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  بطاقة تعریف الماستر
   

  )تعبئة كل الخانات إجباري ( 
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 :تحدید مكان التكوین - 1

  جامعة باجي مختار عنابةتصادیة وعلوم التسییركلیة العلوم االق :معھدكلیة أو ،                   
  مالیةالعلوم ال :قسم 

 
  (*):في التكوین المشاركون  - 2

  

  ال یوجد  :األخرى الجامعیةالمؤسسات  -
  

  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  

  ال یوجد
  
  
  
  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  
  یوجد ال
  

  
 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج .  
  
  
   :إطار وأھداف التكوین - 3

  
تحدید تخصصات النموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في ( :شروط االلتحاق   - أ

 )الماستر المعني 
 محاسبة و مراجعة 

  
  
  
 )سطر على أكثر تقدیر 20د نھایة التكوین ،الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عن( أھداف التكوین -ب

  
  :یھدف ھذا التكوین إلى
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 كذلك  العولمة إستراتیجیة في الحاصلة التحوالت تراعي جدیدة معاییر ضمن الطلبة تكوین -
 الدولیة والمعاییر تتماشى لكي الجامعیة المنظومة إصالح أجل من الدولة تبذلھا التي الجھود

   .متطلبات سوق العمل كذلك مع التكوین مستوى على
 تمكنھ وخبرات بمعارف التزود الجامعي الجزائري للطالب یتسنى حتى الشھادات توحید -

 متكامال تكوینا الطالب إعطاء وكذلك الدولیة، التكوینیة المنظومات في االندماج من
  .ات الدكتوراه على المستوى الوطنيومنحھ فرصة اجتیاز مسابق المحاسبة و التدقیق

 .الطالب لجمیع المعلومات المتعلقة بالمحاسبة و التدقیقتحصیل  -
 .إكتساب الطالب أرضیة صلبة في مجال المحاسبة و التدقیق -
تمكین الطالب من معرفة المبادئ األساسیة في المحاسبة المعمقة، محاسبة الشركات و كیفیة  -

 .مراجعة العملیات المحاسبیة المسجلة
المستخدمة في المحاسبة و التدقیق و تمكینھ من تلقین الطالب للمصطلحات األساسیة  -

  .استعمال اإلعالم اآللي في ھذا المجال
  

  
  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني ( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج
  

یوفر ھذا التخصص للطالب كفاءات جیدة في مجال المحاسبة إلعداد القوائم المالیة و مھارات في 
مراجعة ھذه القوائم المالیة، بحیث یمكنھم من التواصل مع عالم الشغل بشكل سلیم و سھل  تقنیات 

و من خالل ھذا التكوین نھدف إلى تكوین إطارات في المحاسبة و المراجعة یمكن االعتماد علیھم 
  . في المؤسسات االقتصادیة و مكاتب اإلستشارات و الخبرة المحاسبیة و المراجعة

  
  

  حاملي الشھادات الجامعیة  تشغیللة قابللاالجھویة والوطنیة ات القدر -د
  
  .البنكیة ومؤسسات التأمین مختلف المؤسسات  -
  
  
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  
 .مختلف المؤسسات اإلقتصادیة  -
  .مكاتب الخبرة و اإلستشارات المحاسبیة -

  
  
 

  :  تكوینمؤشرات متابعة ال -و
 
  

  :ة في ھذا التكوینمن أھم مؤشرات النجاعة المعتمد
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 . نسبة اإلقبال على ھذا التخصص -

 .ماسترنسبة النجاح في ھذا ال -

 .مستوى الطلب لھذا التخصص من قبل الھیئات الرسمیة للتشغیل في سوق العمل -

  .ھذا التخصص فيخلق خلیة على مستوى القسم لمتابعة المتخرجین  -

  
  
  
  )بھمإعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل (: قدرات التأطیر -ز
  
  

أستاذ  لطلبة الذي سیقبل على التخصص، لكن في المعدل یمكن لكلمن خالل عدد ا یحدد العدد
   . طلبة في المتوسط 04یدرس في التخصص أن یؤطر 
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 1
  

  :المتدخلین في التخصص المؤسسةساتذة أ  -  أ
  

التخصص+ دة ما بعد التدرج الشھا  التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب  التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة 
مالیة دكتوراه علوم لیسانس علوم مالیة  جاوحدو رضا    محاضرة و تأطیر أستاذ 

   محاضرة و تأطیر أستاذ  مالیة دكتوراه علوم لیسانس محاسبة  ھوام جمعة
   محاضرة و تأطیر أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس  سماش كمال

مالیة دكتوراه علوم لیسانس علوم مالیة  عمارة منصور بن    محاضرة و تأطیر أستاذ 
مالیة دكتوراه علوم لیسانس علوم مالیة  خیاري زھیة    محاضرة و تأطیر أستاذ محاضر أ 
   أعمال موجھة أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس مالیة  بوفافة وداد

   أعمال موجھة  اذ مساعد أأست ماجستیر لیسانس مالیة  بوفطیمة فاروق
   أعمال موجھة أستاذ محاضر ب دكتوراه  لیسانس ل م د  بومود أیمان

    محاضرة  أستاذ محاضر ب  إعالم آلي دكتوراه علوم لیسانس إعالم آلي  لعیوني زوبیر
    محاضرة  أستاذ محاضر ب  دكتوراه طور ثالث تدقیق و محاسبة لیسانس تدقیق و محاسبة  بن قارة ایمان
    محاضرة أستاذ محاضر ب  مالیة دكتوراه علوم لیسانس محاسبة  خماس حسبن
    أعمال موجھة أستاذ مساعد أ  ماجستیر محاسبة لیسانس محاسبة  سالمي منیر

