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 بطاقة تعريف الماستر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تحديد مكان التكوين -0

 العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير:كلية 

 العلوم التجارية: قسم 
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 )*(:في التكوين المشاركون  -6

 :األخرى الجامعية المؤسسات -
 
 

 

 :المؤسسات والشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون -
 

، مجمع عموريمجمع اإلخوة : المؤسسات ومختلف الشركات اإلقتصادية في والية بسكرة مثل

الكبرى للجنوب، ، مؤسسة المطاحن صناعة الكوابلمؤسسة فطال، سوناطراك، ن، مؤسسة وياطهر

إلخ، البنوك ..مؤسسة قديلة، مديرية الضرائب مكاتب الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين

، بنك البركة بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك الخارجي، القرض الشعبي الجزائري: مثل

 .إلخ....الجزائري

 
 

 ال يوجد  :الشركاء الدوليون األجانب -
 

 :إطار وأهداف التكوين -3
 

 شروط االلتحاق  -أ
 

 بماستر محاسبة وتدقيق تخصصات الليسانس التي يسمح لها باإللتحاق

 ليسانس محاسبة وجباية 

  ليسانس علوم التسيير 

 ليسانس علوم مالية 

 

 أهداف التكوين -ب

 
هو تكوين أكاديمي يهيئ الطالب لمزيد من الدراسات في مجاالت الدكتوراه  محاسبة وتدقيقماستر 

بشكل  المحاسبة والتدقيقكما يعطي إمكانية لدمج الخريجين في مجال ، في العلوم التجارية والتسيير

 .عام 

لهذه الغاية فإن الهدف من التكوين هو جعل الطالب قادرين على اكتساب المعرفة والخبرة في 

 .وذلك لتطوير روح التكيف، واالستنتاج عند الطالب المحاسبة والتدقيقمجاالت 

 :يوفر القدرة علىمحاسبة والتدقيقالإن التكوين في 

 .حاسبيةفتح جسور نحو تخصصات  االقتصاد والتسيير  والعلوم الم - 

 .مواصلة الدراسة في تخصصات الدكتوراه المفتوحة في المجاالت السابقة - 
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 والقدرات المستهدفة المؤهالت  -ج

 

 :تكون على النحو التاليمحاسبة وتدقيق الشهادة المتحصل عليها في 

 .محاسبة وتدقيقالسنة األولى ماستر  - 

 : وتنقسم الى محاسبة وتدقيقالسنة الثانية ماستر - 

 .مجال المحاسبة والتدقيقستة أشهر من التكوين المكثف متخصصة في  -

ستة أشهر في إعداد مذكرة نهاية الدراسة، يركز هذا األخير على المواضيع التطبيقية  - 

 .، وفقا لإلمكانيات المتاحة للطالب(الخدمية منها وصناعية)في المؤسسات االقتصادية 

 
 القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية  -د

يقوم بإعداد الطالب للعمل في جميع القطاعات ،تدقيقمحاسبة وإن التكوين في تخصص 

 : االقتصادية بما في ذلك

 .المؤسسات االقتصادية -

 .مجاالت البنوك والخدمات -

  .أو الشركات الخاصةالمؤسسات العامة -

 .مؤسسات التأمين العامة والخاصة -

 

 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 

 :القدرة علىيوفر  محاسبة وتدقيقتخصص  إن التكوين في

 .فتح جسور نحو تخصصات  االقتصاد والتسيير  والعلوم المالية - 

 .مواصلة الدراسة في تخصصات الدكتوراه المفتوحة في المجاالت السابقة - 

 

 

 :مؤشرات متابعة التكوين  -و

 
 

نعمل على متابعة المشروع بواسطة التقييم المتواصل لسير الدروس النظرية في المحاضرات 

نحو الخرجات االستكشافية األعمال الفردية وروس التطبيقية في األعمال الموجهة إضافة إلى والد

