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  بطاقة تعریف الماستر
  ) تعبئة كل الخانات إجباري(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- 5 - إدارة المیزانیة                                        :عنوان الماستر                                 جامعة باجي مختار عنابة:المؤسسة 
                                    

            2016/2017:السنة الجامعیة

 جامعة باجي مختار عنابة :تحدید مكان التكوین - 1

  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر :معھدكلیة أو 
  علوم التسییر:قسم 

  
 
  (*):في التكوین المشاركون  - 2

  /         :األخرى الجامعیةت ساالمؤس -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 /    :ت و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرونساالمؤس -

  
  
  
  
  
  
  
 /  :لشركاء الدولیون األجانب ا -
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 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج .  
  :إطار وأھداف التكوین - 3

  
نس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في ساالنموذجیة للیتخصصات تحدید (شروط االلتحاق  - أ

 ) المعنيالماستر 
  إدارة المیزانیة  -
  إدارة األعمال  -
  اإلدارة المالیة -
    تسییر عمومي -
  
 )سطر على أكثر تقدیر 20الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة التكوین ،( أھداف التكوین -ب

  
نس القریبة من التخصص وتأتي ساتعتبر ھذه الماستر تكوینا جامعیا ذو مستوى عال للطلبة الحاصلین على لی 

  .ل م د : طار نظام في سیاق مواصلة التكوین في إ
ب الطلبة مھارات جدیدة في تسییر المیزانیة ساویھدف التكوین في ھذا التخصص إلى تعمیق التخصص، وإك

  .وكفاءة عالیة في مجال المالیة العمومیة، مواصلة البحث في الدكتوراه أو التوجھ نحو الحیاة العملیة
اإلشكالیات الجدیدة في مجال المالیة العمومیة ، یسمح ھذا التكوین للحاصلین على الماستر بالتعرف على 

  .واإلصالح المیزاني ، كما یسمح بالتعرف على تطور دور الدولة وتقنیات تدخلھا
  
  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني ( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج
  

ومیة لمدة عامین حیث یمزج بین الدروس تكوینا معمقا في مجال المالیة العمیمنح التكوین في الماستر 
  . األكادمیة ، والدروس ذات التوجھ المھني 

  . كما یشكل ھذا التكوین نقطة انطالق للتكوین في الدكتوراه 
مصالح المیزانیة ، والجماعات المحلیة ، مصالح الرقابة المالیة ، : سیة للتشغیل في ساتتمثل المنافذ األ

  .  ت ذات الطابع اإلداريسامسؤولیة المصالح المالیة للمؤسالخزینة العمومیة ، تولي 
  

  حاملي الشھادات الجامعیة  تشغیللة قابللاات الجھویة والوطنیة القدر -د
  

ھناك فرص واسعة للتوظیف على المستوى الوطني خاصة في ظل التوجھ نحو تقریب اإلدارة من المواطن في 
طارات ذات المؤھالت العلمیة ، مع إمكانیة إدخال أنماط جدیدة في إطار توسیع الالمركزیة ، مع النقص في اإل

تسییر المیزانیة ، في ظل عصرنة النظام المیزاني ، مما یجعل اإلدارة في حاجة إلى إطارات ذات تكوین 
  .أكادیمي تكون قادرة على تطبیق ھذه اإلصالحات 
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  
  ییر محاسبة ومراقبة التس -
  إدارة األعمال  -
  اإلدارة المالیة -
  تسییر العمومي -
  

  :  تكوینمؤشرات متابعة ال -و
  

  ....)الكفاءات المكتسبة إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین، الدیمومة، نسبة النجاح، معاییر( 
  طلب اإللتحاق بالماستر  -
  مدى رضا الجھات المستخدمة عن التكوین  -
  ات المماثلة في الجامعات األخرىمقارنتھ بالتكوین -
  درجة اندماج المتخرجین في المحیط المھني   -

 
  )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم(: قدرات التأطیر -ز
  

  .في ھذا التخصص  طالبا 20یمكن التكفل ب 
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  :المتدخلین في التخصص المؤسسةتذة ساأ - أ

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  م واللقباالس
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

    اإلشراف+محاضرة  أ ت ع   د كتوره دولة   نسسالی  نصیب رجم 
    اإلشراف+محاضرة  أ ت ع   دكتوراه دولة   نس علوم تسییر سالی  رواینیة كمال 
    اإلشراف+محاضرة  أ ت ع   توراه دولة دك  نس علوم تسییر  سالی  سالیمي أحمد 

    اإلشراف+أعمال موجھة  أ/أ م   دكتوراه دولة   نس علوم تسییر سالی  جابة أحمد 
    اإلشراف+محاضرة  أ م ب  الدرجة الثالثة دكتوراه   نس تخطیط سالی  قروي فضیلة 

    اإلشراف+محاضرة  أ ـ ت ع   دولةدكتوراه   نس علوم تجاریةسالی  حمانة كمال
    اإلشراف+محاضرة  ا/ أ م   تأھیل 3د  دكتوراه   نس تخطیطسالی  عمر بنیة 

    أعمال موجھة  أ مس ا  علوم مالیة ماجستیر   نس علوم تسییر سالی  سالمي منیر 
    أعمال موجھة  أ مس ا  ماجستیر   نس علوم تسییر  سالی  بوخضیر وحید 
    أعمال موجھة  اأ مس   نقد مالیة وبنك ماجستیر  نس علوم تسییر سالی  طویل حسونة 

    اإلشراف+محاضرة  أ م ب  علوم اقتصادیة دكتوراه   نس تخطیط  سالی  برایجي الصادق 
    أعمال موجھة  أ مس ا  علوم مالیة ماجستیر   نس علوم تسییر سالی  تلیلي طارق 

    اإلشراف+محاضرة  أم ب   علوم مالیةدكتوراه   نس علوم تجاریةسالی  خماس حوسین
    اإلشراف+محاضرة  أ ت ع   توره دولة د ك  نسسالی  نصیب رجم 

    اإلشراف+محاضرة  أ ت ع   دكتوراه دولة   نس علوم تسییر سالی  رواینیة كمال 
    اإلشراف+محاضرة  أ ت ع   دكتوراه دولة   نس علوم تسییر  سالی  سالیمي أحمد 

 
  ).توضح(أخرى تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أعمال تطبیقیة، موجھة،محاضرة، تطبیق، أعمال   *
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  التأطیر الخارجي -ب
  

  الخزینة العمومیة :المؤسسة التابعة لھا
  

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

 ةأعمال موجھ  أستاذ مشارك  /  نسسالی  بولقصع مراد
  والتربصات

  

