامل الهندسة المالية؛ -

 طرق التمويل في إطار الهندسة المالية؛ -

 .مخاطر التطبيق الخاطئ للهندسة المالية  -

 (ساعة  1: الحجم الساعي هو) الهندسة المالية والتشخيص والتقييم  :المحور الثاني

 ؛(شرح العالقة بين الدورة اإلقتصادية والمالية) ة دورات األعمال الظرفية و قيمة األصول المالي  -

 وزن المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة علة قيمة األصول المالية؛ -

 ؛(juste valeur)القيمة العادلة  -

 الهيكل المالي وتكلفة رأس المال؛   -

 الطرق التقليدية والحديثة لتقييم المؤسسات -

 (ساعة  4: الحجم الساعي هو)  إعادة هيكلة المؤسسة و عمليات اإلندماج واالستحواذ :المحور الثالث

 مفهوم عمليات اإلندماج و اإلستحواذ؛ -

 أنواع عمليات اإلندماج واإلستحواذ؛ -

 اإلمتيازات التي تقدمها عمليات اإلندماج واإلستحواذ؛  -

 (marché de M &A )سوق عمليات اإلندماج و اإلستحواذ  -

 

 (ساعة  9: الحجم الساعي هو) الهندسة المالية وإعادة هيكلة خصوم المؤسسة :المحور الثالث -

 :، االستحواذ باإلقتراضLBOتحليل ميكانيزم  -

 ؛MBO, MBI, OBO, BOMBO: شرح أنواع العمليات -

 ؛LBO، MBO :الخصائص القانونية بين  -

 المؤسسة المستهدفة والرفع المالي والجبائي؛ -

 :طرق تمويل عمليات اإلستحواذ  -

 صناديق اإلستثمار والمساهمات الخاصة؛  -

 ؛(IPO)الطرح العام األولي   -

 ؛Subordonnées, Mezzanine, Sénior, Junior : الديون -

 (.السندات القابلة للتحويل) شبه األسهم  -

 (le privat Equity)    تحليل ميكانيزم المساهمات الخاصة    -

 (ساعة 4: الحجم الساعي هو)  تقييم المخاطر المالية و تسيير أصول وخصوم المؤسسة :الرابع المحور
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 أنواع المخاطر ؛  -

 .(إلخ...السيولة، سعر الفائدة، سعر الصرف) تسيير المخاطر   -

 (ساعة  1: الحجم الساعي هو)   l’ingénierie de marché هندسة السوق :المحور الخامس

 الية؛األسواق الم  -

 تقييم المخاطر المالية؛ -

 إستراتيجيات التحوط ؛  -

 .أسس األدوات المشتقة  -

 
 :طريقة التقييم

 
 .امتحانات كتابية وشفوية و إنجاز بحوث

 
مقاااالت علمياااة، كتااب إلكترونيااة، مواقاااع بحااث لاابعض الجامعاااات، مااذكرات ماجسااتير وأطروحاااات : المراجععع

 .دكتوراه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاسمي خضرة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 جبايةال: المـــادة 

 كردودي سهام :األستاذ المسؤول على المادة
 :أهداف التعليم

 التعرف على المفاهيم المختلفة للضرائب والرسوم  -
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 كسب المعرفة حول النظام الجبائي الجزائري  -
 التحكم في تقنيات الجباية وعالقتها بالمحاسبة  -

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .على الطالب ان يكون على دراية  بالقانوني التجاري والقانون الجبائية  
 

 :محتوى المادة
 

 للجباية مدخل -1
 )تمويلية إلتزامات تصريحية، إلتزامات( الجبائية االلتزامات -2
 المضافة القيمة على للرسم الجبائي اإلطار -3
 المهني النشاط على للرسم الجبائي اإلطار -4
 الشركات أرباح على للضريبة الجبائي اإلطار -5
 اإلجمالي الدخل على للضريبة الجبائي اإلطار -6
 .الوحيدة الجزافية للضريبة الجبائي اإلطار -1
 

 
 طريقة التقييم

 ، بطاقات قراءة امتحانات كتابية أو شفوية، فروض منزلية، دراسات ميدانية :
 

كتب في الجباية ، الجرائد الرسمية ، قوانين الضرائب، :البيداغوجية المستخدمة في المقياسالمواد : المراجع