التربص الميداني، وتتم هذه العملية باالشتراك مع المؤسسات التي تتعاون زيادة عن المؤسسات 
 .معنا
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 (الممكن التكفل بهمإعطاء عدد الطلبة ): قدرات التأطير -ز
 طالب 111: في حدود التكفل بهمعدد الطلبة الممكن 
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4
 

 :المتدخلين في التخصص المؤسسةساتذة أ -أ
 

 االسم واللقب
+ الشهادة التدرج 

 التخصص

+ الشهادة ما بعد التدرج 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

  تأطير+ محاضرة  أستاذ دولة علوم اقتصادية دكتوراه علوم اقتصادية تومي ميلود
تأطير+ محاضرة  أستاذ اقتصاديةدكتوراه دولة علوم  علوم اقتصادية بن عيشي بشير   
تأطير+ محاضرة  أستاذ دكتوراه دولة علوم اقتصادية علوم اقتصادية رحماني موسى   
تأطير+ محاضرة  أستاذ علوم، علوم اقتصادية دكتوراه علوم اقتصادية حامد نور الدين   
تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير بن عيشي عمار   

تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير شنشونة دمحم   
تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر ب دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير شناي عبد الكريم   

تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر ب دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير بوريش نصر الدين   
تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر ب دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير زعرور نعيمة   
تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر ب دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير كردودي سهام   
تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر ب دكتوراه علوم، علوم تسييير علوم التسيير عباسي صابر   
تأطير+ محاضرة  أستاذ محاضر ب دكتوراه الطور الثالث علوم تجارية تجارية علوم نوبلي نجالء   

تأطير+ أعمال موجهة  أستاذ محاضر ب دكتوراه الطور الثالث علوم تجارية علوم تجارية العمري أصيلة   
تأطير+ أعمال موجهة  محاضر بأستاذ  دكتوراه الطور الثالث علوم تجارية علوم تجارية إلهام بوروبة   
تأطير+ أعمال موجهة  أستاذ محاضر ب دكتوراه الطور الثالث علوم تجارية علوم تجارية غضاب رانيا   

 

 (.توضح)تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى أعمال تطبيقية، موجهة،محاضرة، تطبيق، أعمال   *
 

 ال يوجد:   التأطير الخارجي -ب
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر واحدة بطاقة.) المقترح نالتطبيقية للتكوي

 
 :عنوان المخبر 

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 10 طالب 311مدرج  13 

 16 قاعات للدراسة 41 

 13 مكتبة الكلية 10 

 14 مكتبة مركزية 10 

 15 قاعات اإلعالم اآللي 12 

 12 قاعات المناقشة 16 

 12 قاعة لطلبة الدراسات العليا 10 

 10 مركز التعليم المكثف للغات 10 

    

    

    

    

    

    

    

 

 :ميادين التربص والتكوين في المؤسسات -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

 يوم 01 15 صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة 

 يوم 01 11 بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 يوم 01 15 شركة سوناطراك

 يوم 01 21 عموري مجمع اإلخوة 

 يوم 01 11 طهراوي لألشغال الكبرىمجمع 

 يوم 01 11 للجنوب ىالمطاحن الكبر 

 يوم 01 11 مؤسسة قديلة

 يوم 01 11 مديرية الضرائب

 دوريا دوريا مكاتب المحاسبين
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 :مخابر البحث لدعم التكوين المقترح -ج
 

 رئيس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 
 :التاريخ 

 :رأي رئيس المخبر 

 
 

 رئيس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 
 :التاريخ

 :رأي رئيس المخبر
 

 
 :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث
اسرتاتيجية رفع كفاءة الدمات املصرفية 

دراسة –اإلسالمية من خالل إدارة املخاطر 
-حالة بنك الربكة اجلزائري  

M41004104410 41/41/0415  01/10/0418  

 -سياحية مستدامة مستلزمات حتقيق تنمية 
اجلزائر -بوالية بسكرة  

M41004104400 41/41/0415  01/10/0418  

أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 
تحسين جودة قطاع الخدمات دراسة عينة 