 ةأعمال موجھ  اذ مشاركأست  /  نسسالی  غزالن فتیحة 
  والتربصات

  

  

  والیة عنابة :المؤسسة التابعة لھا
 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

 ةأعمال موجھ  أستاذ مشارك  /  نسسالی  بوشامي عمار
  والتربصات

  

 
  Spa Gesi-Immo filiale ENPI   :المؤسسة التابعة لھا

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

 ةأعمال موجھ  أستاذ مشارك  /     نسسالی  روبي عثمان
  والتربصات

  

 
 

 )وضحت(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات - أ
  )لكل مخبر واحدة بطاقة.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

   - ب
  

  LARMO :عنوان المخبر 
  

 
العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   

 1  إعالم آلي   30 
 2  أجھزة عرض إلیكترونیة  10 
 3  تنترنإمركز   30 

  
  
  
 :تسامیادین التربص والتكوین في المؤس -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  شھرا  حسب قدرة االستیعاب  لوزارة المالیة  مصالح المیزانیة
  شھر  //       //       //  مصالح المالیة في الوالیة 

  شھر //       //       //  لدیة مصالح المالیة في الب
  شھر //       //       //  الخزینة العمومیة 

  شھر //       //       //  مصالح المالیة للجامعة 
  شھر //       //       //  مصالح المراقبة المالیة 

  شھر //       //       //  مصالح الضرائب
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  :وین المقترحمخابر البحث لدعم التك - ج
  

  ستاذ الدكتور سالیمي أحمداأل رئیس المخبر
  25/7/2000 رقم اعتماد المخبر

  
  28/07/2000:التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 

  
  

  ستاذ الدكتور ماضي بلقاسماأل رئیس المخبر
  260 رقم اعتماد المخبر

  
  03/11/2002:التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 
  

  
  :عمة للتكوین المقترحمشاریع البحث الدا -د
  

  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
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  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال -ه
  
  مكتبة الكلیة متخصصة * 
  مكتبة الجامعة * 
  ئل الجامعیة ساالر* 
  العلمیة المجالت *

  الجامعیة المتخصصة  المفتوح على بعض المواقع اإلنترنتفضاء * 
  )وزارة المالیة، الوالیة ، البلدیة ، التشریع المالي (مكتبات ومطبوعات القطاع المالي * 
  لإلعالم اآللي  03* 
   لإلنترنت 02*

 تذةسامكاتب لالتصال باأل* 
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول - 1
 

  وحدة التعلیم
عي ساالحجم ال

  عي األسبوعيساالحجم ال  السداسي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 14-16
  إمتحان  متواصل  ىأعمال أخر  تطبیقیة

                 سیةساوحدات التعلیم األ    
    18  6  سا 18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إج( 1و ت أ 

  x x  6  2  سا 6  - سا 1.30 سا 1.30  سا 135 اقتصادیات المالیة العمومیة
سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 ت والنظم المالیة العمومیةساالسیا  2  6 x x  

سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135  حاسبة المالیة في القطاع الحكوميمعاییر الم  2  6 x x  
                    وحدات التعلیم المنھجیة

    9  4 سا 6  -  سا 3.00 سا 3.00  سا 180  )إج( 1و ت م 
سا 1.30 سا 100 نماذج وتقنیات التنبؤ سا 1.30    x x 5 2  سا 3.40 - 

سا 1.30 سا 80 مقاوالتیة  سا 1.30   x  x 4 2  سا 2.20 - 
                    وحدات التعلیم اإلستكشافیة

    2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40  )إج(1و ت إ  
  x x  2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40  نظم الحكم المحلي المقارنة 

                    وحدة التعلیم األفقیة
)إج(1و ت أ ف     1  1  -  - سا 1.30  -  سا 22.30 

  x x  1  1  -  - سا 1.30  -  سا 22.30 لغة أجنبیة
      30  11  سا 25.10    سا 9.00  سا 9.00  سا 647.30  1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني - 2
  

  وحدة التعلیم
عي ساالحجم ال

  السداسي 
  عي األسبوعيساالحجم ال

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال   أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  14-16
  تطبیقیة

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى

سیةساوحدات التعلیم األ           
)إج( 1و ت أ      18  6  سا 18  -  سا 4.30   سا 4.30   سا 405 

  x  x  6  2  سا 6  - سا 1.30  سا 1.30   سا 135  تجدید مناھج المیزانیة العمومیة
ت المحلیةمیزانیة الجماعاإدارة  سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135   2  6 x  x  

تدقیق في القطاع الحكوميالرقابة وال سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135   2  6 x  x  
                    وحدات التعلیم المنھجیة

)إج( 1و ت م      9 3  سا 6.10  - سا 3.00  سا 1.30  سا160 
 x  x 5  2 سا 3.40  - سا 1.30 سا 1.30 سا100 اإلحصاء الحیوي

  x  x  4  1 سا 2.30  -  سا 1.30 - سا 60   االتصال و التحریر اإلداري
                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

)إج(1و ت إ       2  1 سا 2.30  - - سا 1.30 سا 60 
  x  x  2  1 سا 2.30  - - سا 1.30 سا 60 القانون االداري

                    وحدة التعلیم األفقیة
)إج(1و ت أ ف     1  1  -  - سا 1.30  -  سا 22.30 

  x  x  1  1  -  - سا 1.30  -  سا 22.30 لغة أجنبیة
      30  11  سا 26.40    سا 9.00  سا 7.30  سا 647.30  2مجموع السداسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



16                         إدارة المیزانیة                                                    :عنوان الماستر                                 جامعة باجي مختار عنابة:المؤسسة 
            2016/2017:السنة الجامعیة

  :  السداسي الثالث - 3
 

عي ساالحجم ال  وحدة التعلیم
  السداسي 

  عي األسبوعيساالحجم ال
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  14-16
  تطبیقیة

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى

                    سیةسااألتعلیم الوحدات 
    18  6  سا 18  -  سا 4.30   سا 4.30   سا 405  )إج( 1و ت أ 

  x x  6  2  سا 6  - سا 1.30  سا 1.30   سا 135  عصرنھ المیزانیة في الجزائر
سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 في القطاع العمومي رمراقبة التسیی  2  6 x  x  

سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135  الجبایة المحلیة  2  6 x  x  
                    وحدات التعلیم المنھجیة