 مطبوعة، مواقع االنترنات  خاصة موقع المديرية العامة للضرائب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة :عنوان الليسانس
 

 الخامس: السداسي
 

 قاسمي خضرة :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 

 بحوث العمليات: المادة
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 قاسمي خضرة :على المادة األستاذ المسؤول
 

 :التعليمأهداف 
ي تواجه لحل المشاكل التالمساعدة في عملية اتخاذ القرارات الحديثة الكمية يكتسب الطالب أهم التقنيات 

 .المؤسسات في عالم األعمال
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
ببعض العناصر المهمة والتي يحتاج لها في هذا المقياس، تتمثل هذه العناصر في يتطلب من الطالب اإللمام 

الرياضيات االقتصادية وخاصة المصفوفات، كما يحتاج الطالب إلى بعض المفاهيم والتقنياتمن مقياس االقتصاد 
 .الجزئي

 
 :المادة محتوى

 :البرمجة الخطية -

 تشكيل نموذج البرمجة الخطية 

 ياضيةطرق حل النماذج الر 

 الحاالت الخاصة  

 :مسائل النقل -

 تشكيل نموذج النقل 

 طرق حل نماذج النقل 

 الحاالت الخاصة 

 مسائل التخصيص -

 تشكيل نموذج التخصيص 

 حل نموذج التخصيص 

 الحاالت الخاصة 
 

 :طريقة التقييم
 نقطة التطبيق  % 50+ نقطة االمتحان % 50

 
 : المراجع

 المطبوعات الجامعيةدمحم راتول ، بحوث العمليات، ديوان 
 .يحياوي مفيدة ، التقنيات الكمية في ادارة األعمال، دار اليازوري، االردن

 .فالتة اليمين، بحوث العمليات، ايتراك للنشر، مصر
 . سليمان دمحم مرجان، بحوث العمليات، الجامعة المفتوحة، طرابلس
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 قاسمي خضرة :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 

 محاسبة عمومية: المادة
 

 قطاف نبيل :على المادة األستاذ المسؤول
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 :التعليمأهداف 

المام الطالب بقواعد الميزانية العامة للدولة، ومعرفة العالقة بين المحاسبة العمومية والمحاسبة والتجارية، كما 
 .ل من أعوان التنفيذ اآلمر بالصرف والمحاسب العمومييتعرف الطالب على مهام ك

 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
يتطلب من الطالب اإللمام ببعض العناصر المهمة والتي يحتاج لها في هذا المقياس، تتمثل هذه العناصر في 

 .التجاريالقواعد القانونية التي تحكم الجماعات المحلية، وكذا المبادئ العامة للقانون 
 

 :المادة محتوى
 الخصائص العامة لميزانية الدولة -

 المبادئ االساسية للميزانية العامة للدولة -

 نفقات التسيير -

 نفقات التجهيز -

 نفقات االستثمار -

 نفقات رأس المال -

 أنواع العقود -

 مهام المحاسب العمومي -

 مهام اآلمر بالصرف -

 الرقابة المالية -
 

 :طريقة التقييم
 نقطة التطبيق  % 50+ نقطة االمتحان % 50

 
 : المراجع

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية
 .المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية

 .مراد منير فهيم، أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ، منشأة المعارف باإلسكندرية
 . 1991التجاري، األوراق التجارية و اإلفالس، الدار الجامعية، علي البارودي، القانون 

 .1991حسيني المصري، العقود التجارية واإلفالس، الطبعة األولى، بدون دار نشر، 
 
 
 
 
 

 خراشي حنان. أ :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 خراشي حنان :على المادة األستاذ المسؤول

 لغات: المادة
 :التعليمأهداف 

 يهدف هذا المقياس على تمكين الطالب من معرفة المصطلحات في إطار تخصصه باللغات األجنبية
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
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 .يجب علي الطالب أن يكون متحكما نوعا ما في اللغة األجنبية فرنسية أو انجليزية
 

 :  محتوى مادة اللغات
 

التمكن من طرجمة المصطلحات اإلقتصادية في التخصص الهدف من هذه المادة تمكين الطالب في       

 :، وفيما يتعلق بالمقرر تتم دراسة وتحليل مواضيع إقتصادية مختارة مع الطلبة مثلباللغات األجنبية