    محاضرة أستاذ محاضر ب  مالیة دكتوراه علوم لیسانس محاسبة  تركي غبد النور
  
  
  
  

 
 
 

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

  
  )مؤسسة أسمیدال ( :المؤسسة التابعة لھا

  

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

أستاذ المنھجیة   أستاذ مؤقت  ماعدكتوراه في علم االجت  لیسانس علوم اجتماع  نجاح یاسین
  التطبیقیة

  

            بوسعید مراد
            خالدي مختار

  
 
 

 )توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 2

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

  
  :عنوان المخبر 

  
 

 LFIEGEمخبر العلوم المالیة الدولیة و الحوكمة في المؤسسات  :عنوان المخبر 
  

  
  طالب  20قدرات االستیعاب 

  
  المالحظات  العدد  اتعنوان التجھیز  الرقم

    20  أجھزة الحاسوب  1
    05  الطابعات  2
    05  الناسخات  3
    03  أجھزة عرض البیانات  4
    20  المكاتب  5
    20  الكراسي  6
    1  قاعة قراءة  7

  
  

  LARIEFر و التحلیل اإلقتصادي و المالي مخبر البحث في اإلبتكا :عنوان المخبر 
  

  طالب  20 :قدرات االستیعاب 
  

  المالحظات  العدد  اتعنوان التجھیز  الرقم
    20  أجھزة الحاسوب  1
    05  الطابعات  2
    05  الناسخات  3
    03  أجھزة عرض البیانات  4
    20  المكاتب  5
    20  الكراسي  6
    1  قاعة قراءة  7

 
  )حقل إجباري() االتفاقیات/ العقود  أنظر الملحقة(  :میادین التربص و التكوین في المؤسسات  -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  یوما 30  طالب 20  ؤسسات اإلقتصادیةالم
مكاتب الخبرة و اإلستشارات 

  المحاسبیة
  یوما 30  طالب 20
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج

LARIEF 
  شبیرة بوعالم عمار رئیس المخبر

  رقم اعتماد المخبر
  

  2011 :التاریخ 
  
  

  مقبول:رأي رئیس المخبر 

  
LFIEG 

  بن ثابت علي رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  2011:التاریخ 

  
  

  مقبول:رأي رئیس المخبر 
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  :مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  

تاریخ بدایة   رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
  المشروع

تاریخ نھایة 
  المشروع

  F03N01UN230120140002 2014  2017/12/31  االجتماعیة المسؤولیة 
ناعة قرارات التمویل واالستثمار دراسة أھمیة ص

 M01120120051 2013/01/01 2016/12/31  حالة المؤسسة االقتصادیة الجزائریة

المحاسبة على أساس القیمة العادلة بین المالئمة و 
  الموثوقیة و أثرھا على التقاریر المالیة

 ـ دراسة عینة من الشركات المدرجة في البورصة ـ
M01120140070 2015/01/01 2018/12/31 

e-fiscalité : les règles fiscales à l’ère de la 
dématérialisation, réflexion sur le système 
fiscal en Algérie 

M01120140066 2015/01/01 2018/12/31 

أثر تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة على النظام 
 M01120130084 2014/01/01 2017/12/31   ـ  حالة الجزائرـ     الجبائي  

Technique d’évaluation d’entreprise dans 
le cadre de l’application du système 
comptable financier Algérien : Mesure de 
l’impact fiscal 

M01120130075 2014/01/01 2017/12/31 

  
  
  
  
  
  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال -ه
  

اإلمكانیات المادیة و الشخصیة المتوفرة على مستوى القسم و الكلیة توفر الشروط الضروریة لعملیة التأطیر من 
  :قبل األساتذة، و تتمثل ھذه اإلمكانیات في

 .مكاتب خاصة باألساتذة -
 .قاعات أنترنات -
 .أجھزة الكمبیوتر و الناسخات و الطابعات المتوفرة على مستوى الكلیة  -
  . الداعمة للتخصصالمخابر  -
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول - 1
 

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي 

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   ةمحاضر  أسبوع  15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

  امتحان  متواصل  أعمال أخرى

                    وحدات التعلیم األساسیة    
    18  6  سا 15  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 360  )إ ج(1و ت أ 

  120  1.30  1.30  -  5  2  6  X X   (IASs) 1المعاییر المحاسبیة الدولیة 
  X  X  6  2  5  -  1.30  1.30  120 نظام المعلومات المحاسبي

  X  X  6  2  5  -  1.30  1.30  120 التدقیق الجبائيالمراجعة و
                    وحدات التعلیم المنھجیة

    9  4  سا 6  -  سا  3  سا  3  سا 180  )إ ج( 1م و ت 
  X X  5  2  3.66  -  1.30  1.30  سا 100 قیاس األداء

  X  X  4  2  2.33  -  1.30  1.30  سا 80 مقاوالتیة

                    شافیةكتوحدات التعلیم اإلس

      2  1  سا 1.16    -  -  سا 1.30  سا 40  )إ ج( 1إ و ت 
 X  -  2  1   1.16  -  -  1.30  40  قانون محاربة الفساد

                    وحدة التعلیم األفقیة
     1  1  -  -  سا 1.30  -  سا 22.30  )إ ج( 1أف و ت 

 X  X  1  1  -  -  1.30  -  22.30  1 أجنبیةلغة 
      30  12  سا 22.16  -  سا 9   سا 9  سا 602.30  1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني - 2
 

