
              

 

 

 : .علوم ماليــــــــــــــــــــــــــة             الشعبة : علوم ماليــــــــــــــــــــــــــــةيدان الم

 ......................................................مالية المؤسسةالتخصص :

 2018/2019.................        السنة الجامعية :   الخامسالسداسي : 
 

 

 

 

 

 ............................................................(1تسيير مالي )العنوان : .....

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

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

 أعمال موجهة 1.5سا محاضرة و  2الحجم الساعي األسبوعي : .

 المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : .................................  

 توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : .............................أعمال 

 أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : .............................

 

 

 

 
 

 .....................................................خياري زهيةاالسم، اللقب، الرتبة : 

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

البريد االلكتروني : 

..khiariz@yahoo.fr....................................................................... 

 ...................................................0670323962رقم الهاتف : 

 توقيت الدرس ومكانه : 

  3بالمدرج رقم  الخميسو الثالثاءيومي 

 

 

 

  SYLLABUS  منهاج المادة التعليمية 

 التعرف على المادة التعليمية

 مسؤول المادة التعليمية



 

 

 

 

 :(Pré requis) المكتسبات 

 
 المتعلقة بالتحليل الماليقدرة الطالب على استخدام األدوات والتقنيات العلمية  

 الهدف العام للمادة التعليمية : 

 لتحليل وضعية المؤسسة االقتصادية اكساب الطالب المهارات العلمية واألدوات المطلوبة     

أهداف مع التركيز فقط على األهداف التي يتم  6الى  3أهداف التعلم )المهارات المراد الوصول إليها( : ) من 

 . تقييمها(

وتمكين الطالب من استخدام األدوات   ليالتحليل المافهم االطار النظري لموضوع  -2المعرفة والفهم ، -1

 .  هذا االطاروالتقنيات العلمية التي درسها في 

 تمكين الطالب من اجراء الدراسات التطبيقية للمواضيع  التي درسها في المقرر  . -3 

األبحاث والمقاالت العلمية باإلضافة الى  مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار: يأتي هذا من خالل التعلم الذاتي ،-4 

 زيارة المكتبة واستخدام االنترنت ألغراض إعداد األوراق العلمية او األبحاث

 

 

 

 

 أهم المواضيع التي تتضمنها المادة تشمل على:

 التعريف بالتحليل المالي  -

 األطراف المستفيدة من التحليل المالي  -

 تحليل السيولي والتحليل الوظيفيال -

 مؤشرات التحليل المالي مدخل  -

 راس المال العامل انطالقا من الميزانية المالية والوظيفية  -

 االحتياج لراس المال العامل  -

 مستوى الخزينة  -

 دراسات حالة من مؤسسات اقتصادية  باستعمال التحليل المالي السكوني -

 

 

 

 

 وصف المادة التعليمية

 محتوى المادة التعليمية



 

 

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 

 امتحان جزئي % 50

 أعمال موجهة 25 %

 أعمال تطبيقية 

فرديالمشروع ال 25%  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 )الحضور / الغياب (المواظبة  

 عناصر أخرى ) يتم تحديدها ( 

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 
 

 
 المرجع األساسي الموصى به : 

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2014/2015 Béatrice  Analyse financière 

 

 

مراجع الدعم اإلضافية )إن 

 وجدت(:

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 2005 lasary   L’analyse financière  

السنةدار النشر و   عنوان المرجع الثاني المؤلف 

Dunod 2014 Georges Legros Finance d’entreprise 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

والمراجع المصادر  



 

 

 

 

 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول التعريف بالتحليل المالي  - 

 األسبوع الثاني األطراف المستفيدة من التحليل المالي 

 األسبوع الثالث السيولي والتحليل الوظيفيالتحليل  - 

 األسبوع الرابع التحليل السيولي والتحليل الوظيفي - 

 األسبوع الخامس مؤشرات التحليل المالي مدخل  - 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع مؤشرات التحليل الماليمدخل  - 

 
راس المال العامل انطالقا من الميزانية المالية  -

 والوظيفية 
 االسبوع الثامن

 
راس المال العامل انطالقا من الميزانية المالية  -

 والوظيفية 
 االسبوع التاسع

 االسبوع العاشر االحتياج لراس المال العامل  - 

 األسبوع الحادي عشر مستوى الخزينة  - 

 
مؤسسات اقتصادية  باستعمال دراسات حالة من  -

 التحليل المالي السكوني
 األسبوع الثاني عشر

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 الزمني المرتقبالمخطط 