 من المؤسسات

M11421141121 01/11/2115 31/12/2112 

 
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه

 

 :كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير على تتوفر 

 قاعة للدراسة 41 -

 جهاز 30كل قاعة تحتوي على اآلليقاعات لإلعالم  17 -

 قاعتان للمناقشات 12 -

 data showمزودة بأجهزة العرض  مدرجات 13 -

 :تتوفر مكتبة الكلية على : مكتبة الكلية 11 -

 كتاب باللغة العربية( 11*  0211) -

 كتاب باللغة الفرنسية(  5*  3351) -

 كتاب باللغة االنجليزية(  2*  71) -

 .باإلضافة إلى العديد من المجالت وأطروحات الدكتوراه، ورسائل الماجستير، ومذكرات الماستر والليسانس 
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II-  السداسي للتعليمبطاقة التنظيم 
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 :السداسي األول - 0
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-02
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          األساسيةوحدات التعليم 

   00 0 سا 05 / سا 4:31 سا 4:31 سا 321 (إخ/إج) 0و ت أ 

سا0:31 سا1IASs 120املعايري احملاسبية الدولية  سا0:31   x x 2 6 سا 5 / 

سا021 ملعلومات احملاسيبنظام ا سا0:31  سا0:31   x x 2 6 سا 5 / 

سا021 املراجعة و التدقيق اجلبائي  سا0:31  سا0:31   x x 2 6 سا 5 / 

          وحدات التعليم المنهجية

   9 4 سا  2  سا  3 سا  3 سا  095 (إخ/إج) 0و ت م 

سا0:31 سا 91 1برمجيات محاسبية سا0:31   x x 4 6 سا  3   / 

سا0:31 سا015 مقاوالتية سا0:31   x x 5 6 سا  4 / 

          وحدات التعليم اإلستكشافية

سا0:31 سا  45 (إخ/إج)0و ت إ   سا0:31  /   0 6   

سا0:31 سا 45 قانون الضرائب المباشرة  سا0:31 / /   0 6  x 

          وحدة التعليم األفقية

سا0:31  سا 66:31 (إخ/إج)0و ت أ ف  / / 1 0   

سا0:31  سا  66:31   لغة أجنبية  / / 0 0 x x 

   31 12 سا :356:3  سا  035 سا  035 سا 266:31 0مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني -6 
 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-02
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          وحدات التعليم األساسية

   00 2 سا 05 / سا 4:31 سا 4:31 سا 321 (إخ/إج) 0و ت أ 

سا0:31 سا0IFRSs 120املعايري احملاسبية الدولية   سا0:31   x x 2 6 سا 5 / 

سا104 تنظيم  مهنة احملاسبة يف اجلزائر  سا0:31  سا0:31   x x 2 6 سا 5 / 

سا104 مراجعة حماسبية ومالية  سا0:31  سا0:31   x x 2 6 سا 5 / 

          وحدات التعليم المنهجية

   9 4 سا  2  سا  3 سا  3 سا  095 (إخ/إج) 0و ت م 

سا0:31 سا 91 6برمجيات محاسبية  سا0:31   x x 4 6 سا  3   / 

سا0:31 سا015 الاتصال والتحرير الاداري   x   5 6 سا 5:31  /   

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

سا0:31 سا  45 (إخ/إج)0و ت إ   سا0:31  /   0 6   

سا0:31 سا 45 قانون الضرائب غير المباشرة  سا0:31 / /   0 6  x 

          وحدة التعليم األفقية

سا0:31  سا 66:31 (إخ/إج)0و ت أ ف  / / 0 0   

سا0:31  سا  66:31   لغة أجنبية  / / 0 0 x x 

   31 06 سا325  سا  035 سا  035 سا 266:31 6مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 :  السداسي الثالث - 3
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الحجم الساعي  وحدة التعليم
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-02