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي 

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع  15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  أخرى

  امتحان  متواصل

                    وحدات التعلیم األساسیة    
)إ ج(1و ت أ      18  6  سا 15  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 360 

  معاییر  االبالغ  المالي الدولیة
IFRSs 

120  1.30  1.30  -  5  2  6  X X  

  X  X  6  2  5  -  1.30  1.30  120 تنظیم  مھنة المحاسبة في الجزائر
  X  X  6  2  5  -  1.30  1.30  120 مراجعة محاسبیة ومالیة

                    وحدات التعلیم المنھجیة
)إ ج( 1م و ت      9  4  سا 6  -  سا  3  سا  3  سا 180 

  X X  5  2  3.66  -  1.30  1.30  سا 100 رقابة داخلیة
  X  X  4  2  2.33  -  1.30  1.30  سا 80 اإلتصال و التحریر اإلداري

                    شافیةكتوحدات التعلیم اإلس

     2  2    -  سا 1.30  -  سا 1.30  سا 45  )إ ج( 1إ و ت 

 X  -  2  2    1.30  -  1.30  45  إعالم آلي و محاسبة

                    وحدة التعلیم األفقیة
     1  1  -  -  سا 1.30  -  سا 22.30  )إ ج( 1أف و ت 

 X  X  1  1  -  -  1.30  -  22.30  2 أجنبیةلغة 
      30  13  سا 21  سا 1.30  سا 9   سا 9  سا 607.30  2مجموع السداسي 
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 :  السداسي الثالث - 3
  

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي 

  األسبوعيالحجم الساعي 

  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع  15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

  امتحان  متواصل  أعمال أخرى

                    وحدات التعلیم األساسیة    
)إ ج(1و ت أ      18  6  سا 15  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 360 

  X X  6  2  5  -  1.30  1.30  120 التحلیل المالي المتقدم
محاسبة و التدقیقندوة ال  120  1.30  1.30  -  5  2  6  X  X  

  X  X  6  2  5  -  1.30  1.30  120 محاسبة الشركات المعمقة
                    وحدات التعلیم المنھجیة

)إ ج( 1م و ت      9  4  سا 6  -  سا  3  سا  3  سا 180 
  X X  5  2  3.66  -  1.30  1.30  سا 100 أخالقیات المحاسبة و التدقیق

العلمي منھجیة البحث   X  X  4  2  2.33  -  1.30  1.30  سا 80 

                    شافیةكتوحدات التعلیم اإلس

      2  1  سا 1.16    -  -  سا 1.30  سا 40  )إ ج( 1إ و ت 
 X  -  2  1   1.16  -  -  1.30  40  األعمالقانون 

                    وحدة التعلیم األفقیة
     1  1  -  -  سا 1.30  -  سا 22.30  )إ ج( 1أف و ت 

 X  X  1  1  -  -  1.30  -  22.30  3 أجنبیةلغة 
      30  12  سا 22.16  -  سا 9   سا 9  سا 602.30  3مجموع السداسي 



محاسبة و  :ختار عنابة                    عنوان الماستركلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي م:  المؤسسة    17
 تدقیق

            2016-2015:  السنة الجامعیة

  :السداسي الرابع -  4
  

  اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةالعلوم  :المیدان 
  علوم مالیة و محاسبیة : الفرع

  تدقیق و محاسبة :التخصص
  
  
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  وعيالحجم الساعي األسب  

  30  4  سا 30  العمل الشخصي 
  -  -  سا 10  التربص في المؤسسة

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

  30  4  سا 600  4مجموع السداسي 
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  (  :حوصلة شاملة للتكوین -  5

   :)بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التاليللسداسیات األربعة 
  

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة  سا 202.30 سا135 سا 67.30 - سا 405
 أعمال موجھة سا 202.30 سا135  - سا 67.30 سا 405

 أعمال تطبیقیة - - سا 22.30 - سا22.30
  عمل آخر   سا 675  سا 270  35  -   سا945

 سداسیات 3 مجموع سا1080  سا  540 سا 125 سا67.30 سا 1812.30
  تقسیم التربص %  60%  30%  10%  -  100%
 ) التربص(عمل شخصي    سا360 سا 180 سا 60 - سا 600

  سداسیات 4مجموع  1440 720  185  67.30  2412.30
 سداسیات 3 صدةأر 54 27 6 3 90
  رصید السداسي الرابع       18  9  3  -  30

  مجموع االرصدة      72  36  9  3  120
  لكل وحدة تعلیم األرصدة%  60% 30% % 7 3% 100%
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  تدقیق و محاسبة :عنوان الماستر
  األول:  السداسي

  األساسیة: اسم الوحدة
  IASs   1المعاییر المحاسبیة الدولیة : اسم المادة

  6: الرصید
  2: المعامل

 
  : أھداف التعلیم

التحكم في تقنیات التسجیل المحاسبي في القطاعات خاصة قطاع البنوك و القطاع الزراعي و االندماج في 
  .المؤسسات المالیة

   : المعارف المسبقة المطلوبة
  حكم في المحاسبة العامة و عملیات التسجیل و دراسة المیزانیةالت

  :ادةمحتوى الم
  عرض القوائم  الـمالیة 01المعیار المحاسبي  رقم  )1
  المخزونات 02المعیار المحاسبي رقم   )2
  جدول تدفقات الخزینة 07المعیار المحاسبي  رقم  )3
  ة المحاسبیةنتائج التغیرات و األخطاء السیاسی 08المعیار المحاسبي رقم   )4
  األحداث الالحقة للمیزانیة 10المعیار المحاسبي رقم  )5
  ضرائب الدخل 12المعیار المحاسبي رقم  )6
  الممتلكات و المباني و المعدات 16المعیار المحاسبي رقم  )7
  تمویل- عقود اإلیجار 17المعیار المحاسبي  رقم  )8
  منافع الموظفین 19المعیار المحاسبي  رقم  )9