1. Accounting theory and measurement 
2. Accounting perspective 
3. Historical cost accounting 
4. Current cost accounting 
5. Positive accounting theory 
6. Financial accounting 
7. Social and Environment accounting 
8. Financial instrument 
9. International accounting and harmonisation 
10. Auditing 
11. Taxation 

 كتابية إمتحانات :طريقة التقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالية المؤسسة    :الليسانسعنوان 
 

 السادس: السداسي
 

 عادل بومجان: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 4التسيير المالي: المـــادة 

 عادل بومجان : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعليم
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لوضعية المالية السابقة يهدف هذا المقياس الى تمكين الطالب من التحكم في طرق التحليل و التشخيص المالي ل
 .  و الحالية و تقدير الوضعية المستقبلية و اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار االستثمارات

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

المعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ترتبط بالمفاهيم النظرية المتعلقة بمقاييس 
 تحليلية ، الرياضيات المالية ، اإلحصاء التطبيقي  ، المعايير المحاسبية الدولية  المحاسبة العامة ، ال

 
  المحاور الكبرى : محتوى المادة

 السياسة المالية ومصادر التمويل 

 مخطط التمويل 

 نظريات الهيكل المالي 

 اختيار االستثمارات 

 :طريقة التقييم
 نقطة التطبيق  % 50+ نقطة االمتحان % 50

 
 :باللغة العربية  -: المراجع

 .االردن . عمان . دار وائل للنشر . التسيير المالي :يوسف قريشي و الياس بن ساسي  -

 .الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية . التسيير المالي : مبارك لسلوس  -

 .السعودية . دار المريخ . االداء المالي لمنظمات االعمال الحديثة . السعيد فرحات جمعة  -

 .السعودية . دار العبيكان . االدارة التموياية للشركات . دمحم أيمن عزت الميداني  -

 .االردن. دار وائل للنشر . مقدمة في االدارة المالية و التحليل المالي . دمحم مفلح عقل  -

 :المراجع باللغة الفرنسية  -

Josette PEYRARD : Analyse financière .ED :vuibert . paris 

G. depallons et J.P Jobard : Gestion financière de l’entreprise .ED :serey. Paris. 

J.P. Lahille : : Analyse financière .ED :vuibert . paris 

P vernemmen : finance d’entreprise  
 

 
 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة :عنوان الليسانس
  

 السادس: السداسي
 

 عادل بومجان :التعليميةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 
 4المحاسبة المالية المعمقة : المادة

 جوامع اسماعين :على المادة األستاذ المسؤول
 
 

 :أهداف التعليم
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يهدف هذا المقياس الى تمكين الطالب من التحكم في كيفية التسجيل المحاسبي لمختلف العمليات التي تقوم بها 
 .المؤسسات  وفق النظام المالي المحاسبي

 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
المعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ترتبط بالمفاهيم النظرية المتعلقة بمقاييس 

 المحاسبة العامة ، التحليلية ، المعايير المحاسبية الدولية  
 

  المحاور الكبرى : محتوى المادة

 محاسبة االدوات المالية -

 :السنةعمليات نهاية  -

 محاسبة االهتالكات المؤونات 

 المقاربة البنكية 

 تصحيح االخطاء 

 الجرد المادي 

 تسوية التكاليف وااليرادات 

 االحداث الالحقة بعد االقفال 

 
 

 :طريقة التقييم
 نقطة التطبيق  % 50+ نقطة االمتحان % 50: التفييم  
 

 : المراجع
 النظام المحاسبي المالي الجزائريمختلف الكتب التي تخص المحاسبة المالية وفق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس

 
 السادس: السداسي

 
 عادل بومجان: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

 دراسات الحاالت المالية: المـــادة 
 عباسي صابر: األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعليم
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األسواق المالية، الرياضيات المالية، مالية الطالب يكتسب من خالل تدريس هذه المادة معارف متعددة في      

 .إلخ...المؤسسة، قانون، جباية

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 التحكم الجيد والمسبق في المصطلحات المالية و القانونية والجبائية في عالم البورصة
 