    9  3 سا 7.30  -  سا 3.00 سا 1.30  سا 180  )إج( 1و ت م 
سا 1.30 سا 100 منھجیة البحث في علوم التسییر سا 1.30    x  x 5 2  سا 3.40 - 

سا 1.30 - سا 80  ندوة في المالیة العمومیة   -  x 4 1  سا 3.50 - 
                    لیم اإلسكتشافیةوحدات التع

    2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40  )إج(1و ت إ  
  x  x  2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40  قانون العمل والوظیفة العمومیة

                    وحدة التعلیم األفقیة
      1  1  -  -  سا 1.30  -  سا 22.30  )إج(1و ت أ ف

  x  x  1  1  -  - سا 1.30  -  سا 22.30  لغة أجنبیة
      30  11  سا 26.40    سا 9.00  سا 7.30  سا 647.30  3موع السداسي مج
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  :السداسي الرابع -  4
  

  علوم اقتصادیة و التسییر وعلوم تجاریة:المیدان 
  علوم التسییر: الفرع

  إدارة المیزانیة:التخصص
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  عي األسبوعيساالحجم ال  

  18  -  24  ي العمل الشخص
  12  -  16  التربص في المؤسسة

  -  -  -  الملتقیات 
  -  -  -  )حدد(أعمال أخرى

  30  4  600  4مجموع السداسي 
  
  
عي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  سایرجى ذكر الحجم ال(  :حوصلة شاملة للتكوین -  5

   :)التاليللسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول 
  

 

 و ت                  ح س  سیةسااأل المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع
 محاضرة 202.30 90 67.30 - 360
 أعمال موجھة 202.30 135 - 67.30 450

 أعمال تطبیقیة - - - - -
 عمل شخصي 810 295 72.30 - 1177.30

)المذكرة(عمل آخر 360 180 60 - 600  
 المجموع 1575 700 200 67.30 2542.30

 األرصدة 72 36 9 3 120
ت .لكل و األرصدة%  60 30 7.5 2.5 100  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  األول: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  ت المالیة العمومیة اقتصادیا:المادة 

  6 :الرصید

  2:المعامل

  
  

  :التعلیمأھداف 
  ) ، في ثالثة أسطر على األكثر  بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر(
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة
  على األكثر   وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین( 

،المدیونیة وتأثیرھا  ختیارات االعمومیةیھدف تعلیم ھذه المادة الى معرفة مضمون المالیة العمومیة نظریات اال
  .......على االقتصاد الوطني 

  
  

  :المادة محتوى
  .مدخل إلى نظریة االختیارات العامة و المالیة العمومیة  -
  اإلنفاق العام و تغطیة النفقات العامة -
  .نظریة المدیونیة العامة و القرض -
  المؤشرات النقدیة و قروض الدولة -
  تأثیر القروض على االقتصاد -
  التسییر المیزاني  -
  مؤشرات و تأثیرات الضرائب ، الرسوم و النفقات العامة -
  دیون الدولة و السیاسة المالیة و تمویل التنمیة -
  يأثر اإلنفاق العام على مستوى الطلب الكل -

 مضاعف المیزانیة،مضاعف الضرائب،مضاعف توازن المیزانیة
  

   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم
  
  

  )إلخ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،( : المراجع
   1979یة عاقتصادیات المالیة العامة ،صالح الرویلي، دیوان المطبوعات الجام

  2002عباس محرز الجزائر : اقتصادیات المالیة العامة  -
  1984عادل أحمد  حشیش ، القاھرة  : قتصادیات المالیة العامة ا -
 المتعلق بقوانین المالیة المعدل  84/17قانون ال -

-Denideni yahia : la pratique du système budgétaire de l’état en Algerie.OPU.Alger 2002  
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  األول: السداسي

  سیةسااأل :وحدة التعلیم 

  بة المالیة الدولیة في القطاع الحكوميمعاییر المحاس:المادة 

  6 :الرصید

  2:المعامل

  
  :التعلیمأھداف 

  ) ، في ثالثة أسطر على األكثر  بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر(
في  2008نذ ري المفعل مساءیھدف تعلیم ھذه الماد الى تمكین الطالب من معرفة نظام المحاسبة الدولیة ال  

أم في القطاع الحكومي فإن ھناك اجراءات واستعداد لبدایة تطبیقھ ، ویأتي تدریس ھذا . القطاع االقتصادي 
  . المقیاس لتھیئة الطلبة لھذه العملیة

  : المعارف المسبقة المطلوبة
  كثروصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األ( 

الذي یدرس في الجذع المشترك ، المحاسبة العمومیة الذي ) المحاسبة العامة ( معرفة نظام المحاسبة المالیة 
 . یدرس في السنة الثالثة تخصص میزانیة 

  
  :المادة محتوى

  المحاسبة العمومیة في ظل المحاسبة الدولیة :الفصل األول
  .مات ذات العالقة بھاالمفھوم، األھداف، والمنظ: المحاسبة الدولیة - 1
  .التوافق و التوحید المحاسبي الدولي - 2
  .الجھود الدولیة لتطویر المحاسبة العمومیة - 3

  األسس النظریة للمحاسبة العمومیة :الفصل الثاني
نظریة أصحاب المشروع، نظریة الشخصیة المعنویة، نظریة األموال (النظریات المفسرة للمحاسبة العمومیة  - 1

  ).المخصصة
  .المقارنة بین نظام المحاسبة العمومیة ونظام المحاسبة المالیة - 2
  ).س المشتركساس االستحقاق، األساس النقدي، أسااأل(تطبیق األسس المحاسبیة على المحاسبة العمومیة  - 3

  ماھیة معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام :الفصل الثالث
  .ولیة في القطاع العاممفھوم و أھمیة معاییر المحاسبة الد - 1
  .مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام - 2
  .الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام - 3

  .دراسة تفصیلیة لمعاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام:  الفصل الرابع
  .س االستحقاقساالقطاع العام وفق أمعاییر المحاسبة الدولیة في  - 1
 .س النقديسامعاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام وفق األ - 2

 
   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم

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

المجمع  اإلتحاد الدولي للمحاسبین، إصدارات معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام، ترجمة جمعیة - 1
 .2010،  2و  1ربي للمحاسبین القانونیین، مجموعة طالل أبو غزالة، الجزء الع

 .2010إسماعیل حسین، المحاسبة الحكومیة من التقلید إلى الحداثة، دار المسیرة، عمان، األردن،  - 2
 .2011رأفت محمود سالمة، المحاسبة الحكومیة، دار المسیرة، عمان، األردن،  - 3



21 إدارة المیزانیة                                          :عنوان الماستر                                 جامعة باجي مختار عنابة:المؤسسة 
                                  

            2016/2017:السنة الجامعیة

4- Ali Bissaad, manuel de la comptabilité publique, école nationale des impôts, koléa, 
Algérie, 2001. 