  اإلعانات الحكومیة 20  المعیار المحاسبي رقم )10
  آثار التغیرات في أسعار صرف العمالت 21المعیار المحاسبي  رقم  )11
  انخفاض قیمة األصول 36المعیار المحاسبي رقم   )12
  المخصصات و االلتزامات الطارئة 37المعیار المحاسبي  رقم  )13
  األصول غیر الملموسة 38المعیار المحاسبي رقم   )14
  اعةالزر 41المعیار المحاسبي رقم   )15

  
  :طریقة التقییم

  بالمائة واألعمال الموجھة 50بالمائة للمحاضرة   50تقییم مستمر و امتحان نھائي  
  

  : المراجع
التحلیل المالي الحدیث  طبقا لمعاییر االبالغ المالي الدولیة ،دار زعران للمشر و / شنوف شعیب 
  2015التوزیع،عمان 

ر االبالغ المالي و النظام المحاسبي المالي، دیوان المطبوعات شنوف شعیب ، المحاسبة المالیة طبقا لمعایی
  2016الجامعیة 
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  األول: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم 

  نظام المعلومات المحاسبي :المادة 
  06 :الرصید
  02 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .ت محاسبيدراسة نظریات نظم المعلومات المتطورة و كیفیة تصمیم و تقییم نظام معلوما

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  .اقتصاد و تسییر المؤسسة و األنظمة المكونة لھا إضافة إلى التحكم في تقنیات المحاسبة

  :محتوى المادة

  .المفاھیم األساسیة لنظم المعلومات -
  .إطار نظام المعلومات المالیة و المحاسبیة -
  .المحاسبة و مفاھیم النظم -
  .تصمیم نظام معلومات محاسبيأدوات تحلیل و  -
  .الحاسب اآللي و عالقتھ بنظام المعلومات المحاسبي -

  :طریقة التقییم

  . %50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ
  : )كتب و مؤلفات ، مواقع انترنیت، ألخ( المراجع 

الدار : االسكندریة (، " نظم المعلومات المحاسبیة مقدمة في"عبد الوھاب نصر الدین و آخرون ،  .1
 .)2006الجامعیة ، 

 نظم المعلومات المحاسبیة .2
دار  “نظم المعلومات المحاسبیة ” : (2002) كمال الدین مصطفى الدھراوي و سمیر كمال محمد .3

 . الجامعة الجدیدة، مصر
 نظم المعلومات االداریة .4
دار الصفاء  ،“نظم المعلومات االداریة ” : (2004) بيایمان فاضل السامراني و ھیثم محمد الزغ .5

 للنشر والتوزیع، األردن
 تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة .6
، دار الثقافة للنشر “تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة ” : (2004) عبد الرزاق محمد قاسم .7

 األردن والتوزیع،
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  األول: السداسي
  التعلیم األساسیة وحدة:    وحدة التعلیم 

  التدقیق الجبائي :المادة  -
  6:الرصید -
  2:المعامل -

  : أھداف  التعلیم

تكمن أھداف تعلیم ھذه المادة في تزوید الطلبة بالمھارات التي تمكنھم من القیام بعملیات التسویة لمختلف 
  .حفیزات الجبائیةالضرائب والرسوم بالنسبة للمتھربین في مجال الجبایة وكذا المستفیدین من الت

   : المعارف المسبقة المطلوبة

تكمن أھداف تعلیم ھذه المادة في تزوید الطلبة بالمھارات التي تمكنھم من القیام بعملیات التسویة لمختلف 
  .الضرائب والرسوم بالنسبة للمتھربین في مجال الجبایة وكذا المستفیدین من التحفیزات الجبائیة

  :محتوى المادة

  المفاھیمي لعملیة المراجعة الجبائیةاإلطار  -

  عالقة المراجعة الجبائیة  بباقي المراجعات األخرى-

  أشكال المراجعة الجبائیة  وفق التشریع الجزائري-

  المراجعة الجبائیة المعمقة  على محاسبة الشركات العرض النظري والتطبیقات-

  عرض النظري والتطبیقاتالتحقیق المعمق  في الوضعیة الجبائیة الشاملة للمكلف ال-

  باقي أنواع المراجعات الجبائیة األخرى العرض النظري والتطبیقات -

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  تعرف الطالب على أھم التصریحات الجبائیة

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

 : المراجع
1- Martinal chadefaux, l’audit fiscal, litec , 2007. 
2-  Mohamed LAHYANI, l’audit fiscal guide de contrôle, collection comptabilité et 

finance,20010. 
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  األول: السداسي
  منھجیةوحدة التعلیم ال    :وحدة التعلیم 

  قیاس األداء :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

  : یمأھداف  التعل

كیفیة استخدام لوحة القیادة ة حساب التكالیف وفقا لعدد من خالل ھذا المقیاس یكتسب الطالب أرضیة جیدة في 
  .من الطرق

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  الطالب درس مسبقا مقیاس المحاسبة التحلیلیة

  :محتوى المادة

  طرق و مبادئ نظریةتحدید التكلفة الكلیة بإستخدام : التكالیف و اتخاذ القرار -

  .تحدید التكلفة الكلیة بإستخدام طریقة التحلیل المتوسط -

  .و حجم األرباح عالقة التكلفة -

  .التكلفة الحدیة

  .التكلفة العقالنیة -

  لتكلفة التقلیدیةتحلیل انتقادي ل-

 التكلفة المعیاریة و تحلیل اإلنحرافات-

  .نظام الموازنة -

  .لوحة القیادة: نظام القیادة

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

 : المراجع
1- T.Jacquont et R.Milkoff, La comptabilité de gestion, pearson. 
2- H.Bouquin ; La comptabilité de gestion, PUF, que sais je ? 
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سلسلة إدارة األداء االستراتیجي أساسیات األداء , ن منصور الغالبي طاھر محس, وائل محمد صبحي إدریس  - 3
  .2009، الطبعة األولى، دار وائل للنشر, التقییم المتوازن  و بطاقة

  , 2009ط. 
  

