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 م التسيير : علوالشعبة    (D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 ماليةإدارة  التخصص :

 2018/2019السنة الجامعية                                 سادسال : السداسي
 

 

 

 

 

 تقييم المشاريع العنوان :

 اساسية وحدة التعليم :

 02المعامل :               06عدد األرصدة :   

 ( ساعات03ثالثة )الحجم الساعي األسبوعي : 

  سا 1.30المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 سا 1.30 أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( :

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

 

 

 

 
 

 .( ب)  محاضر، أستاذ عبد الرحمن بن وارث    االسم، اللقب، الرتبة : 

 59 تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( :

 manag23@hotmail.frالبريد االلكتروني : 

     / رقم الهاتف : 

 02 ( بالمدرجد 20 سا و 9سا  إلى  00:8) األربعاء  يوم:  توقيت الدرس ومكانه

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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 :(Pré requis) المكتسبات 

 ، الوصفي والرياضيمبادئ المحاسبة العامة، التحليل المالي، اإلحصاء 

 الهدف العام للمادة التعليمية : 

تعملة المس األدواتلتعرف على المبادئ األساسية للتقييم االقتصادي للمشاريع االستثمارية ومختلف ا

 للمفاضلة بين المشاريع

لى األهداف عأهداف مع التركيز فقط  6الى  3أهداف التعلم )المهارات المراد الوصول إليها( : ) من 

 التي يتم تقييمها(

 

 ب على مختلف المفاهيم الخاصة بالمشاريع االستثماريةيتعرف الطال -

 يئاتة في بالتقييم المالي للمشاريع االستثماريلى مختلف األدوات ومعايير يتعرف الطالب ع -

 اقتصادية مختلفة  

 يتعرف الطالب على كيفية اتخاذ قرار االستثمار من خالل المفاضلة بين المشاريع -

 عفي جدولة وتقييم المشاري PERTو   CPMاستعمال أسلوبي يتعرف الطالب على كيفية  -

 

 

 

 

 مفاهيم أساسية خاصة بالمشروع واالستثمار محور األول:ال

 البيئة االكيدة: معايير تقييم المشاريع االستثمارية في الثاني رالمحو

 معايير تقييم المشاريع االستثمارية في البيئة غيراالكيدةالثالث  :  المحور

 يةالمقاربة المحاسبية والتحليل المالي في تقييم المشاريع االستثمارالمحور الرابع: 

 المشاريعوتقييم المحور الخامس: طريقة المسار الحرج لجدولة 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان % 50

جزئيامتحان  25%  

                                     أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

)ضمن فريق(األعمال الجماعية    

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 10%

(مشاركة) عناصر أخرى  15%  

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به : 

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

OPU  االستثماريةتقييم واختيار المشاريع  بلعجوز حسين 2013الجزائر  

 مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(:  

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 2010عمان 
 

دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم  محمد محمود العجلوني

 المشروعات
 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

Alger dar el Gharb 2002 Chouam. B Evaluation et choix des investissement 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
   

 األسبوع األول مقدمة في المقياس  2019/01/30

06/02/2019  انياألسبوع الث مفاهيم أساسية:  المشروع واالستثمار 

13/02/2019  ثالثاألسبوع ال تامبيئة التأكد التقييم المشاريع االستثمارية في  

20/02/2019  

 تامتقييم المشاريع االستثمارية في بيئة التأكد ال

 تابع
 األسبوع الرابع

27/02/2019  الخامساألسبوع  المعايير المدمجة لتقييم المشاريع االستثمارية 

د تقييم المشاريع االستثمارية في بيئة عدم التأك 2019/03/06
 تحليل السيناريوهات" النسبي "طريقة

 األسبوع السادس

 2019 /03/13 

استعمال شجرة القرار لتقييم المشاريع في بيئة 

 المخاطرة
 السابعاالسبوع 

 األسبوع الثامن معايير حساب الخطر في المشاريع االستثمارية 2019/03/20

10/04/2019  األسبوع التاسع تحليل الحساسية في بيئة المخاطرة 

 وع العاشراالسب تحليل الحساسية في بيئة المخاطرة تابع 2019/04/17

2019/04/24 

د تقييم المشاريع االستثمارية في بيئة عدم التأك

 التام
 االسبوع الحادي عشر

2019/05/08 

 المقاربة المحاسبية ومقاربة التحليل المالي في

 تقييم المشاريع االستثمارية
 األسبوع الثاني عشر

 األسبوع الثالث عشر لجدولة المشاريع  cpm/pertأسلوب  2019/05/17

 

 : ستاذ)ة( األعمال الموجهـــةأ                                              األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 مرتقبالزمني ال المخطط
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 قائمة الطلبة المستلمين للمنهاج

 االمضاء االسم واللقب االمضاء االسم واللقب

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 إمضاء األستاذ 