 :محتوى المادة
 

 دراسة حالة اعمال نهاية السنة في المؤسسة :المحور األول

 دراسة حالة في التقييم المالي للمؤسسات  :المحور الثاني

 دراسة حالة في اختيار االستثمارات :المحور الثالث

 دراسة تطبيقية في الهندسة المالية :المحور الرابع

 حاالت اخرى :المحور الخامس
 :طريقة التقييم

 
 .كتابية وشفوية و إنجاز بحوثامتحانات 

 
مقاااالت علمياااة، كتااب إلكترونيااة، مواقاااع بحااث لاابعض الجامعاااات، مااذكرات ماجسااتير وأطروحاااات : المراجععع

 .دكتوراه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس

 السادس: السداسي
 بوريش نصر الدين . د: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

 بوريش نصر الدين. د: المسؤول على المادةاألستاذ 

 :إحصاء تطبيقي: عنوان المادة

 :أهداف التعليم

  األخرى  معرفة المفاهيم األساسية المرتبطة بعلم اإلحصاء وعالقته بالعلوم االجتماعية واإلنسانية  -
 .  اسةتدريب الطالب على استخدام البيانات المتاحة في وصف الظاهرة أو الظواهر محل الدر   -
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 .تدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحصائية في مجال تخصصه -
معرفة التحديات التي يواجهها التخصص .تمكين الطالب من إجراء التحليالت اإلحصائية على الحاسب اآللي -
 (أكاديميًا وميدانياً )

 .فهم المصطلحات  اإلحصائية  المدروسة في اإلحصاء الوصفي على الطالب: المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

 مقدمة في اإلحصاء  -1
 مقاييس اإلحصاء الوصفي -2
 اإلنحدار واإلرتباط الخطي البسيط -3
 اإلنحدار الخطي المتعدد -4
 اإلحتماالت وتطبيقاتها -5

 

 .فروض، واجبات منزلية، المشاركة في القسم :طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس

 السادس: السداسي
 بوريش نصر الدين . د: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

 جــــــــدي ونــــاسة: األستاذ المسؤول على المادة

 قانون األعمال: عنوان المادة

يهدف هذا المقياس إلى التعريف بالعقود التي تعتبر أساس الحقوق وتبين االلتزامات  :أهداف المقياس

الناتجة عن التعامالت بين مختلف األشخاص الطبيعيين والمعنويين، وبما أننا في فرع قانون األعمال 

هم فيجب التطرق إلى القانون المدني والقانون التجاري خاصة، وأن األول يعتبر الجسم الحقيقي واال

إليه عندما ال تكون هناك قاعدة تشريعية واضحة في القانون  للقانون وجميع القواعد القانونية ترجع 

المراد دراسته، كما أنه القانون األكثر مجابهة لنا في الواقع العملي، أما الثاني فيهدف تعريف العمل 
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تجارية، المحل التجاري، التاجر،  التجاري وفصله عن العمل المدني كما يتناول هذا الموضوع األوراق ال

كما يهدف إلى التعريف بالعقود خاصة عقود البيع والتي تعتبر األكثر انتشارا . الشيك، والكمبيالة والحوالة

 . في المجتمعات الحديثة

 مدخل للقانون :المعارف المسبقة المطلوبة
 :محتوى المقياس

 .مدخل لعلم القانون  -

 .مفهوم القانون المدني  -

 .مفهوم القانون التجاري -

 (.مصادر االلتزام) نظرية االلتزام -

 .القانون-المنفردة اإلرادةالعقد  -

 .العقود  أقسام -

 (.تكوين العقد) العقود أركان -

 .ضوابط التمييز بين العقد المدني والعقد التجاري  -

 .التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري أهمية -

 .التجارية حسب الموضوع وحسب المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري األعمال -

 .الجزائري يالتجاروحسب المادة الثالثة من القانون   التجارية حسب الشكل األعمال -

 .التجارية بالتبعية والمختلطة بالنظر للمادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري األعمال -

 .الدفاتر التجارية -

 . اإلثباتة الدفاتر التجارية في حجي -
 االمتحان فقط   :طريقة التقييم

 :المراجع
 .القانون التجاري الجزائري -      . لقانون المدنيا -

 .الجزائري  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون   -

 . 6002 ، دار العلوم للنشر والتوزيع، المدخل للعلوم القانونية ،دمحم الصغي بعلي -

، ديوان المطبوعات الجامعية ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، خليل احمد حسن قدادة  -

 .6002، الجزائر

، ديوان المطبوعات الجامعية، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني الجزائري، بالحاج العربي -