  األول: السداسي
  منھجیةوحدة التعلیم ال    :وحدة التعلیم 

  تیةمقاوال :المادة  -
  4 :الرصید -
  

  : أھداف التعلیم
مقاولة للطالب، وتشجیعھ على متابعة مشاریع المؤسسة، وخاصة تلك الخاصة بالمؤسسات إدخال روح ال

  الصغیرة والمتوسطة
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  اقتصاد المؤسسة

  
 : محتوى المادة

 
 تقدیم عام للمقاوالتیة .1

 الفائدة من خلق المؤسسة 
 عناصر النجاح المقاول 
 تیبولوجیــة المقــــاول 

 معاینة: ة في الجزائرالمقاوالتی .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 

 المسار المقاوالتي .4
 دفع –مشروع  –فكرة : الشكل الوظیفي 
 قاوالتي الى المنطق التسییريمن المنطق الم 

 تنمیة روح المقاوالتیة عند الطالب .5
 والتياتعریف النظام المق .6
  المشاریع المقاوالتیةطرق تقدیم و انشاء  .7

 

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

  
  مراقبة مستمر  %50و    %50امتحان 
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  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : مراجعال

 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
  استكشافیةوحدة التعلیم     :وحدة التعلیم 

  محاربة الفسادالعمل و  قانون  :المادة  -
  2:الرصید -
  1:المعامل -

  : أھداف  التعلیم

  .الطالب یكتسب معلومات تحول لھ معرفة ما لھ من واجبات و ما لھ من حقوق

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  الطالب درس مسبقا قانون إداري

  :محتوى المادة

 :اإلطار العام لقانون العمل -

 تعریف عقد العمل 

 شروط صحة عقد العمل 

 مراحل انعقاد عالقة العمل 

 :عمل الفردیةمنازعات ال -

 التسویة الودیة للمنازعات الفردیة 

 التسویة الداخلیة للنزاع 

  المصالحة(التسویة الخارجیة للنزاع(  

 التسویة القضائیة للنزاع 
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 أسباب وحاالت انتھاء عالقة العمل 

  :طریقة التقییم

 .%100یتم تقییم األعمال على أساس نقطة اإلمتحان النھائي  

  : المراجع
 الضمان االجتماعيقانون العمل و  - 1
 01- 06قانون الفساد  - 2

 
  األول: السداسي

  األفقیةوحدة التعلیم     :وحدة التعلیم 
  لغة أجنبیة :المادة  -
  2:الرصید -
  1:المعامل -

   : أھداف التعلیم
  

  ..اثراء الرصید الغوي للطالب لیتمكن من االستفادة من القراءات المتنوعة لمختلف المراجع
  

   :لمطلوبة المعارف المسبقة ا
  المباديء االساسیة في اللغة اإلنجلیزیة و قواعدھا

  
  : محتوى المادة

  
  برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص

  
  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  )إلخ اقع انترنت،كتب ومطبوعات ، مو( : المراجع
  

  .ارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة مراجع في االقتصاد و إد -
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  الثاني: السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
  IFRSsمعاییر  االبالغ  المالي الدولیة  : اسم المادة

  6: الرصید
 2: المعامل

  
  : أھداف التعلیم

ة قطاع البنوك و القطاع الزراعي و االندماج في التحكم في تقنیات التسجیل المحاسبي في القطاعات خاص
  .المؤسسات المالیة

   : المعارف المسبقة المطلوبة
  التحكم في المحاسبة العامة و عملیات التسجیل و دراسة المیزانیة

  تبني المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  IFRS1 معیار االبالغ المالي  )1
  الدفع على أساس األسھم  IFRS2 لماليمعیار االبالغ ا  )2
  اندماج األعمال  IFRS3 معیار االبالغ المالي  )3
  عقود التأمین  IFRS4 معیار االبالغ المالي  )4
  األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات المتوقفة  IFRS5 معیار االبالغ المالي  )5
  الموارد المعدنیة استكشاف و تقییم IFRS6 معیار االبالغ المالي  )6
  األدوات المالیة ، االفصاحات IFRS7 معیار االبالغ المالي  )7
  قطاعات التشغیل   IFRS8 معیار االبالغ المالي  )8
  األدوات المالیة IFRS9 معیار االبالغ المالي  )9

  القوائم المالیة الموحدة  IFRS10 معیار االبالغ المالي )10
  مشتركةالترتیبات ال IFRS11 معیار االبالغ المالي )11
  اإلفصاح عن المصالح في كیانات أخرى   IFRS12 معیار االبالغ المالي )12
  قیاس القیمة العادلة IFRS13 معیار االبالغ المالي )13
14( IFRS14  الحسابات المؤجلة   
15( IFRS15 من عقود مع الزبائن  االیرادات  المتأتیة  

