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  وم الماليةالعل : الشعبة  (D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 سنة ثانية مالية المؤسسة : التخصص

    2019 /2018 : السنة الجامعية األول                  : السداسي
 

 

 

 

 

 ماليّة المؤسسة : العنوان

 استكشافية : وحدة التعليم

 02 : المعامل              03:    عدد األرصدة

  ( ساعات06)  ستة : الحجم الساعي األسبوعي

   سا 03:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

   سا 03: أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 :  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 .مساعدة مؤقتة، أستاذ   إيمان بومود، دكتوراه : ب، الرتبةاالسم، اللق

 /  (..)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 boumoudi@yahoo.fr  : البريد االلكتروني

      0774929852 : رقم الهاتف

  (09رقم ) بالمدرج سا( 12:30 –سا 11:00) األحديوم  : توقيت الدرس ومكانه

 (09رقم ) بالمدرج( 12:30 —سا  11:00)  ءاألربعايوم                               

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

دة التعليميةماالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
 

mailto:boumoudi@yahoo.fr
mailto:boumoudi@yahoo.fr
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  :(Pré requis) المكتسبات 

     

 تتمثل في المحاسبة الماليّة 

 

 مادة التعليمية : الهدف العام لل

ن لمؤسسة ملمالية ختلفة و تحديد الوضعية الالتحليل المالي المتمكين الطالب من التحكم في تقنيات 

 خالل مؤشرات التوازن المالي و النسب المالية.

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

 يتم تقييمها(

 .مادةبالتمكين الطالب من استيعاب أكبر عدد ممكن من المصطلحات الخاصة  -

 وفهم مبادئها. مالية المؤسسةتمكين الطالب من التحكم في تقنيات  -

في  مؤشرات التوازن المالي و النسب المالية المعمول بهاتمكين الطالب من فهم مختلف  -

 المؤسسات.

 

 

 

 

 يحتوي المقياس على ما يلي:

 اإلطار العام لدراسة ماليّة المؤسسة.:  القسم األول -

  لماليامفاهيم أساسيّة حول الوظيفة المالية و التحليل ى عل الفصليحتوي هذا 

 التحليل المالي,:  الثاني الفصل  -

  في  التحليل المالي الساكن والديناميكيعلى كيفية إجراء  الفصليحتوي هذا

 .المؤسسة 

 آليات اتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية.: الثالث الفصل -

  لمؤسسة.ييم و اتخاذ القرارات المالية في اآليات تقعلى أهم  الفصليحتوي هذا 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  



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

 

3 

 

 
 

 

 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20  % 50

جزئيامتحان  15 % 37,5  

 أعمال موجهة / /

 أعمال تطبيقية / /

فرديمشروع الال    

 األعمال الجماعية )ضمن فريق(  

 (Quizz)استجواب   

 + المشاركة الغياب ( / الحضور) المواضبة 5 % 12,5

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  / /  

 المجموع 100 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

   

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

2010 /ومةهدار   التسيير المالي للمؤسسة خميسي شيحة 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

2010ديوان المطبوعات الجامعية/   التسيير المالي زغيب مليكة و بوشنقير  ميلود 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع



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

 

4 

 

 
 

 

تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
  .تقديم برنامج المقياس - 

 .سسةمالية المؤإعطاء لمحة عن  -

 األسبوع األول

 
 مفاهيم أساسية.:  1محاضرة  -

 األسبوع الثاني

  التحليل المالي وفق منظور سيولة / استحقاق:  2محاضرة  - 

 .2تطبيقات حول المحاضرة  -

 األسبوع الثالث

 .2تابع محاضرة  - 

 .2تطبيقات حول المحاضرة  -

 األسبوع الرابع

 يفي.التحليل المالي وفق المنظور الوظ:  3محاضرة  - 

 .3تطبيقات حول المحاضرة  -

 األسبوع الخامس

 .3تابع محاضرة  - 

 .3تطبيقات حول المحاضرة  -

 األسبوع السادس

 تحليل حسابات النتائج. : 4محاضرة  - 

 .4تطبيقات حول المحاضرة  -

 األسبوع السابع

 .التحليل المالي الديناميكي:  5محاضرة  - 

 .5تطبيقات حول المحاضرة  -

 االسبوع الثامن

 .5ابع محاضرة ت - 

 .5محاضرة حول التطبيقات  -

 االسبوع التاسع

 آليات تقييم واختيار االستثمارات. :6محاضرة  - 

 .5محاضرة حول التطبيقات  -

 االسبوع العاشر

 : إتخاذ القرارات التمويليّة و مخطط التمويل.07محاضرة  - 

 .7+ 6تطبيقات حول المحاضرة  -

األسبوع الحادي 

 عشر

 .7+  6المحاضرة  تابع تطبيقات حول - 

 

 األسبوع الثاني عشر

 
 

 األسبوع الثالث عشر

 
 امتحان نهاية السداسي

عشر الرابع األسبوع  

 
 

 

 
 

 

 
 االمتحان االستدراكي

- 

  

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