 .6002، الجزائر

ديوان ، الجزائرب التاجر المحل التجار، التجارية األعمال، القانون التجاري الجزائري، نادية فضيل  -

 . 6002، الجزائر، المطبوعات الجامعية الجامعية

 9111،منشاة المعارف، التجارية العقود التجارية األوراقالقانون التجاري ، صطفى كمال طهم -
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V-  االتفاقيات /العقود 
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
 )في حالة تقديم عرض التكوين باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 

 ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية

 

 :الموافقة على اإلشراف المزدوج لليسانس بعنوان  :الموضوع

 

عن  عن رغبتها في اإلشراف المزدوج             (.      أو المركز الجامعي)تعلن الجامعة 

أو المركز )وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل هذا التكوين  الليسانس

 :ترافق هذا  المشروع من خالل( الجامعي

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 الغرض ، المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 :توقيع المسؤول المؤهل رسميا 

 
 :الوظيفة

 
 :التاريخ
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
 ) مباالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد سفي حالة تقديم عرض تكوين ليسان (

 
 (رسمي يحمل اسم المؤسسةورق )

 

 :الموافقة على مشروع بحث تكوين في الليسانس بعنوان :الموضوع

 

 :المقدم من 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 :اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خاللوفي هذا 

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

كرات نهاية التخرج أو تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذ -

 .في إطار المشاريع المؤطرة

 

اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها  رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

 .منسقا خارجيا  لهذا المشروع (*...............ة)يعين السيد

 



 مالية المؤسسة: عنوان الليسانس                                               جامعة بسكرة                                   : المؤسسة

 1024102/4 :السنة الجامعية

 :المسؤول المؤهل رسمياتوقيع 
 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ
 

 :الختم الرسمي للمؤسسة
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VI-   قينالسيرة الذاتية للمنس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيـــرة الذاتيــة

 مسؤول فرقة ميدان التكوين

صالـــح: االســـــم   
مفــتـاح: اللقـــــب    

(بسكرة)بالفيض  11/0012/ 10:الميالدتاريخ ومكان   

مسكن العالية بسكرة 211حي  202رقم  02عمارة :  العنوان  
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         122320101:،   الهاتف النقال  033/745359 :الهــاتف 

 ameftah2004@yahoo.com:البريد االلكتروني
وعلوم التسييرجامعة دمحم خيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية : مؤسسة النشاط  

 الشهادات المتحصل عليها:
     0002ثانوية العربي بن مهيدي بسكرة، الجزائر،  سنة: شهادة البكالوريــــا  -   

  0000علوم مالية ،جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، سنة : شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية ،تخصص -   
.بتقدير مشرف جدا   0002نقود ومالية،جامعة الجزائر سنة: تصادية، تخصص شهادة الماجستـير في العلوم االق-      
بتقدير مشرف جدا 4112نقود ومالية،جامعة الجزائر سنة: شهادة دكتوراه الدولة  في العلوم االقتصادية، تخصص -     

   4110أستاذ التعليم العالي منذ ديسمبر:المنصب الحـالي
 المهــــام البيداغوجية:

تدريس عدة مقاييس  على مستوى الليسانس والماجستير والدكتوراه     

 

 عضوية اللجان المختلفة

 

 0- عضوية المجالس العلمية

رئيس اللجنة البيداغوجية  -  

رئيس اللجنة العلمية لقسم االقتصاد  -  

عضو المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتسيير  -  

عضو المجلس العلمي لمخبر كلية العلوم االقتصادية والتسيير  -  
 4- عضوية اللجان العلمية للملتقيات: عضو في كثير من الملتقيات الوطنية والدولية

 3- الخبرة وعضوية لجان القراءة  : خبير معتمد  لكثير من البحوث للمجالت العلمية التي تصدرها الجامعات الوطنية: 

 2- عضوية لجان اعداد المسابقات الماجستير والدكتوراه :  شارك كمؤطر في العديد من مسابقات الماجستير والدكتوراة

 5-رئاسة مشاريع الماجستير والماستر والدكتوراه :  مشروع ليسانس ومشروعي ماستر 

 

   1-عضوية رئاسة مشاريع البحث المختلفة 

 الـــمهام االدارية:
  0002/0001نائب مدير مكلف بالدراسات لمعهد العلوم االقتصادية بجامعة بسكرة سنة  -
نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية بكلية العلوم االقتصادية والتسيير بجامعة بسكرة  -