  
  :طریقة التقییم

  بالمائة واألعمال الموجھة 50 بالمائة للمحاضرة  50تقییم مستمر و امتحان نھائي  
  

  : المراجع
التحلیل المالي الحدیث  طبقا لمعاییر االبالغ المالي الدولیة ،دار زعران للمشر و / شنوف شعیب 
  2015التوزیع،عمان 

شنوف شعیب ، المحاسبة المالیة طبقا لمعاییر االبالغ المالي و النظام المحاسبي المالي، دیوان المطبوعات 
  .2016الجامعیة 
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  الثاني: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم 

  تنظیم  مھنة المحاسبة في الجزائر :المادة 
  06 :الرصید
  02 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .تعریف الطالب بالھیئات المنظمة و المشرفة على تنظیم مھنة المحاسبة في الجزائر

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  س معاییر التدقیق الدولیةدرس الطالب في اللیسان

  :محتوى المادة

  :التعریف بالھیئات المشرفة على تنظیم المحاسبة في الجزائر-

  المجلس الوطني للمحاسبة؛: أوال

  المصف الوطني للخبراء المحاسبیین؛: ثانیا

  الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات؛: ثالثا

  المجلس الوطني للمحاسبین المعتمدین؛: رابعا

  :تقییمطریقة ال

  . %50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 
  

  : )كتب و مؤلفات ، مواقع انترنیت، ألخ( المراجع 

 .المنظم لمھنة الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 01/10القانون  .1

  نة المحاسبة و التدقیق في الجزائروانین و المراسیم التنفیذیة المنظمة لمھمختلف الق .2
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  الثاني: السداسي
  وحدة التعلیم األساسیة:  وحدة التعلیم 

  مراجعة مالیة و محاسبیة :المادة 
  6:الرصید
  2:المعامل

  : أھداف  التعلیم

  .التحكم في أدوات المراجعة المحاسبیة و المالیة المؤسسة

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  .، التسییر المالي ، منھجیة المراجعة 2، المحاسبة العامة  1 المحاسبة العامة

  :محتوى المادة

  مفاھیم عامة  -
  مفھوم المراجعة ، التطور التاریخي ، أھمیة و أھداف المراجعة ، أنواع المراجعة ،  المراجعة في الجزائر -
  معاییر المراجعة الخارجیة  -
  معاییر التقریرمعاییر عامة ، معاییر العمل المیداني ،  -
  منھجیة المراجعة  -
  أھداف المراجع ، المسلك العام ، األدوات و الوسائل المستعملة في المراجعة -
  أدلة اإلثبات في المراجعة -
  أنواع أدلة اإلثبات ، وسائل الحصول على أدلة اإلثبات ، العوامل المؤثرة على حجیة الدلیل -
  مراجعة عناصر المیزانیة  -
           من األموال المملوكة ، التحقق من األصول الثابتة ، التحقق من المخزونات ، التحقق من الدیونالتحقق  -

  و الخصوم ، التحقق من األموال المملوكة ، التحقق من النواتج و األعباء
  .تمارین و حاالت تطبیقیة   -
  

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50ھة یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموج 

 : المراجع
  .)2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر (، " المراجعة بین النظریة و التطبیق"محمد بوتین ، -

دیوان للمطبوعات : الجزائر (المراجعة و تدقیق الحسابات ، "محمد تھامي طواھر ، مسعود صدیقي ، -
  ).2003الجامعیة، 
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  يالثان: السداسي
  منھجیةوحدة التعلیم ال:    وحدة التعلیم 

  رقابة داخلیة :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

  

  : أھداف  التعلیم

  تلقین الطالب أھم المبادئ األساسیة للرقابة الداخلیة و كیفیة تصمیم نظام رقابة داخلیة في المؤسسة

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  اس التدقیق و عالقتھا بمخاطر الرقابة الداخلیة الطالب درس في اللیسانس مقی

  :محتوى المادة

  مفاھیم عامة عن الرقابة الداخلیة -

 COSO1 COSO2مكعب   -

  عالقة الرقابة الداخلیة بالتدقیق الداخلي و مراقبة التسییر -

 ساقانون ساربنیز أوكسلي في الوالیات المتحدة األمریكیة و قانون الحمایة المالیة في فرن -

  كیفیة تصمیم و وضع نظام رقابة داخلیة في المؤسسة  -

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

: المراجع  
 
1- Frédéric Bernard, Rémi Gayraud et Laurent Rousseau, Contrôle Interne (concepts, 
aspects réglementaires, gestion des risques), 3eme édition, revue et augmentée, Maxima, 
Paris, France, 2010. 
2- Jacque Walter, Philippe Noirot, Contrôle Interne, Afnour édition, France. 
3- Aksouh Hani et Mehenni Samy, l’apréciation du contrôle Interne sekon le référentiel 
COSO, ESC Alger, 2008. 
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  الثاني: السداسي
  وحدة التعلیم المنھجیة:  وحدة التعلیم 

  اإلتصال و التحریر اإلداري: المادة  -
  4: الرصید -
  2:المعامل -

  : أھداف  التعلیم

  .تھدف المادة من تمكین الطالب من تقنیات اإلتصال والتحریر اإلداري 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .ب دراسة اإلتصال في السنة الثالثة لیسانس سبق للطال