          وحدات التعليم األساسية

   00 2 سا 05 / سا 4:31 سا 4:31 سا 321 (إخ/إج) 0و ت أ 

سا 0:31 سا120 التحليل املايل املتقدم سا 0:31   x x 2 6 سا 5 / 

سا104 ندوة احملاسبة و التدقيق سا 0:31  سا 0:31   x x 2 6 سا 5 / 

سا104 حماسبة الشركات املعمقة سا 0:31  سا 0:31   x x 2 6 سا 5 / 

          وحدات التعليم المنهجية

   9 4 سا  2  سا  3 سا  3 سا  095 (إخ/إج) 0و ت م 

سا 0:31 سا 91  منهجية البحث   x x 4 6 سا  4:31 / /  

سا 0:31 سا015 محاسبة عمومية سا 0:31   x x 5 6 سا  4 / 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

سا 0:31 سا  45 (إخ/إج)0و ت إ   سا 0:31  سا 0:31   0 6   

سا 0:31 سا 45 قانون محاربة الفساد  x  6 0  سا 0:31 / / 

          وحدة التعليم األفقية

سا 0:31 / سا 66:31 (إخ/إج)0و ت أ ف  / / 0 0   

سا 0:31 / سا  66:31  لغة أجنبية  / / 0 0 x x 

   31 06 سا :356:3  سا  035 سا  035 سا 266:31 3مجموع السداسي 

 



محاسبة وتدقيق  :جامعة بسكرة                                       عنوان الماستر:  المؤسسة                                                15 
6102/6102: السنة الجامعية  

 :السداسي الرابع - 4
 

 علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير: الميدان

 علوم تجارية:الفرع

 محاسبة وتدقيق: التخصص

 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

    العمل الشخصي 

    التربص في المؤسسة

    الملتقيات 

 31 4 سا 41 (مذكرة)أعمال أخرى

 31 4 ساعة 211 4السداسي مجموع 

 

 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  ) :حوصلة شاملة للتكوين - 5

 :(للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة سا616:31 سا035 سا22:31 / سا415

 أعمال موجهة سا616:31 سا035 / سا  22:31 سا415

 أعمال تطبيقية / / / / /

 عمل شخصي سا 225 سا  305 سا22:31 / سا 0152:31

 ((مذكرة))عمل آخر سا 211 / / / سا 211

 المجموع سا0201 سا505 سا 035 سا22:31 سا6422:31

 األرصدة 04 62 2 3 061

 لكل وحدة تعليم األرصدة%  21% 66.5% 2.5% %011
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة02
2102/2102: السنة الجامعية  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة02
2102/2102: السنة الجامعية  

 محاسبة وتدقيق   :عنوان الماستر

 األول          : السداسي

 الوحدة األساسية       :الوحدة اسم

 1IASs املعايير املحاسبية الدولية    مادة:المادة اسم

 2:الرصيد

 6:المعامل

 

 أهداف التعليم

 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )  :محتوى المادة

 عرض القوائم  الـمالية 11املعيار املحاسبي  رقم 

 املخزونات 10 املعيار املحاسبي رقم 

 جدول تدفقات الخزينة 10املعيار املحاسبي  رقم 

 نتائج التغيرات و ألاخطاء السياسية املحاسبية 10املعيار املحاسبي رقم  

 ألاحداث الالحقة للميزانية 11املعيار املحاسبي رقم 

 ضرائب الدخل 10املعيار املحاسبي رقم 

 ي و املعداتاملمتلكات و املبان 11املعيار املحاسبي رقم 

 تمويل-عقود إلايجار 10املعيار املحاسبي  رقم 

 منافع املوظفين 11املعيار املحاسبي  رقم 

 إلاعانات الحكومية 01املعيار املحاسبي رقم  

 آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 01املعيار املحاسبي  رقم 

 انخفاض قيمة ألاصول  61املعيار املحاسبي رقم  

 املخصصات و الالتزامات الطارئة 60املحاسبي  رقم املعيار 

 ألاصول غير امللموسة 60املعيار املحاسبي رقم  



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة01
2102/2102: السنة الجامعية  

