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  انؼهىو انًانُة : انشعبت  (D06)انؼهىو االقتصادَة و ػهىو انتسُُر و انؼهىو انتجارَة  : يذاٌانً

 يحاسثة و تذقُق 1ياستر : انخخصص

    2018 /2019    انضُت اندبيعيت                  انثاٍَ : انضذاصي
 

 

 

 

 

 يراجؼة يانُة ويحاسثُة : انعُىاٌ

 أصبصيت : انخعهيىوحذة 

 02 : انًعبيم              00:    عذد األرصذة

 ( صبعبث05ثالثت ) : انحدى انضبعي األصبىعي

   صب 02:  انًحبضرة ) عذد انضبعبث في األصبىع (

 صب 03: أعًبل حىخيهيت ) عذد انضبعبث في األصبىع (

 :  أعًبل حطبيقيت ) عذد انضبعبث في األصبىع (

 

 

 

 
 

 صاليي يُير   : االصى، انهقب، انرحبت

 /  (..)رقى  : ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب (

 msellami213@yahoo.fr : انبريذ االنكخروَي

 /        : رقى انهبحف

 قسى ػهىو انتسُُر (04رقى ) ببنًذرج سا( 03:30 –سا 00:00) ثالثاء انيىو  : حىقيج انذرس ويكبَه

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت انًبدةيضؤول   

 Intitulé de la Matière d’enseignementإصى انًــــــبدة انخعهيــًيـــت 
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  :(Pré requis) انًكخضببث 
     

(، 2، 1يٍ أهى انًكتسثات و انًؼارف انًسثقة انًطهىتة أٌ تكىٌ نذي انطانة: انًحاسثة انؼاية ) 

 يُهجُّة انًراجؼة. انًراجؼة  و انتسُُر انًانٍ،

 

 ًبدة انخعهيًيت : انهذف انعبو نه

 جىاَة انتذقُق انذاخهٍ فٍ انًؤسسة وػالقته تانتذقُق انذاخهٍتًكٍُ انطانة يٍ يؼرفة يختهف 

يغ انتركُز فقط ػهً األهذاف انتٍ  هذافأ 0انً  3) يٍ  : )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( أهذاف انتؼهى

 َتى تقًُُها(

 انطانة يٍ استُؼاب أكثر ػذد يًكٍ يٍ انًصطهحات انخاصة تانًقُاس. تًكٍُ -

 .تًكٍُ انطانة يٍ فهى يهُة انتذقُق وكم انجىاَة انًتؼهقة تها -

 كم جىاَة انتذقُق انذاخهٍ فٍ انًؤسسة.انطانة يٍ فهى  تًكٍُ -
 

 

 

 

 َحتىٌ انًقُاس ػهً يا َهٍ:

 .يفاهُى ػاية:  األول انًحىر -

 .يؼاَُر انًراجؼة:  انثبَي انًحىر  -

 .يُهجُّة انًراجؼة: انثبنث انًحىر -

 .أدنة اإلثثات فٍ انًراجؼة :انًحىر انرابع  -

 .يراجؼة ػُاصر انًُزاَُّة :انًحىر انخبيش -

 .تًارٍَ وحاالت تظثُقُة :انًحىر انضبدس -

 

 

 

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انعاليت انخقييى ببنُضبت انًئىيت

َهاَة انسذاسٍ ايتحاٌ 20  % 00  

جزئٍايتحاٌ  00 % 10  

 أػًال يىجهة / /

 أػًال تطثُقُة / /

فردًٌشروع انان / /  

 األػًال انجًاػُة )ضًٍ فرَق( 10 % 20

 (Quizz)استجىاب  / /

 انغُاب ( /انحضىر ) انًىاضثة 02 % 00

(ػُاصر أخري ) انًشاركة 02 % 00  

 انًدًىع 100 100%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2012 Mémento Francis 

Lefebvre  

Audit et commissariat aux comptes 

:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 
2003 

 المراجعة بٌن النظرٌة والتطبٌق محمد بوتٌن

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 
2003 

محمد تهامً طواهر، 
 مسعود صدٌقً

 المراجعة وتقٌق الحسابات

 
 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراخع
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خبريخان انذرس يحخىي   األصبىع 

 األسبوع األول حقذيى برَبيح انًقيبس  - 05/02/2019

 األسبوع الثانً .يفبهيى عبيتانًحىر األول :  12/02/2019

 األسبوع الثالث . )حببع(يفبهيى عبيتانًحىر األول :  19/02/2019

 األسبوع الرابع . يعبيير انًراخعت انخبرخيت:  انثبَيانًحىر  26/02/2019

05/03/2019 
 )حببع( .يعبيير انًراخعت انخبرخيتانًحىر انثبَي : 

 األسبوع الخامس

12/03/2019 
 . يُهديت انًراخعت:  انثبنثانًحىر 

 األسبوع السادس

02/04/2019 
 )حببع( .يُهديّت انًراخعتانًحىر انثبنث : 

 األسبوع السابع

09/04/2019 
 . أدنت اإلثببث في انًراخعت:  انرابعانًحىر 

 االسبوع الثامن

16/04/2019 
 )حببع( .أدنت اإلثببث في انًراخعتانًحىر انرابع : 

 االسبوع التاسع

23/04/2019 
 . يراخعت عُبصر انًيزاَيت:  انخبيشانًحىر 

 االسبوع العاشر

30/04/2019 
 )حببع( .يراخعت عُبصر انًيزاَيتانًحىر انخبيش: 

 األسبوع الحادي عشر

07/05/2019 
 . حًبريٍ وحبالث حطبيقيت: انضبدسانًحىر 

 األسبوع الثانً عشر

14/05/2019 
 )حببع( .حًبريٍ وحبالث حطبيقيتانًحىر انضبدس : 

 األسبوع الثالث عشر

 
 ايخحبٌ َهبيت انضذاصي

عشر الرابع األسبوع  

 
 االيخحبٌ االصخذراكي

- 

  

 

 

 

 

 

 ًرحقبانزيُي ان انًخطط