  :محتوى المادة

  .....)التطور التاریخي، االتصال في الفكر اإلداري، مفھومھ(مفاھیم حول االتصال  -

  أھمیة االتصال وأھدافھ -

  وظیفة االتصال في المؤسسة -

  مبادئ ومھارات االتصال وتنظیمھا -

  ......)لفظيالكتابي، الشفھي، االتصال غیر ال)وسائل االتصال  -

  نظم االتصاالت االلكترونیة -

  :طریقة التقییم

  .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  : المراجع

  . 2013، 1علي منعم القضاة، فن التحریر والكتابة اإلداریة، مكتبة المتنبي، الطبعة  - 1

     ي عماد مكاوي ولیلى حسین السیداالتصال ونظریاتھ المعاصرة، لحسن - 2

  مھارات االتصال الفعال، لفیصل عبد هللا بابكر - 3

  تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات، لحسني عماد مكاوي - 4
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  الثاني: السداسي
  استكشافیةوحدة التعلیم :    وحدة التعلیم 

  إعالم آلي و محاسبة :المادة  -
  2:الرصید -
  2:المعامل -

  
   : أھداف التعلیم

  
  تعزیز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب

  
   :المعارف المسبقة المطلوبة 

  الطالب یجید استخذام الحاسوب 
  

  : محتوى المادة
  

 محاسبیة  استخدام الحاسوب في حل مسألة - 1
 استعمال برمجبات في المحاسبة  - 2
  )البسیط( التسجیل المحاسبي بإستخذام الحاسوب - 3

  
  : طریقة التقییم

 % 50امتحان ،  % 50مستمر  -
  
  

  :المراجع
 

 .2012، دار وائل، عمان، الحاسوب مھارات: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور،  - 1
2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 

techniques) édition ELLIPSES 2014. 
3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 

  
  

  الثاني: السداسي
  األفقیةوحدة التعلیم :    وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة  -
  1:الرصید -
  1:المعامل -

   : أھداف التعلیم
  

  ..راءات المتنوعة لمختلف المراجعاثراء الرصید الغوي للطالب لیتمكن من االستفادة من الق
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   :المعارف المسبقة المطلوبة 

  المباديء االساسیة في اللغة اإلنجلیزیة و قواعدھا
  

  : محتوى المادة
  

  برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص
  

  :طریقة التقییم

 .%50اإلمتحان النھائي و  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  )إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  .مراجع في االقتصاد و إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة  -
  
  
  

  الثالث:  السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
  التحلیل المالي المتقدم: اسم المادة

  6: الرصید
  2: المعامل

  
  : أھداف التعلیم

  .المالي للمؤسسة االقتصادیة بھدف تقییم األداءالتحكم في التشخیص 
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  الطالب درس مسبقا المحاسبة التحلیلة و المحاسبة المعمقة

  
  :محتوى المادة

  التحكم في المحاسبة العامة و عملیات التسجیل و دراسة المیزانیة -
   أدوات التحلیل المالي المتقدم -
  التحلیل المالي المقارن -
  القوائم المالیة وعناصرھا الرئیسیة -
  تحلیل المیزانیة بواسطة  المؤشرات المالیة -
            تحلیل حسابات النتائج بواسطة  المؤشرات المالیة -
  تحلیل جدول تغیرات األموال الخاصة  بواسطة  المؤشرات المالیة -
   التحلیل لغایات اإلقراض في األجل القصیر -
  التحلیل   في األجل الطویل -
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  دراسة  وتحلیل جدول  التدفقات النقدیة -
  تحلیل جدول التدفقات النقدیة للخزینة  بواسطة  المؤشرات المالیة -
   التخطیط المالي  من خالل الرافعة التشغیلیة واستخداماتھا -
   الرفع المالي والعوامل المؤثرة على معدل العائد على حقوق الملكیة -
  أھم نماذج التنبؤ بالفشل المالي -
  عملیة شاملة على التحلیل المالي حاالت -

  
  :طریقة التقییم

  بالمائة واألعمال الموجھة 50بالمائة للمحاضرة   50تقییم مستمر و امتحان نھائي  
  

  : المراجع
          التحلیل المالي الحدیث  طبقا لمعاییر االبالغ المالي الدولیة ،دار زعران للمشر/ شنوف شعیب  .1

  2015و التوزیع،عمان 
ف شعیب ، المحاسبة المالیة طبقا لمعاییر االبالغ المالي و النظام المحاسبي المالي، دیوان شنو .2

  2016المطبوعات الجامعیة 
  
  

  ثالثال: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم 

  ندوة المحاسبة و التدقیق :المادة 
  06 :الرصید
  02 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .المحاسبة و التدقیق و المامھ بأھم المستجدات إیصال الطالب إلى مستوى جید في

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  PPTالطالب اكتسب مسبقا طریقة تقدیم و عرض البحوث باستخدام 

  :محتوى المادة

 :عرض طالب لمواضیع مختلفة في میدان المحاسبة و التدقیق مثل -

 المحاسبة اإلبداعیة -

 أخالقیات مھنة الحاسبة و التدقیق -

 قیق القائم على المخاطرالتد -
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 عالقة التدقیق الداخلي بالرقابة الداخلیة -

 عالقة التدقیق الداخلي بمراقبة التسییر -

  التدقیق الخارجي و استمراریة المؤسسة في النشاط -

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  )إلخ طبوعات ، مواقع انترنت،كتب وم( : المراجع
  

  . التدقیق و المحاسبةفي مختلفة مراجع  -
  
  

  الثالث: السداسي
  وحدة التعلیم األساسیة:    وحدة التعلیم 

  محاسبة الشركات المعمقة :المادة  -
  6:الرصید -
  2:المعامل -

  

  : أھداف  التعلیم

  ة المجمعاتإعطاء الطالب المبادئ األساسیة في محاسبة الشركات و محاسب

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  درس الطالب مسبقا مقیاس المحاسبة العامة

  :محتوى المادة

  محاسبة  عملیات االندماج و الشراء؛ -

  محاسبة الشركات الدولیة؛ -

  محاسبة األدوات المالیة؛ -

  بدائل الخیارات المحاسبیة؛ -

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50قطة األعمال الموجھة یتم تقییم األعمال على أساس ن 
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 : المراجع
1- ABDERRAHIM TADA, La comptabilité des sociétés marocaines, Tome 1 et 2, 

Collection AUDIGEC, 2009. 