 الزراعة 11املعيار املحاسبي رقم  

 
 

 محاسبة وتدقيق    :عنوان الماستر

 األول            :السداسي
 الوحدة األساسية        :الوحدة اسم

 املحاسبينظام املعلومات           :اسم المادة

  

 2:الرصيد
 6:المعامل

 : أهداف التعليم
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 : محتوى المادة

 .املفاهيم ألاساسية لنظم املعلومات  -

 .إطار نظام املعلومات املالية و املحاسبية -

 .املحاسبة و مفاهيم النظم-

 .أدوات تحليل و تصميم نظام معلومات محاسبي-

 .عالقته بنظام املعلومات املحاسبيالحاسب آلالي و -

 
  إلخ....مستمرة،امتحانمراقبة  :طريقة التقييم

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

 
 
 

 محاسبة وتدقيق    :عنوان الماستر

 األول             :السداسي
 الوحدة األساسية         :الوحدة اسم

 والتدقيق الجبائياملراجعة           :اسم المادة

  

 2:الرصيد
 6:المعامل

  : أهداف التعليم
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  : ) محتوى المادة

 إلاطار املفاهيمي لعملية املراجعة الجبائية - 1



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة01
2102/2102: السنة الجامعية  

 عالقة املراجعة الجبائية  بباقي املراجعات ألاخرى   -0

 أشكال املراجعة الجبائية  وفق التشريع الجزائري   -6

 املراجعة الجبائية املعمقة  على محاسبة الشركات العرض النظري والتطبيقات  -1

 التحقيق املعمق  في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف العرض النظري والتطبيقات  -5

 باقي أنواع املراجعات الجبائية ألاخرى العرض النظري والتطبيقات  -1

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....امتحانمراقبة مستمرة، : طريقة التقييم
 

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

 

 محاسبة وتدقيق   :عنوان الماستر

 األول           :السداسي
 الوحدة المنهجية        :اسم الوحدة

 1برمجيات محاسبية           :اسم المادة

  

 5:الرصيد
 6:المعامل

 
 : أهداف التعليم

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 ...( تعريف اهمية انواع) مدخل لبرمجيات المحاسبة 
 اجراءات تصميم البرمجيات المحاسبية 

 المحاسبة دراسات حالة لنماذج برمجيات
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 امتحان
 (إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 مقاوالتية:اسم المادة

 دمحم شنشونةالدكتور :المسؤول عن المادة
 4:الرصيد
 6:المعامل

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

 ( على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 (.  سطرين على األكثر

 (ل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب إجبارية تحديد المحتوى المفصل لك: ) محتوى المادة

 (تعريف المقاربات المتعلقة بالمقاوالتية)تعريف المقاوالتية 



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة21
2102/2102: السنة الجامعية  

 المقاول خصائصه

 أشكال المقاوالتية

 الفكرة والفرصة المقاوالتية

 مسار انشاء المؤسسة

 آليات إنشاء المؤسسات في الجزائر 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....امتحانمراقبة مستمرة، : طريقة التقييم
 امتحان

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

 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 األول      : السداسي
 الوحدة األستكشافية     :اسم الوحدة

 قانون الضرائب املباشرة    :اسم المادة

  

 5:الرصيد
 0:المعامل

 
  أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  : محتوى المادة

 دراسة الضريبة على الدخل االجمالي
 دراسة الضريبة الجزافية الوحيدة

 دراسة الضريبة على ارباح الشركات
 

  ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 (إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 الوحدة األفقية :اسم الوحدة