 
  األول: السداسي

  سیةسااأل :وحدة التعلیم 
  نظم المالیة العمومیةالت و ساسیالا :المادة 
  6 :الرصید
  2:المعامل

 
ھذه المادة، في ثالثة أسطر  بھ من مؤھالت بعد نجاحھ فيساذكر ما یفترض على الطالب اكت(: أھداف التعلیم

  ) على األكثر
  

التعرف على مختلف السیاسات و النظم المالیة العمومیة و تأثیرات العولمة على النظم المالیة العمومیة و كیفیة 
  .ذلك بتقییمھا و الجھات التي تقوم 

  
مواصلة ھذا التعلیم،  وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  
  اديء المالیة العمومیةبم
  

   )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( : محتوى المادة
 

 والنظم المالیة العمومیة السیاسات حول مفاھیم .1
 الیة العمومیةالم تأثیرات العولمة االقتصادیة و المالیة  على النظم .2
 والنظم المالیة العمومیة السیاسات تقییم .3
 البنك للمالیة، العامة المفتشیة المحاسبة، مجلسرلمان ، بال( للتقییم والدولیة الوطنیة والمؤسسات الھیئات .4

  )PNUD ,OCDE الدولي،
 النظم المالیة العمومیة و سیاساتال تقییم مناھج و طرق .5
 مللتقیی محددة نماذج عرض:تطبیقات .6

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

 
  امتحان+ متواصل 

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

 المنھجیة :وحدة التعلیم 

  نماذج وتقنیات التنبؤ :المادة 

  5 :الرصید

  2:المعامل

  
ذكرما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة  ، في ثالثة أسطر ( :أھداف التعلیم

  . یھدف تدریس ھذه المادة إلى تمكین الطالب من التحكم في وسائل التحلیل ومكونات النماذج )  على األكثر
  

   :محتوى المادة
 :مقدمة

  .نبؤانحیاز الت –طرق التنبؤ  –لماذا نتنبأ 
  

  :النماذج
  .نماذج وصیغ التنبؤ  –نماذج ذات صالحیة محلیة وعامة –النماذج األساسیة 

  
  :معاییر التنبؤ

صفات الحالة –الصفات االنتقالیة  –الصفات اإلحصائیة  –تصنیف المعاییر الختبار صیغ التنبؤ على البیانات 
  .معاییر الختبار الصیغ التنبؤ یھ على النماذج –الثابتة 

  
  :تنبؤ في بعض النماذج األساسیةال

–النماذج الموسمیة  –النماذج العشوائیة  –نماذج االنحدار  –نماذج االنحراف الخطي –نموذج المتوسط الثابت 
  .نماذج متعددة المتغیرات–نماذج منحنیات النمو 

  
  :طرق ونماذج التنبؤ

  .اختبار النماذج –بناء النماذج والتعرف  –طرق التنبؤ 
  :نبؤعملیة الت

 . التحكم في التنبؤ –تحلیل ومقارنة الطرق  –طرق التوالف  - البیانات
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  .  1999صالح تومي ، مدخل لنظریة القیاس االقتصادي، الجزء الثاني د م ج الجزائر  -
  .  1998ت التنبؤ قصیر المدى د م ج الجزائر مولود حشمان ، نمادج وتقنیا -

- Joan-Loins Brillet : Modelisation économetrique.éd.Economica 1994  
-Bourbonnais Regis :Economtrie 5em éd .Dunod .Paris.2004                       
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  األول: السداسي

  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  مقاوالتیة   :المادة 

  4 :رصیدال

  2:المعامل

  

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر (: أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
إدخال روح المقاولة للطالب، وتشجیعھ على متابعة مشاریع المؤسسة، وخاصة تلك الخاصة بالمؤسسات 

  الصغیرة والمتوسطة
  
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : لمطلوبة المعارف المسبقة ا
  ).  سطرین على األكثر

  
   أسس إدارة األعمال

  
  

  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( : محتوى المادة
  

  
 تقدیم عام للمقاوالتیة .1

 مؤسسةالفائدة من خلق ال -
 عناصر النجاح المقاول -
 تیبولوجیــة المقــــاول -

 معاینة: المقاوالتیة في الجزائر .2
 خصائص المقاوالتیة -
 أشكال المقوالتیة -
 تقدیم خطة عمل لفائدة المقاول الطالب -

 من الفرصة الى الفكرة: ابداعیة المشاریع .3
 اقتراح أفكـــار جدیدة:عمل جماعي  -
 طریقة المصعد: تقدیم مشروع  -

 ار المقاوالتيالمس .4
 دفع –مشروع  –فكرة : الشكل الوظیفي -
 من المنطق المقاوالتي الى المنطق التسییري -

 تنمیة روح المقاوالتیة عند الطالب .5
 تعریف النظام المقوالتي .6
  المقاوالتیة عالمشاریطرق تقدیم و انشاء  .7
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  )دیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح للسلطة التق( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  

  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان 
  

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

 Alain Fayolle, L'art d'entreprendre, en partenariat avec l'EM Lyon, Coédition 
Les Echos Éditions - Village Mondial, 2007 

 Thierry Verstraete (2003), Proposition d'un cadre théorique pour la recherche 
en entrepreneuriat, Éditions de l'ADREG,  

  Thierry Verstraete et Bertrand Saporta (2006), Création d'entreprise et 
entrepreneuriat, Éditions de l'ADREG 

  
 

  
  
 

  األول: السداسي

  االستكشافیة  :حدة التعلیم و

  نظم الحكم المحلي المقارنة :المادة 

  2 :الرصید

  1:المعامل

ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة  ، في ثالثة أسطر  ذكر( :أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  
   :محتوى المادة

  التطور التاریخي لنظام اإلدارة المحلیة  -
  ة المحلیةالمركزیة والالمركزیة وعالقتھما باإلدار -
  المبادئ األساسیة التي تقوم علیھا نظریة اإلدارة المحلیة -
  أیدلوجیة اإلدارة المحلیة -
  المقومات الرئیسیة لنظم اإلدارة المحلیة   -
  الھیئات المحلیة -
  عوامل نجاح اإلدارة المحلیة -
  صنع السیاسة المحلیة وتنفیذھا - 
  المحلیةالعالقة بین الوحدات المحلیة والحكومة  - 
  الدور الرقابي للسلطات المركزیة على الوحدات المحلیة - 
  العاملون في اإلدارة المحلیة  - 
  نظام اإلدارة المحلیة في الجزائر - 

