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

 إدارة مالية : التخصص

    2019 /2018 : السنة الجامعية الثاني          : السداسي
 

 

 

 

 التخطيط المالياالستراتيجية و : العنوان

 ساسيةاأل : وحدة التعليم

        6:  عدد األرصدة

 2 : المعامل 

 ساعات 7.30 : الحجم الساعي األسبوعي

  .سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 سا 6:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 :  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 
 

   أأستاذة محاضرة  حمدوش وفاء : االسم، اللقب، الرتبة

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

 hamdouche_wafa@yahoo.fr : البريد االلكتروني

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

 (2( بالمدرج رقم )9,20 –8,00) اإلثنينيوم  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignement      -إسم المــــــادة التعليــميـــة      

 
 اإلستراتيجية والتخطيط المالي

 

 

 

. 

 



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 .......................لوم التسييــــر  ع  قسم                                 .................  العلوم االقتصادية و علوم التسيير الكلية

 

2 
 

 
 

 
  :(Pré requis) المكتسبات 

 التحليل المالي وادارة المخاطر

  ة.عامة للمؤسس ستراتيجيةاالمعارف االساسية في مجال التخطيط المالي والتمكن من اعطاء وجهة نظر اكتساب الهدف العام للمادة التعليمية : 

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

 التعريف بأهمية االستراتيجية واالدارة االستراتيجية

 التعريف بأهمية التخطيط المالي في المؤسسة

 التعريف بعالقة التخطيط المالي بالقرار اإلداري

 التعريف بأهمية الرقابة ومراحلها وأساليبها 

 

 التعليمي المادة برنامج في موضح

 

 
 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20 50

 امتحان جزئي 7 17.50

 أعمال موجهة / /

 أعمال تطبيقية / /

فرديالمشروع ال 3 7.5  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 4 10

 (Quizz)استجواب  3 7.5

 ب ()الحضور / الغيا المواضبة 3 7.5

 عناصر أخرى ) يتم تحديدها (  

 المجموع  100%

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

DUNOD, PARIS,2011 Florence Delahaye-Duprat 
Jacqueline Delahaye 

Finance d’entreprise 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

لسنةدار النشر و ا األول عنوان المرجع المؤلف    

HOUMA 2005 ATAMER T etCALORI R Diagnostic et décisions stratégiques 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

 االدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي هاريسون ديفيد 2009دار زهوان للنشر 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةحتوى الم  

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

 األسبوع األول مدخل مفاهيمي لإلستراتيجية 

 األسبوع الثاني العناصر االساسية لإلستراتيجية 

 األسبوع الثالث اإلدارة االستراتيجية 

 األسبوع الرابع مدخل مفاهيمي للتخطيط المالي 

 األسبوع الخامس تقدير الربحية 

 األسبوع السادس نقطة التعادل تقدير 

اهيمي للمخطط التمويلمدخل مف   األسبوع السابع 

 االسبوع الثامن عالقة التخطيط المالي بالقرار اإلداري 

 االسبوع التاسع تصنيفات القرارات وطبيعة اتخاذ القرار 

 االسبوع العاشر مدخل مفاهيمي للرقابة 

 األسبوع الحادي عشر مراحل الرقابة ومجاالتها 

ني عشراألسبوع الثا اساليب الرقابة   

 االسبوع الثالث عشر امتحان جزئي 

 االسبوع الرابع عشر امتحان نهاية السداسي 

 مرتقبالزمني ال المخطط
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، ، نشهد أننا اطلعنا على منهاج مادة  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة ......نحن طلبة الفوج 

                                                                  :  فيما يلي إمضاءاتنا  على ذلك و على كيفية التقييم ، و "..............................." 

 أستاذ)ة( األعمال الموجهـــة :                                                                                األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :
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