 لغة أجنبية:اسم المادة

 الدكتور بوريش نصر الدين:المسؤول عن المادة
 0:الرصيد
 0:المعامل

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

 ( على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 (.  سطرين على األكثر

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة20
2102/2102: السنة الجامعية  

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
  امتحان

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

 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثاني: السداسي

 الوحدة األساسية :اسم الوحدة

 IFRSS 0املعايير املحاسبية الدولية :اسم المادة

  

  2:الرصيد

 6:المعامل

 

 : أهداف التعليم

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (.  سطرين على األكثر

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة ألاولى       IFRS1معيار الابالغ املالي  1

 الدفع على أساس ألاسهم   IFRS2معيار الابالغ املالي  0

 اندماج ألاعمال    IFRS3معيار الابالغ املالي  6

 عقود التأمين  IFRS4معيار الابالغ املالي  1

 ألاصول غير املتداولة املحتفظ بها برسم البيع والعمليات املتوقفة      IFRS5ي معيار الابالغ املال 5

 استكشاف و تقييم املوارد املعدنية        IFRS6معيار الابالغ املالي  1

 ألادوات املالية ، الافصاحات IFRS7معيار الابالغ املالي  0

 قطاعات التشغيل      IFRS8معيار الابالغ املالي  0

 ألادوات املالية IFRS9ار الابالغ املالي معي 1

 القوائم املالية املوحدة   IFRS10معيار الابالغ املالي  11

 الترتيبات املشتركة IFRS11معيار الابالغ املالي  11

 إلافصاح عن املصالح في كيانات أخرى      IFRS12معيار الابالغ املالي  10

 قياس القيمة العادلة IFRS13معيار الابالغ املالي  16

11 IFRS14 الحسابات املؤجلة 

15 IFRS15 الايرادات  املتأتية  من عقود مع الزبائن 

 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة22
2102/2102: السنة الجامعية  

  

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

 

 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :الماسترعنوان 

 الثاني       : السداسي

 الوحدة األساسية     :اسم الوحدة

 تنظيم مهنة املحاسبة في الجزائر         :اسم المادة

  2:الرصيد

 6:المعامل

 

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

 ( األكثرعلى 

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (.  سطرين على األكثر

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 :احملاسبة يف اجلزائرالتعريف ابهليئات املشرفة على تنظيم  -

  اجمللس الوطين للمحاسبة؛: أوال

 املصف الوطين للخرباء احملاسبيني؛: اثنيا

 الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت؛: اثلثا

 اجمللس الوطين للمحاسبني املعتمدين؛: رابعا -

 معايري عامة ، معايري العمل امليداين ، معايري التقرير

 منهجية املراجعة -

 ، املسلك العام ، األدوات و الوسائل املستعملة يف املراجعة أهداف املراجع -



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة23
2102/2102: السنة الجامعية  

 ةباملائة وألاعمال املوجه 51ضرة باملائة للمحا 51تقييم مستمر و امتحان نهائي : طريقة التقييم

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

  

 

 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثاني       :السداسي

 الوحدة األساسية     :الوحدةاسم 

 مراجعة محاسبية ومالية        :اسم المادة

  

  2:الرصيد

 6:المعامل

 

  : أهداف التعليم

 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  : محتوى المادة

 مفهوم املراجعة ، التطور التاريخي ، أهمية و أهداف املراجعة ، أنواع املراجعة ،  املراجعة في الجزائر

 معايير املراجعة الخارجية -

 أدلة إلاثبات في املراجعة  -

 أنواع أدلة إلاثبات ، وسائل الحصول على أدلة إلاثبات ، العوامل املؤثرة على حجية الدليل

 مراجعة عناصر امليزانية -

الخصوم ، التحقق من ألاموال اململوكة ، التحقق من ألاصول الثابتة ، التحقق من املخزونات ، التحقق من الديون و 