  )دراسة مقارنة(أنظمة اإلدارة المحلیة في بعض الدول  -        
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   امتحان+ متواصل : طریقة التقییم

  
  )إلخ نترنت،كتب،ومطبوعات ، مواقع ا( : المراجع

  .1993تشكیل المجالس المحلیة وأثره على آفایتھا في نظم االدارة المحلیة، عمان  –خالد سمارة الزعبي . د - 1
  .، القاھرة1981اإلدارة المحلیة المفاھیم العلمیة ونماذج تطبیقیة، الطبعة الثانیة  –أحمد رشید . د - 2
  .1986ح اإلداري في الوطن العربي، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، عمان،االدارة العامة واإلصال –ناصر محمد الصائغ . د - 3
  .1981اتجاھات معاصرة في نظم الحكم المحلي، القاھرة  –محمد فتح اهللا الخطیب وصبحي محرم . د - 4

 
  

  األول: السداسي

  یة ألفقا :وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة  :المادة 

  1 :الرصید

  1:المعامل

  
، في ثالثة أسطر   بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر( :لیمالتعأھداف 

  تحكم الطالب في لغة التخصص وھي لغة العمل ألى حد كبیر  ) على األكثر
  

  :المادة محتوى
  .واستخراج المصطلحات واستخدامھا  ةاألجنبی ومالیة باللغة ةدراسة نصوص اقتصادی

 
   امتحان+ متواصل  :یمطریقة التقی

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

-Des textes économique et des revues de management financier.  
  
 

 

  الثاني: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  تجدید مناھج المیزانیة العمومیة :المادة 

  6 :الرصید

  2:المعامل
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، في ثالثة أسطر   بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةسافترض على الطالب اكتما یذكر(:التعلیمأھداف 
یسعى ھذا النظام إلى معرفة مختلف االتجاھات الكبرى المعتمدة في إصالح نظم المیزانیة ، حیث ) على األكثر

  . یسمح للطالب بالتعرف والمقارنة بین التجارب المختلفة في الجزائر والعالم 
  :ادة محتوى الم

  
  أھمیة اإلصالح المیزاني  -
  أسباب وأھداف اإلصالح المیزاني  -
  إصالح المالیة العمومیة من منظور صندوق النقد الدولي  -
  أثر اإلصالح المیزاني على االقتصاد الوطني   -
   84/17التعدیالت التي أدخلت على القانون  -
  واقع اإلصالحات   -
  افصالح المیزانيبعض التجارب الدولیة في مجال  -
  

   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم
  

  )إلخ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،( : المراجع
النظریة العامة وفقا للتطورات الراھنة ، دار ھومة ، , ھمة في دراسة المالیة العامة ساأعمر یحیوي ، م -

   2005الجزائر 
ت العمومیة ذات الطابع االداري ساإصالح المیزانیة العامة للدولة ، وأثاره على تسییر المؤس : یحیاوي أحمد -

  2011/2012لة ماجستیر ، جامعة بومرداس سافي الجزائر ، ر
-Denideni yahia : la pratique du système budgétaire de l’état en Algerie.OPU.Alger 2002  

  

  

  

  الثاني: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  الرقابة والتدقیق في القطاع الحكومي :المادة 

  6 :الرصید

  2:المعامل

  
، في ثالثة أسطر   في ھذه المادة بھ من مؤھالت بعد نجاحھساما یفترض على الطالب اكتذكر(:التعلیمأھداف 

  ) على األكثر
  :المادة محتوى

  
  الرقابة في القطاع العام :الفصل األول

 .مفھوم وأھمیة الرقابة - 1
 ).تشریعیة/خارجیة، إداریة/ بعدیة، داخلیة/ قبلیة( أنواع الرقابة  - 2
 :الھیئات المكلفة بالرقابة  - 3

  المراقب المالي - أ
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 المفتشیة العامة للمالیة  - ب
 .لمحاسبةمجلس ا  - ت

  التدقیق الداخلي في القطاع العام :الفصل الثاني
 ).المفھوم، الخصائص، األھمیة، األھداف( ماھیة التدقیق الداخلي  - 1
 :المعاییر الدولیة للتدقیق الداخلي في القطاع العام - 2

 .المیثاق األخالقي للتدقیق الداخلي - أ
 معاییر الصفات  - ب
 معاییر األداء - ت

 :داخلي المنھجیة العملیة للتدقیق ال - 3
  .ئل المدقق الداخليساأدوات وو - أ

 .تنظیم مھمة التدقیق الداخلي - ب

   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم
 

 :المراجع
  .2011س محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد عبا - 1

     2- Ali Bissaad : droit de la comptabilité publique, édition Houma, Algérie, 2004.  
3- Jacques Renard : Théorie et pratique  de l’audit interne, édition d’organisation, paris, 
2010. 

4-  L’audit dans le secteur publique, revue d’analyse comparée en administration 
publique, Vol 18, n 3, automne 2012. 
 
 
 

  

  الثاني: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  ادارة میزانیة الجماعات المحلیة:المادة 

  6 :الرصید

  2:المعامل

  :التعلیمأھداف 
  ) ، في ثالثة أسطر على األكثر  بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر(

ت ساالیة الجماعات المحلیة ، والسیادراسة ھذه المادة تكسب الطالب معرفة األسس والمبادئ التي تحكم م
المالیة المنتھجة ، وجوانب االختالف بینھا وبین مالیة الحكومات سواء من حیث إعداد المیزانیات أو البحث 

  .عن الموارد 
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  : المعارف المسبقة المطلوبة
  كثر  وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األ( 

،المدیونیة وتأثیرھا  ختیارات االعمومیةیھدف تعلیم ھذه المادة الى معرفة مضمون المالیة العمومیة نظریات اال
  .......على االقتصاد الوطني 

  
 :المادة محتوى

  
  أھمیة المالیة المحلیة  -
  مصادر المالیة المحلیة  -
  میزانیة الجماعات المحلیة  -

  إعدادھا  -    
  شتھامناق-    
  المصادقة علیھا  -    
  تنفیذھا  -    

  وثائق المیزانیة -
  المیزانیة األولیة  -    
  باتساأمر فتح الح -    
  المیزانیة اإلضافیة  -ا    
  الترخیص الخاص  -    

