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 ..........................ماستير : الشعبة..............................................علوم تجارية ومالية : يدانالم

 ..........................................محاسبة وتدقيق.. التخصص:

 ......2018/2019... : الجامعية السنة        .....................الثالث....... : السداسي
 

 

 

 

 

 .التحليل المالي المتقّدم : العنوان

 .أساسية : وحدة التعليم

  ...02.... : المعامل             . 06:    عدد األرصدة

 .سا03.00 : الحجم الساعي األسبوعي

   .سا01.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .سا01.30.:  عات في األسبوع (أعمال توجيهية ) عدد السا

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

 

 

 

 

 .-ب-أستاذة محاضرة ، وداد بوفافةالمحاضرة:  : االسم، اللقب، الرتبة

                              

 .320المدرج  01رقم تحديد موقع المكتب:

 .wbbw1623@gmail.com : البريد االلكتروني

  0791803505 بوفافة وداد: : رقم الهاتف

            

 04مدّرج:سا ــ ال09.30سا ــــــــــــــ08.00 :االربعاء :توقيت الدرس ومكانه

 22-21سا القاعة: 12.30ساــــــــــــــــــــــــــــــ09,30                             

  

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

يةالتعليم مسؤول المادة  

mailto:wbbw1623@gmail.com
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 اتخاد القرار.، تقنيات المحاسبة المعمقة، مميّزات مختلف عمليات المؤسسة : )Pré requis(المكتسبات 

 

 .للمؤسسة االقتصادية بهدف تقييم األداء التحّكم في التشخيص المالي :مادة التعليميةالهدف العام لل

مع التركيز فقط على األهداف  هدافأ 6الى  3) من  : ل إليها()المهارات المراد الوصو أهداف التعلم

 .التي يتم تقييمها(

 .تحكم في تقنيات التحليل الماليال -

 .استخدام التحليل المالي في اتخاد القرارات االستراتيجية -

 .تقييم األداء -
 

 

…… 

……………………………………………………………………………………………………………

 المرتقب ن المخطط الزمنيضم تّم تفصيله …………………………
………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………........... 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة: اقتراح

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

1 جزئيامتحان  نقاط( 08)40%  

2أعمال جزئي  نقاط( 08)40%  

 الحضور والمشاركة والمواظبة نقاط( 04)20%

فرديمشروع الال /  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( /

 خرجات ميدانية /

تجاوز أربع غيابات يجعل نقطة التطبيق متوسط 

 عالمتي االمتحانات الجزئية فقط

 الغياب

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  /  

 المجموع 100%
 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

/ / / 
 

 
  )فية )إن وجدتمراجع الدعم اإلضا 

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 الصادرة بالخصوص عن دار النشر: التحليل  المالي واالدارة المالية كل كتب 

DUNOD et ECONOMICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس تاريخال
 األسبوع األول تقديم للبرنامج 2018اكتوبر 19
 األسبوع الثاني لتحليل المالي مدخل ل 2018أكتوبر 26

 لثاألسبوع الثا النسب المالية 
 األسبوع الرابع سياسات رأسمال العامل 
 األسبوع الخامس ادارة المخزون 

 األسبوع السادس الرفع المالي والتشغيلي 
 األسبوع السابع -1-تسيير الخزينة 
 االسبوع الثامن -2-سيير الخزينةت 

لاال   االسبوع التاسع متحان الزئيي األول
 االسبوع العاشر ادارة االئتمان 

 فة رأسمالكل 
األسبوع الحادي 

 عشر

 التمويل قصير المدى 
األسبوع الثاني 

 عشر

 سياسة التوزيع 
االسبوع الثالث 

 عشر
 - زئيي الثانياالمتحان ال 

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط
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االطالع على تفصيل البرنامج " أّنه تّم حاسبة وتدقيقمتخصص"  الثانية")جدول االمضاءات( للسنة الماستيرويشهد طلبة "
 :الموافقةمع  طريقة التقييم المبرمجة" و تحليل مالي متقدماس "لمقي المفّصل

 02الفوج 01الفوج
 االمضاء االسم واللقب االمضاء االسم واللقب
  العايب سمير  بسودة مروة
  بن قارة محمد لمين  بلخيري عايدة
  بوالشعير دنيا  بودفة خديزة
  بوبهئيئ نور الهدى  بوئيد الشريف
  ودماغ مريمب  بوغلوم فؤاد
  بوعبسة ابراهيم  بويونس منال

  بوغدير فارس  تبرقاوي نبيلة نهلة
  بوقشبية سهام  تركي أحالم
  بومهني محرئ  حازي وردة

  تومي دالل  حفص العياشي
  زابر محمد لمين  خالدي سليمة

  حزايلية نبيل  سدراتي نور الهدى
  دحامنية حليمة  سوفي ربح روميساء

  درويش بثينة  نئهة شكيري
  رياحي أحالم  طرشون نعيمة
  ريحاني ريم  عاتي سمية

  ريئي منال  عبدلي اسمهان
  عباس محمد رمئي  عثماني نور الهدى
  عبد النوري محمد أيمن  عماري نور الهدى

  عئيئي نهاد  عمامري ايمن
  عشاشرة بشرى  قرفي الياس
  عاللقة نسرين  كبير وردة

  علي قشي رقية  عبد الناصر لوصيف
  عياشي سومية  مراح نورهان

  منزل الهام  مكاحلية أسماء
  ميلس روميصاء  نزايعية مراد
  نوادرية مروى  نئار رانية

  وشتاتي هناء  هوام شافية
  رفاس أوريدة آمال  ولهاصي كمال
  سناوي ئوبير  مقديش سليم
  طوايبية منذر  ضروي احمد

 أستاذة المقياس: بوفافة وداد                                                         لإلدارة بتاريخ:ُسلِّم 