4112إلى ديسمبر   4112ابتداء من مارس  

 

 

 السيـــرة الذاتيــة
 مسؤول تخصص مالية المؤسسة

 خــــان: اللقب          محمــد ناصـر: اإلسم
- الجزائر -بسكرة  51/20/5891: تاريخ ومكان الميالد

 سطر الملوك بسكرة 042ب . ص: العنوان
 00213661935020: الهاتف

 .comkhane.nacer@Gmail: البريد االلكتروني
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 :الشهادات المتحصل عليها -0
 .2222شهادة البكالوريا شعبة العلوم الطبيعة والحياة، دورة جوان  -
 .، جامعة بسكرة2224شهادة الليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة دفعة  -
 .بجامعة بسكرة 2222شهادة الماجستير في علوم التسيير تخصص تسيير المؤسسات  -
 .  جامعة التكوين المتواصل، مركز باتنة 2222شهادة الدراسات العليا المتخصصة في تسيير الموارد البشرية،  -
 (.2214/2215)خالل الموسم الحالي  التسجيل السادس دكتوراه علوم -
 :الخبــرة المهنيــة-1
 .21/25/2222غاية إلى  22/25/2225مساعد إداري بكلية الحقوق بجامعة دمحم خيضر بسكرة، من  -
 .32/20/2211إلى غاية  31/12/2222بقسم علوم التسيير بجامعة ورقلة منذ تاريخ ( ب)أستاذ مساعد  -
 .إلى غاية اليوم 21/12/2211بقسم علوم التسيير بجامعة بسكرة منذ ( أ)أستاذ مساعد  -
 :النشاط العلمي - 4
مجلةةة مركةةز صةةالهللا عبةةد ال كامةةل لالقتصةةاد " إلةةى التوجةةه البي ةةيمةةن التوجةةه البيعةةي : التسةةويق األخضةةر"مقالةةة بعنةةوان  -

 . 2220، 32االسالمي، العدد 
اقتصةةةاد البي ةةةة وأثةةةره علةةةى التنميةةةة "، الملتقةةةى الةةةوطني الخةةةامس حةةةول "أثةةةر البي ةةةة فةةةي التجةةةارة الدوليةةةة"مداخلةةةة بعنةةةوان  -

 .جامعة سكيكدة. 2222نوفمبر  11/12المستدامة، يومي 
مقدمةةة فةةي " فةةي حوكمةةة نظةةم المعلومةةات( IT Scorecard)نحةةو اسةةتخدام بطاقةةة األداء المتةةوا ن " بةةة  مداخلةةة موسةةومة -

، المةنظم مةن طةرخ مخبةر ماليةة، بنةوك و دارة حوكمة الشركات كآلية للحد مةن الفسةاد المةالي واإلداري الملتقى الوطني حول 
 .2212ماي  26/22األعمال، جامعة بسكرة، يومي 

دراسةةةة حالةةةة )أهميةةةة إدارة الجةةودة الشةةةاملة فةةةي تسةةيير المةةةوارد البشةةرية بالمؤسسةةةة االقتصةةادية "ر بعنةةوان مةةذكرة الماجسةةةتي -
 .2222جويلية : ، نوقشت بتاريخ(مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة

مسةةاهمة بطاقةةةة األداء المتةةةوا ن فةةةي التخطةةيط االسةةةتراتيجي فةةةي المؤسسةةةات االقتصةةةادية " أطروحةةة دكتةةةوراه علةةةوم بعنةةةوان -
 .؛ في طور االنجا (دراسة حالة عينة من المؤسسات الجزائرية)
ـــــة -1 بحةةةةوث ، مةةةةدخل لالقتصةةةةاد، اقتصةةةةاد دولةةةةي، اقتصةةةةاد المؤسسةةةةة، تسةةةةيير المةةةةوارد البشةةةةرية:  المقــــاييس المـــدرســـ

 .رياضيات مالية، رياضيات المؤسسة، التقييم المالي للمشاريع، العمليات
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VII - رأي وتأشيرة الندوة الجهوية 
 (التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- رأي وتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان 
 (التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين المحولة للوزارة)

 

 

 

 

 

 

 