 كیفیة استغالل ممتلكات المیزانیة المحلیة  -
  

   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم
  

  )إلخ، مواقع انترنت، ومطبوعاتكتب،( : المراجع
  )البلدیة ، الوالیة ( قانون الجماعات المحلیة  -

  شریف رحماني ، مالیة البلدیات 
  المالیة المحلیة في الجزائر  -
  C1. C2مدونة المالیة المحلیة  -

زانیة الجماعات المحلیة مراقبة می, وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة : بركان زھیة ،ربحي كریمة  -
  .جامعة سعد دحلب البلیدة ،

  

  

  

  

  الثاني: السداسي

  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  اإلحصاء الحیوي:المادة 

  5 :الرصید

  2:المعامل
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ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أھداف التعلیم

لطالب معرفة اآللیات المستخدمة في االستقصاءات المختلفة للضواھر االجتماعیة اكتساب ا) على األكثر
  ...  مثل الفقر ، البطالة ، االستھالك ، النمو السكاني ، األسعار . واالقتصادیة ، واتجاھاتھا 

  
  

لیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التع( المعارف المسبقة المطلوبة 
مبادئ الریاضیات ، مبادئ اإلحصاء ، القتصاد : یجب على الطالب أن یكون على درایة ب) سطرین على األكثر

   ...الكلي 
  
  

 : محتوى المادة
  

  .اإلطار النظري لإلحصاء الحیوي:الفصل األول
  .في علم الدیمغرافیا ةالمفاھیم األساسیة و المصطلحات المتداول:المبحث األول   
  .أھمیة اإلحصاءات الحیویة و السكانیة: الثاني المبحث  
  .طرق و مصادر جمع البیانات اإلحصائیة و الدیمغرافیة:المبحث الثالث  

  .المستخدمة في اإلحصاء الحیوي سالمقایی:الفصل الثاني
  .الدیمغرافیة سالمقایی: المبحث األول   
  .نماذج التقدیر السكاني:المبحث الثاني  

  .رتباط و االنحدار الخطياال:الفصل الثالث
  .المفاھیم األساسیة حول االرتباط ، االنحدار و جداول االقتران: المبحث األول   
  .وطرق حسابھ ياالرتباط الخطي ، الغیر الخط: المبحث الثاني  
  .االنحدار الخطي وطرق حسابھ: المبحث الثالث  
  

  .%50 ن، االمتحا%50متواصل : طریقة التقییم
   

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
-، دار أسامة للنشر،عمان"دروس و تطبیقات"اإلحصاء الوصفي و الحیوي : إسماعیل محمد بن قانة  - 1

  2011األردن،
  2007األردن،الطبعة األولى،- مبادئ اإلحصاء، ،دار البدایة، عمان: أحمد عبد السمیع طبیھ .د - 2

3- Mariette mercier : Bio statistique et probabilités , ellipses ,2eme édition ,2011 
4- Didier Schlatter : De l’analyse a la prévision «comprendre la statistique descriptive 
statique », , Hachette supérieur, paris, 5ème édition, 2009. 

  

  

  
  
  
  



30 إدارة المیزانیة                                          :عنوان الماستر                                 جامعة باجي مختار عنابة:المؤسسة 
                                  

            2016/2017:السنة الجامعیة

  الثاني: السداسي

  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  االتصال و التحریر اإلداري:دة الما

  4 :الرصید

  1:المعامل

  

في ثالثة أسطر  ،ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة(: أھداف  التعلیم
  ).األكثرعلى 

تمكین الطالب من تحریر إداري و االتصال في مجال تخصصھ، وإعداد السیرة الذاتیة و طلب التوظیف، على 
  .بل المثال، و ذلك باستعمال اللغات الثالثس

 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم:(المعارف المسبقة المطلوبة
 ).األكثرفي سطرین على 

  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة
  :مقدمة

  .تحریر رسالة طلب توظیف - 1
  .تحریر السیرة الذاتیة - 2
  .تحریر تقریر عن القیام بمھمة - 3
  .تحریر دعوة الجتماع أعضاء مجلس اإلدارة - 4
  .تحریر تقریر حول الوضع المالي للمؤسسة وعرضھ أمام الجمعیة أو مجلس اإلدارة - 5
  .مواضیع أخرى بطلب من الطلبة - 6

  ).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....ستمرة، امتحانمراقبة م :طریقة التقییم
 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 

  ).الخ ،مواقع انترنت،مطبوعات ،كتب:(المراجع 

 ).لمجالبحسب ا ، و عربیة، فرنسیة وإنجلیزیة: بحسب اللغة(المادة أستاذیختارھا 
  

  

  

  الثاني: السداسي

  االستكشافیة :وحدة التعلیم 

  القانون اإلداري :المادة 

  2 :الرصید

  1:المعامل
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ذكرما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة  ، في ثالثة أسطر ( :أھداف التعلیم
وھیاكلھا ، العالقة التي تربط ھذه الھیاكل ، ثم  اكتساب الطالب معرفة القوانین المنظمة لإلدارة ،)  على األكثر

  العقود التي تبرم بین ھذه الھیاكل فیما بینھا ، وبین المواطن والمؤسسات العامة والخاصة
  
  
  

  :محتوى المادة
 

.نشأة القانون اإلداري  
.عالقة القانون اإلداري بعلم اإلدارة العامة  

.م القضاء اإلداري ـ الفقھ اإلداري  أحكا( المصادر التفسیریة للقانون  اإلداري   
.الوزارات     

 الالمركزیة المرفقیة 
 المناطق والجماعات اإلقلیمیة 
 اختصاصات المجلس البلدي 

 اختصاصات رئیس البلدیة 
 اختصاصات المجلس الوالئي

 اختصاصات الوالي
 أسلوب المؤسسة العامة في إدارة المرافق العامة 

ھاء الخدمة الحقوق المستحقة عند انت   
 تطبیقات نظامیة على الشروط االستثنائیة في  العقود اإلداریة 

أدلة نظامیة : الحمایة النظامیة للمال العام   
 

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

  القانون اإلداري ، بعلي محمد الصغیر 
  مراكش ، المغرب  2002 1كبرى ، المطبعة والوراقة الوطنیة ، طمحمد نشطاوي ، المرافق العامة ال -
  2006محمد لباد ، القانون اإلداري الجزء الثاني ، النشاط اإلداري الجزائر  -
  

 

  

  الثاني: السداسي

  فقیةاأل :وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة 

  1 :الرصید

  1:المعامل
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، في ثالثة أسطر   بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةاسما یفترض على الطالب اكتذكر( :التعلیمأھداف 
  . التحكم في لغة التخصص كتابة وقراءة وبحثا ، ومصطلحا  ) على األكثر

  
  :المادة محتوى

  .، والتحكم في المصطلحات  ةاألجنبی باللغة إلىراسة نصوص اقتصادية ومالية وترجمتها د
 

 
  متواصل+امتحان  :طریقة التقییم

  
  

   )إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،( : اجعالمر
  استعمال الكتب االقتصادیة باللغتین واستخراج نصوص منھا

  المقاالت من المجالت المتخصصة 
-Des textes économique et des revues de management financier.  

