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

 ............................................................................السنة الثانية جذع مشترك..: التخصص

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

 

 

 

 

 ................................................................................مالية عامة. : العنوان

 ..............................................................................منهجية : وحدة التعليم

  ..02 : المعامل             . 05.:    عدد األرصدة

 ...........................................( ساعات03ثالثة ) : الحجم الساعي األسبوعي

   .................................سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................سا  1.30:  د الساعات في األسبوع (أعمال توجيهية ) عد

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

 

 

 

 
 

 .(أ)محاضر ، أستاذ  ......وداد بوفافة : االسم، اللقب، الرتبة

 .(01، 320مدرج)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 ........wbbw1623@gmail.com : البريد االلكتروني

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

 .(02( بالمدرج رقم )سا09,30 –سا 08,00) الخميسيوم  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية المادة مسؤول  

 المالية العامة
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طلحات المص…………………………………………… :(Pré requis) المكتسبات 

 .......................................……والمفاهيم القاعدية لالقتصاد

 

 االلمام بمجال بحث المالية العامة..: مادة التعليميةالهدف العام لل

 

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

 :يتم تقييمها(

 عرف على نشأة المالية العامةالت -

 التعرف على دور الدولة االقتصادي -

 االلمام بالمفاهيم القاعدية للمالية العامة ومجال بحتها.  -
 

 

 

 

 

 

 

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

تم التفصيل فيه في المخطط ………

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………الموالي

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

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

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

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

50%  امتحان 

 وتفصيل حسابها كما يلي: %50نقطة التطبيق 

 أعمال جزئي نقاط( 08)40%

 بحث نقاط( 07)35%

 مواظبةال نقاط( 03)15%

 المشاركة نقاط( 02)10%

 مالحظة:

 يفقد الطالب عن كل غياب نقطة. -

 .فقطاالقصاء لوقوع في حالة اقبول تبرير الغياب يعني تفادي  -

 المجموع 100%
 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2008ديوان المطبوعات الجزائرية   اقتصاديات المالية العامة محرزي محمد عباس 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول المرجععنوان  المؤلف دار النشر و السنة   

 اقتصاديات المالية العامة عبد المطلب عبد الحميد  2005-االسكندرية–الدار الجامعية 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول -1-نشأة المالية العامة وتطور دور الدولة 2019جانفي  31
 األسبوع الثاني  -2-نشأة المالية العاّمة وتطّور دور الدولة  2019فيفري  07
 األسبوع الثالث -1-النفقات العاّمة 2019فيفري  21
 األسبوع الرابع  -2-النفقات العامة  2019فيفري  28
 األسبوع الخامس  -3-النفقات العامة  2019مارس  07
 األسبوع السادس -1-االيرادات العامة  2019مارس  14
 األسبوع السابع  -2-االيرادات العامة  2019أفريل  11
 االسبوع الثامن -1-الموزانة العاّمة للدولة  2019أفريل  18
 االسبوع التاسع  -2-الموازنة العامة  2019أفريل  25

 االسبوع العاشر مراجعة عامة 
 األسبوع الحادي عشر مراجعة عامة 

سداسيامتحان نهاية ال  عشر نياالسبوع الثا   
 - االمتحان االستدراكي 

 

 

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

 بن سالمة سارة –بوزانة الحاج                           بوفافة وداد                                                                       

 

 

 

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط
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 محضر االجتماع التنسيقي لمقياس المالية العامة
المشرفة على مقياس  اللجنة العلميةسا، اجتمعت 9,30وعلى الساعة  2019جانفي  22بتاريخ:

واآلتية  ارية وعلوم التسييرلكل من تخصص: علوم مالية وتج " للسنة الثانية جذع مشتركالمالية العاّمة"
 :أسماؤهم

 بوفافة وداد :   مكلفة بالمحاضرة. 
  قسم علوم التسيير –بوزانة الحاج :  مكلف بالتطبيق-. 
  قسم علوم التسيير  –بن سالمة سارة: مكّلفة بالتطبيق-. 
  قسم العلوم المالية –ضواوية سعيدة: مكلفة بالتطبيق-. 
  سم العلوم الماليةق –حمدان نهاد: مكّلفة بالتطبيق-. 
  قسم العلوم المالية. –سوامس رضوان: مكلف بالتطبيق 
 .... 

 مواضيع البرنامج المعتمد وطريقة التدريس والتقييم واّلتي كانت كما يلي: ناقشتوقد 

  القائمة مرفقة في الملحق(.بحوثالتطبيق عبارة عن مضمون( 
  ألعمال المّوجهة مّوزعة كما يلي:ا تقييمنقطة 

 نقاط. 08% ما يقابل 40: ن جزئيامتحا 
 هي بدورها . و نقاط 07ما يقابل  %35: العرض بالنسبة للبحث المنجز

 :موّزعة كما يلي

 03 للبحث الورقية النسخة تقديم: نقاط. 
 04 العرض وسائل استخدام ومدى مناقشته: البحث عرض. 

 نقاط. 03ما يقابل  %15: المواظبة 
 نقاط. 02ما يقابل  %10 :المشاركة ونشاط الطالب في القاعة 
  عند كل غياب. نقطةيفقد الطالب 
  من التقييم البيداغوجي للحصة المبرر ال يعني االستفادة تبرير الغياب

 غيابها.

 أساتذة المقياس. اعداد موضوع االمتحان النهائي بمشاركة جميع يتم 
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 الحصة التطبيقية بحوثمواضيع قائمة 

 الدولة.دور تطّور تطّور المالية العاّمة وعالقتها ب  .1
 الحاجات العاّمة. .2
 النفقات العامة. .3
 األثار االقتصادية للنفقات العاّمة. .4
 االيرادات العاّمة. .5
 األثار العاّمة للضريبة في االقتصاد الوطني. .6
 .-الجزائر -قانون المالية .7
 .-دورة الميزانية -ميزانية الدولة .8
 السياسة المالية. .9

 ميزانية الجماعات المحلية. .11
 بط االيرادات.صندوق ض .11
 الخزينة العاّمة. .12
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ية العاّمة" وطريقة التقييم لالبرنامج لمقياس "الما تّم االطالع على تفصيلللسنة الثانية جدع مشترك أّنه  طلبة الفوج..... ويشهد 

 :مع الموافقةالمبرمجة 

 االمضاء االسم واللقب االمضاء االسم واللقب
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