 التحقق من ألاموال اململوكة ، التحقق من النواتج و ألاعباء

 تمارين و حاالت تطبيقية   -

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة24
2102/2102: السنة الجامعية  

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

 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثاني       :السداسي

 الوحدة التعليم المنهجية: اسم الوحدة

 0برمجيات محاسبية     :اسم المادة

  

 5:الرصيد

 6:المعامل

 

  : أهداف التعليم

 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  : محتوى المادة

 البرنامج االلي لالجور

 البرنامج االلي للمخزون

 للميزانيةالبرنامج االلي 

 رقمنة الوثائق الجبائية

  (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

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

 

 
 
 
 



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة25
2102/2102: السنة الجامعية  

 
 
 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثاني       :السداسي

 التعليم المنهجيةالوحدة : اسم الوحدة

 الاتصال والتحرير الاداري  :اسم المادة

  

 4:الرصيد

 6:المعامل

 

  : أهداف التعليم

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  : ) محتوى المادة

 .مبادئوقواعدالتحريراإلداري -

 .الرسالةاإلدارية -

 .االستدعاءوالدعوة -

 .جدوالإلرسال -

 .التقرير -

 .المحضر -

 .عرضالحال -

 . المذكرة -

 القراروالمقرر -

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

  



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة22
2102/2102: السنة الجامعية  

 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 الوحدة االستكشافية :اسم الوحدة

 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثاني       :السداسي

 االستكشافيةالوحدة التعليم : اسم الوحدة

 قانون الضرائب غير املباشرة:اسم المادة

  

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

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

 ( على األكثر

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (.  سطرين على األكثر

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات

 دراسة الرسم على القيمة المضافة 

 الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبالتين رسوم

 المنتجات البترولية

 الرسم الصحي على اللحوم 

 

 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
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 (إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :الماسترعنوان 

 الثاني       :السداسي

 فقيةالوحدة األ: اسم الوحدة

 لغة أجنبية:اسم المادة

  

 0:الرصيد

 0:المعامل

 

  : أهداف التعليم

 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  : ) محتوى المادة

 برانمج مقرتح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

  امتحان

 (إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

 الوحدة األساسية :اسم الوحدة

 التحليل املالي املتقدم:اسم المادة

  

  2:الرصيد

 6:المعامل

 

 ( التشخيص املالي للمؤسسة الاقتصادية بهدف تقييم ألاداءالتحكم في ): أهداف التعليم

 

 (.  التحكم في املحاسبة العامة و عمليات التسجيل و دراسة امليزانية): المعارف المسبقة المطلوبة 

  : محتوى المادة

 أدوات التحليل املالي املتقدم 

 املقارن التحليل املالي 

 القوائم املالية وعناصرها الرئيسية 

 تحليل امليزانية بواسطة  املؤشرات املالية

 تحليل حسابات النتائج بواسطة  املؤشرات املالية            

 تحليل جدول تغيرات ألاموال الخاصة  بواسطة  املؤشرات املالية

 التحليل لغايات إلاقراض في ألاجل القصير 

 جل الطويلالتحليل   في ألا 

 دراسة  وتحليل جدول  التدفقات النقدية

 تحليل جدول التدفقات النقدية للخزينة  بواسطة  املؤشرات املالية

افعة التشغيلية واستخداماتها   التخطيط املالي  من خالل الر

 الرفع املالي والعوامل املؤثرة على معدل العائد على حقوق امللكية 

 اليأهم نماذج التنبؤ بالفشل امل
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 حاالت عملية شاملة على التحليل املالي

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

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

 

 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

 الوحدة األساسية :اسم الوحدة

 ندوة املحاسبة والتدقيق:اسم المادة

  

  2:الرصيد
 6:المعامل

 
  ): أهداف التعليم

 
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  : ) محتوى المادة
 ةباملائة وألاعمال املوجه 51ضرة  باملائة للمحا 51تقييم مستمر و امتحان نهائي : طريقة التقييم