  
  

  

  الثالث: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  في الجزائر عصرنة المیزانیة :المادة 

  6 :الرصید

   2:المعامل

  
، في ثالثة أسطر   بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر(:التعلیمأھداف 

یھدف ھذا المقیاس إلى استیعاب الفلسفة الجدیدة المعتمدةى في الجزائر قصد إصالح نظام  ) على األكثر
 .بیر واإلجراءات ذات الصلة بالموضوع المیزانیة العمومیة ومختلف التدا

  
  :المادة محتوى

  مقدمـــــة  -
  نقائص نظام المیزانیة الحالي  -
  دواعي وأھداف اإلصالحات للنظام المالي  -
  ھیكلة عصرنة النظام المالي  -
  سیة لإلصالح ساالعناصر األ- 
  ) لمغربا، كندا ، سافرن( تجارب بعض الدول في إصالح النظام المالي  -
 

   متواصل+ امتحان  :طریقة التقییم
  

  المتعلق بقوانین المالیة المعدل  84/17القانون  - –)إلخ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،( : المراجع
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   2002الجزائر –تحت إشراف األستاذ مولود دیدان ، دار بلقیس الدار البیضاء , أبحاث في اإلصالح المالي  -
-Denideni yahia : la pratique du système budgétaire de l’état en Algerie.OPU.Alger 2002  

  

  

 

  الثالث: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  مراقبة التسییر في القطاع الحكومي :المادة 

  6 :الرصید

   2:المعامل

ثة أسطر ، في ثال  بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر(:التعلیمأھداف 
  ب الطالب آلیات التحكم في تكلفة الخدمات المنتجة من قبل الدولة سااكت) على األكثر

  
  

  :المادة محتوى
 

  ماھیة مراقبة التسییر:   الفصل األول
 .نشأة وتطور مراقبة التسییر - 1
 .خصوصیات مراقبة التسییر في القطاع العام - 2
 .مراقبة التسییر في ظل التسییر العمومي الحدیث - 3

  المحاسبة التحلیلیة و التحكم في التكالیف: صل الثانيالف
 .تصنیف التكالیف - 1
 .تحلیل التكالیف عن طریق مراكز المسؤولیة - 2
 .س األنشطةساتحلیل التكالیف على أ - 3

  التخطیط والموازنات التقدیریة:  الفصل الثالث
 .المفھوم و األھداف: الموازنات التقدیریة  - 1
 .أنواع الموازنات التقدیریة  - 2
 .وات إعداد الموازنات التقدیریةخط  - 3

  لوحة القیادة و تقییم األداء في القطاع العام:  الفصل الرابع
 .المؤشرات و تقییم األداء - 1
 .المفھوم وسیرورة اإلعداد: لوحة القیادة - 2
 .حة القیادة و نظام المعلوماتلو - 3

 
  متواصل+ امتحان : طریقة التقییم
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  :المراجع
النظام المحاسبي ونظام : ت في المحاسبة المتخصصةسابد ربھ، دراھاشم أحمد عطیة و محمد محمود ع - 1

 .2000محاسبة التكالیف في المنشآت الخدمیة و المستشفیات، الدار الجامعیة، االسكندریة، 
2- Philipe Lorino : Méthodes et pratique de la performance, édition d’organisation, 2001. 
3- Alazard et Separi : contrôle de gestion : manuel et application, édition Dunod, Paris, 
2001. 

  
  الثالث: السداسي

  سیة سااأل :وحدة التعلیم 

  الجبایة المحلیة :المادة 

  6 :الرصید

   2:المعامل

، في ثالثة أسطر   بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادةساما یفترض على الطالب اكتذكر(:التعلیمأھداف 
  ب الطالب آلیات التحكم في تكلفة الخدمات المنتجة من قبل الدولةسااكت) ألكثرعلى ا

 
  .تھدف ھذه المادة إلى تمكین الطالب من معرفة مصادر التمویل المحلیة و كیفیة استعمالھا في التنمیة المحلیة

  
 :المادة محتوى

 
  مفھوم الجبایة المحلیة -
  أھمیة الجبایة المحلیة -
  حلیة في الجزائرواقع جبایة الم -
  2000- 1992اإلصالحات الجبائیة في الجزائر  -
  اإلصالحات الجدیدة -
  االستقالل المالي للجماعات المحلیة و تحدیات التنمیة -
  مصادر تمویل الجماعات المحلیة -
  طرق تمویل الجماعات المحلیة -
  إطار تمویل الجماعات المحلیة تقییم الجبایة المحلیة في الجزائر -
  مقارنة بین بعض التجارب األجنبیة -
  

  متواصل+ امتحان  :طریقة التقییم
  

  :المراجع
  
 1985.خالد سمارة الزغبي، التمویل المحلي للوحدات اإلداریة المحلي، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان،األردن،  - 1
  .2004امعیة، محمد الصغیر بعلي، قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الج - 2
المعھد الوطني للمالیة، الجزائر، : جن، تقسیم المصادر الجبائیة بین الدولة والجماعات المحلیة، مذكرة تَخرسامیعادي ح - 3

  1991جوان 
4- GRABA Hachemi. Les ressources Fiscales des collectivités locales, ENAG. Alger.2000. 
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  الثالث: السداسي

  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  منھجیة البحث في علوم  التسییر:المادة 

  5 :الرصید

  2:المعامل

  
  

  :أھداف التعلیم
  ) ذكرما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثر(

تساب اآللیات المنھجیة اكتساب الطالب على التفكیر المنطقي ، اكتساب منھجیة تناول مواضیع التخصص ، اك
  المطبقة في علوم التسییر 

     
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

  وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
  التحكم في اللغات للقراءة الجیدة والكتابة الجیدة   

  
   :محتوى المادة

  
العلميالتفكیر  والبحث :  والأ  
 –أھدافھ  –أھمیتھ  –تعریف  البحث العلمي  –خصائص  التفكیر العلمي  –مراحل التفكیر اإلنساني  -