2- JAIFI Brahim ; la comptabilité des sociétés et ses incidences fiscales sur la vie des 

entreprises, nouvelle collection, 2008. 

  
  

  الثالث: السداسي
  منھجیةوحدة التعلیم ال:  وحدة التعلیم 

  أخالقیات المحاسبة و التدقیق :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

  

  : أھداف  التعلیم

  تدریس الطالب أھم القواعد و المبادئ األخالقیة المنظمة لمھنة المحاسبة و التدقیق

   : المطلوبةالمعارف المسبقة 

 الطالب درس مسبقا مقیاس التدقیق المالي و المحاسبي و معاییر التدقیق الدولیة

  :محتوى المادة

 :قواعد السلوك المھني و أخالقیات المھنة -

  .االستقاللیة، الموضوعیة، النزاھة، السر المھني، الكفاءة المھنیة

  المحاسب المعتمدالقانون المنظم لمھنة الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات و  -

  :طریقة التقییم

 %100یتم تقییم األعمال على أساس نقطة اإلمتحان النھائي  

 : المراجع
 :الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمدالقوانین و المراسیم التنفیذیة المنظمة لمھنة  .1
 10/01القانون  -
  96/136المرسوم التنفیذي  -
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  الثالث: السداسي 
  منھجیةوحدة التعلیم ال:    لیم وحدة التع

  منھجیة البحث :المادة  -
  4 :الرصید -
  2:المعامل -

  

  : أھداف  التعلیم

  .تھدف المادة إلى  التمكن من منھجیة إعداد مذكرة التخرج بشكل صحیح یتوافق مع منھجیة البحث العلمي 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .نة الثالثة لیسانس سبق للطالب دراسة مقیاس المنھجیة في الس

  
  : محتوى المادة

 
 البحث وطبیعة البحث في التسویق   . 1

  ستمولوجیة للبحث باألسس اإل. 2

  مقاربات البحث. 3

  تحدید موضوع البحث . 4

  تصمیم البحث . 5

  
  : المراجع

، دار ، نظریات، مداخل و أمثلةالبحث العلمي الكمي و النوعيإیمان السامرائي، . عامر قندلجي و د - 1

   2008عمان،  -الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع

  2012، )الجزائر(، دار المعارف، عنابة منھجیةعلى لزعر،  - 2

  :باللغات األجنبیة

-3 Thietart, R.A. et coll., Méthodes de recherche en management, Dunod, 3e edition,  

2007 

-4 Saunders, M., Lewis, P. and Thornhall, A., Research Methods for Business 

Students, 5th edition, 2007  
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  الثالث: السداسي
  استكشافیةوحدة التعلیم :    وحدة التعلیم 

  قانون األعمال :المادة  -
  2:الرصید -
  1:المعامل -

  

  : أھداف  التعلیم

  .اإلختراع والحمایة القانونیة للزبون تھدف المادة إلى دراسة قانون األعمال متضمنا العالمة التجاریة وبراءة

  :المعارف المسبقة المطلوبة

سبق للطالب دراسة مقیاس أخالقیات المھنة والفساد في السنة الثانیة جذع مشترك وأخالقیات التسویق في السنة 
  .كما درس مادتي قانون حمایة المستھلك وقانون المنافسة . الثالثة لیسانس 

  
  األعمالقانون :  محتوى المادة

 .األعمال التجاریة والتاجر .1
 الشركات التجاریة .2
 .العالمة التجاریّة .3
 .براءة االختراع .4
 .عملیّة االشھار .5
  .الحمایة القانونیّة للمستھلك .6

  :طریقة التقییم

  .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 

  : المراجع

 .القانون التجاري الجزائري .1
 .القانون التجاري الفرنسي .2
 .2000الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، :" عمار عمورة  .3

4. Michel geantin : « instrument de paiement et de crédit entreprise en difficulté, précis 
DALLOZ. 
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  الثالث: السداسي
  األفقیةم وحدة التعلی:    وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة  -
  1:الرصید -
  1:المعامل -

   : أھداف التعلیم
  

  ..اثراء الرصید الغوي للطالب لیتمكن من االستفادة من القراءات المتنوعة لمختلف المراجع
  

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
  المباديء االساسیة في اللغة اإلنجلیزیة و قواعدھا

  
  : محتوى المادة

  مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص برنامج
  

  : طریقة التقییم
  

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 

  )إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  .دارة األعمال باللغة اإلنجلیزیةمراجع في االقتصاد و إ -
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
  
  
  ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف االتفاقيات والعقود رفق ت ،إذا كانت نعم(  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

  ) مؤسسة الجامعیة المعنیةورق رسمي یحمل اسم ال( 
  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع
  

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

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل) جامعيأو المركز ال(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة 

  

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :منالمقدم 
  

تھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله تعلن مؤسسة                                               عن رغب

  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 ، -

 .جان المناقشة المشاركة في ل -

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

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

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

 دي والمستوى البشريإن على المستوى الما

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

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة


