
 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 االقتصادية العلومالقسم        العلوم االقتصادية و علوم التسيير                                          الكلية

 

1 
 

 

              

 

 

 يةعلوم اقتصاد : الشعبةالعلوم االقتصادية و علوم التسيير                    : يدانالم

 اقتصاد وتسيير مؤسسة: التخصص

 2018/2019 : السنة الجامعية                                                الخامس : السداسي
 

 

 

 

 

 .محاسبة وطنية : العنوان

 ............................................................ : التعليم وحدة

 02 : المعامل             ....... :    عدد األرصدة

 ........................................... : الحجم الساعي األسبوعي

   محاضر واحدة 1.5:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................:  هية ) عدد الساعات في األسبوع (أعمال توجي

 ساعات 6:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 عبد هللا منصوري أستاد : االسم، اللقب، الرتبة

 في نيابة مكتب االساتدة 09المكتب رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 mansabdal@gmail.com : البريد االلكتروني

 0555191433 : رقم الهاتف

 05المدرج : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةلى الالتعرف ع  

التعليمية مسؤول المادة  
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 لخطي.ااالقتصاد الكلي .المحاسبة العامة. الطرق االحصائية. الجبر  :(Pré requis) المكتسبات 

يل على اة للتحلكأد يةتمكين الطالب من القدرة على استخدام المحاسبة الوطنمادة التعليمية : الهدف العام لل

 مستوى المؤسسة.

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

القدرة على قراءة احصائيات المحاسبة الوطني.-  

قطاعات االقتصاد الوطني. استخدام المحاسبة الوطنية لتحديد مكانة المؤسسة االقتصادية ضمن فروع و-  

استخدام المحاسبة الوطنية كأداة للتوقع.-  
 

 

 

 

 

: ينقسم محتوى مادة المحاسبة الوطنية الى قسمين  

وأدواتها  اسسها وقسم نظري يقدم األسس النظرية للمحاسبة الوطنية و يتعلق بالمقاربة المحاسبية للظواهر االقتصادية   (أ

 وأهدافها.

الكلي و  قتصادياستخدام الحسابات االقتصادية الوطنية و الجداول و المجاميع ألغراض التحليل االقسم تطبيقي يتعلق ب (ب

 التحليل على مستوى المؤسسة االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

℅50  امتحان 

جزئيامتحان    

 أعمال موجهة 

℅40  أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

℅10  الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1994ديوان المطبوعات الجامعية طنيةالمحاسبة الو قادة أقاسم   

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

OPU Alger Mourad labidi Manuel de comptabilité 
nationale 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

La découverte 2004 Jean. Paul pririou La comptabilité nationale 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول تعريف المحاسبة الوطنية و استخدامتها 

 األسبوع الثاني نشاة و تطور المحاسبة 

 األسبوع الثالث أنظمة المحاسبة الوطنية 

 األسبوع الرابع العمليات و الخدمات االقتصادية العمليات على السلع 

العمليات الماليةعمليات التوزيع و    األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع  SCEA نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية 

 االسبوع الثامن  SCEA األعوان االقصادية في 

 االسبوع التاسع SCEA الحسابات االقتصادية في الجزائر 

 وع العاشراالسب SCEA جدول المدخالت / الخرجات 

 األسبوع الحادي عشر SCEA جدول العمليات المالية 

 األسبوع الثاني عشر اليزانية الوطنية 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