.مقارنة البحث العلمي  –صفات  البحث العملي  –أنواعھ  –خصائصھ   
مصادر معلومات  البحث العلمي : ثانیاً   

شبكة اإلنترنت: اإللكترونیة   مصادر  المعلومات –) المكتبة ( مصادر المعلومات  التقلیدیة  -  
 خطوات البحث العلمي 

: اختیار وتحدید الموضوع   
.أبعاد البحث –أھمیة  البحث  –تحدید المشكلة بصیغة  سؤال  –القراءات  االستطالعیة  -  
.استطالع  الدراسات السابقة –تعریف  المصطلحات  -  

: صیاغة الفرضیات   
 –أھمیة  الفرضیة  ودورھا  في البحث  –فرضیة  والنظریة  والقانون الفرق  بین  ال –تعریف  الفرضیة  -

.كیفیة  الصیاغة  الجیدة  للفرضیة –المتغیرات  –خصائص  الفرضیة  الجیدة   
: تصمیم خطة البحث  

البحث ) أسلوب ( تحدید منھج    
 المنھج التاریخي 

) راسة  المقارنة الدراسات  المسحیة ، دراسة  الحالة،  الد: ( المنھج  الوصفي    
 المنھج  التجریبي 

المنھج اإلحصائي    
: جمع البیـانات   

المالحظة  –المقابلة  –االستبیان  -) :البیانات ( وسائل جمیع  المعلومات   -  
): البیانات واستخالص النتائج( تحلیل وعرض  المعلومات   

تفسیر البیانات   -عرض  البیانات  –تحلیل البیانات  -  
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: ة  النھائیة  للبحث العلميالصیاغ  
)االقتباس ، الواشي ، توثیق المصادر( النواحي الفنیة  –مكونات تقریر  البحث  -  
 
 

  امتحان: طریقة التقییم
  
  

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
. مطابع دار البالد: جدة. 3ط. أسالیب ومناھج البحث العلمي في العلوم االجتماعیة. أحمد عبدهللا الصباب-

  .ھـ1419
ترجمة حسن یاسین . دراسة مفاھیم البحث ألخصائي العلوم االجتماعیة: أسالیب البحث العلمي. أركان أونجل -

  .ھـ1403. معھد اإلدارة العامة: الریاض . ومحمد نجیب
  .م1989. دار المعارف: مصر. 5ط. أصول البحث العلمي ومناھجھ. أحمد بدر -
  .ھـ1413. دار المریخ: الریاض . دلیل الباحثین في اإلدارة والتنظیم. طیةحامد سوادي ع -
  .2009دار األبحاث، : قدي عبد المجید، أسس البحث في العلوم االقتصادیة واإلداریة، الجزائر -
دار الثقة للنشر : عمان. أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة. فوزي غرایبة وآخرون -

  .ھـ1401. لتوزیعوا
  .ھـ1421.    مكتبة العبیكان: الریاض . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة. صالح حمد العسال -
  

  

  

  

  الثالث: السداسي

  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  ندوة في المالیة العمومیة :المادة 

  4 :الرصید

  1:المعامل

  

من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ (  أھداف التعلیم
  ) على األكثر

  .تھدف ھذه المادة إلى تمكین الطالب من استخدام المنھجیة في مجال المواضیع المرتبطة ب المالیة العمومیة
  

، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األكثر

  .األدوات المنھجیة
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  : محتوى المادة
  أختیار محاور تعنى بمجال المالیة العمومیة و مشاكلھا

 .یساھم الطالب في تناول مواضیعھا تحت إشراف أستاذ المادة
  

  تقییم متواصل: طریقة التقییم
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  .جال المالیة العمومیة مراجع متنوعة في م

 
  
 
  

  الثالث: السداسي

  اإلستكشافیة  :وحدة التعلیم 

  قانون العمل  والوظیفة العمومیة :المادة 

  2 :الرصید

  1:المعامل

  

بھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ساذكر ما یفترض على الطالب اكت(  أھداف التعلیم
اس إلى معرفة القوانین واإلجراءات المنظمة لتسییر الموارد البشریة في اإلدارة یھدف ھذا المقی) على األكثر

  العمومیة 
  
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  معرفة المصطلحات القانونیة  )سطرین على األكثر

  : محتوى المادة
  
  التوظیف -
  قود العمل  ع -
  الحقوق والواجبات  -
  الحمایة االجتماعیة -
  التكوین والترقیة  -
  نھایة الخدمة  -
  

   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  دلیل الموظف العمومي  -
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   2011لجزائر المتعلق بالوظیفة العمومیة دار بلقیس الدار البیضاء ا 2006قانون  -
  المتعلقة بتشریعات العمل 91قوانین  -
  عبد الرحمان خلیفي ، الوجیز في منازعات العمل والضمان االجتماعي -
  
  

  

  الثالث: السداسي

  األفقیة  :وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة 

  1 :الرصید

   1:المعامل

، في ثالثة أسطر   د نجاحھ في ھذه المادةبھ من مؤھالت بعساما یفترض على الطالب اكتذكر( :التعلیمأھداف 
  . التحكم في لغة التخصص كتابة وقراءة وبحثا ، ومصطلحا  ) على األكثر

  
  :المادة محتوى

  .، والتحكم في المصطلحات  ةاألجنبی باللغةاسة نصوص اقتصادية ومالية وترجمتها إلى در
 

 
  متواصل+امتحان  :طریقة التقییم

  
  

   )إلخ ، مواقع انترنت،عات ومطبوكتب،( : المراجع
  استعمال الكتب االقتصادیة باللغتین واستخراج نصوص منھا

  المقاالت من المجالت المتخصصة 
-Des textes économique et des revues de management financier. 
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
  
  
  ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف تفاقيات والعقود االرفق ت ،إذا كانت نعم(  
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  لة إبداء النیة أو الرغبةسانموذج لر
  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

  ) ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة( 
  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع
  

عن  عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(علن الجامعة ت

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

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

  

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 ھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیةساالم -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  لة إبداء النیة أو الرغبةسانموذج لر
 )مطاع  مستخدفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لق(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :منالمقدم 
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

   بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین

  

  :وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

مذكرات نھایة التخرج أو  تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز -

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا  رسیتم تسخی

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .المشروع خارجیا لھذامنسقا )*...............ة(یعین السید

  
  :لمسؤول المؤھل رسمیاتوقیع ا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة

  
  

  