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

 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

  الوحدة األساسية :اسم الوحدة

 محاسبة الشركات املعمقة:اسم المادة

  

  2:الرصيد
 6:المعامل

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

 ( األكثرعلى 
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وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 (.  سطرين على األكثر

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة
 محاسبة  عمليات الاندماج و الشراء؛ -

 محاسبة الشركات الدولية؛ -

 محاسبة ألادوات املالية؛ -

 بدائل الخيارات املحاسبية؛ -

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 (إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

 الوحدة التعليم المنهجية: اسم الوحدة

 محاسبة قطاعية:اسم المادة

  

 5:الرصيد

 6:المعامل

 

 (التعرف على المحاسبة في مختلف القطاعات خاصة الخدمية ): أهداف التعليم

 

 (.  معلومات مسبقة في مجال المحاسبة) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  إجبارية: ) محتوى المادة

 مدخل للمحاسبة القطاعية 

 المحاسبة في المقاوالت 

 المحاسبة في المستشفيات 

 المحاسبة في الشركات البترولية
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 المحاسبة في الجمعيات التعاونية 

 (الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين يُترك ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

 الوحدة التعليم المنهجية: اسم الوحدة

 محاسبة عمومية:اسم المادة

  

 4:الرصيد

 6:المعامل

 

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

 ( على األكثر

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (.  سطرين على األكثر

 (اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع: ) محتوى المادة

 مضمون المحاسبة العمومية

 الهيئات الخاضعة للمحاسبة العمومية
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 المبادئ التي تحكم المحاسبة العمومية

 األعوان المكلفون بإنجاز العمليات المالية

 العمليات المشمولة بالمحاسبة العمومية

 تقنيات وضوابط القيد المحاسبي العمومي

 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: التقييمطريقة 

  

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

 

 
 
 
 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 

 الوحدة االستكشافية :اسم الوحدة

 منهجية البحث العلمي  :اسم المادة

  

 6:الرصيد

 0:المعامل

 

  : أهداف التعليم

 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 مدخل لعلم المنهجية -

 .المناهج -
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 منهجية إعداد البحث  -

 مقدمة البحث وخطة البحث -

 تحرير مضمون البحث -

 التهميش، المراجع -

 مالحق البحث -

 فهرس البحث -

 إعداد االستبيانات -

  ....، امتحان : طريقة التقييم

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

 
 
 

 محاسبة وتدقيق :عنوان الماستر

 فقيةالوحدة األ: اسم الوحدة

 لغة أجنبية:اسم المادة

 الدكتور بوريش نصر الدين:المسؤول عن المادة

 0:الرصيد

 0:المعامل

 

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

 ( على األكثر

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

لوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المط) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 (. سطرين على األكثر

 و قواعدهااألجنبيةالمختارة  المباديء االساسية في اللغة

 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ) محتوى المادة

 يتماشى مع التخصصبرنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ) إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

  



 محاسبة وتدقيق:  عنوان الماستربسكرة     دمحم خيضر جامعة: المؤسسة34
2102/2102: السنة الجامعية  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

V-  االتفاقيات /العقود 
 
  
 
 
 ال
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 إبداء النية أو الرغبةنموذج لرسالة 

 )في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى(

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع

 

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

 .المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماسترالماستر 

 

 :ترافق هذا  المشروع من خالل( أو المركز الجامعي)وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة 

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -
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 :توقيع المسؤول المؤهل رسميا 
 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 (ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة)

 

 :الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان :الموضوع

 

 :منالمقدم 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

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

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

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

 .ةفي إطار المشاريع المؤطر

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

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري
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 .خارجيا لهذاالمشروعمنسقا(*...............ة)يعين السيد

 
 :توقيع المسؤول المؤهل رسميا

 
 :الوظيفة

 
 :التاريخ

 
 :رسمي للمؤسسةالختم ال


