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S6-S5جمیع التخصصاتفرع العلوم المالیة والمحاسبةملحق برنامج التعلیم للسنة الثالثة 
تخصص: محاسبة و جبایة

السداسي الخامس :

الحجم الساعي الموادوحدات التعلیم
المعاملاألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرة
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا1135621.30المحاسبة المالیة المعمقة 
xxسا6سا1.30سا135621.30محاسبة الشركات
xxسا6سا1.30سا135621.30جبایة المؤسسة 

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

xxسا4.30سا1.30سا112,5521.30الموازنة التقدیریة
xسا4.30سا90411.30التسییر الجبائي

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

اإلحصائیة لتحلیل األدوات
البیانات

21سا45
xسا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3011المجموعمجموع السداسي الخامس
السداسي السادس:

الحجم الساعي الموادوحدات التعلیم
المعاملاألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال اضرةمح
موجھة

أعمال 
مراقبة أعمال أخرىتطبیقیة

امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا2135621.30المحاسبة المالیة المعمقة 
xxسا6سا1.30سا135621.30تسییر مالي

xxسا6سا1.30سا135621.30مراجعة جبائیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
4المعامل: 

xxسا1سا1.30سا321.30سا67,30مراقبة التسییر
xسا1.30سا211.30سا45المحاسبة العمومیة

سا416سا90تقریر التربص
وحدة التعلیم االستكشافیة:

2األرصدة: 
1المعامل: 

ائيالقانون الجب
21سا45

xسا1.30سا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3012المجموعمجموع السداسي السادس



http://cpndsegc.e-ptaalim.info

تخصص محاسبة و مراجعة
السداسي الخامس:

الحجم الساعي الموادوحدات التعلیم
عاملالماألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال أعمال موجھةمحاضرة
مراقبة أعمال أخرىتطبیقیة

امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا135621.30محاسبة الشركات
xxسا6سا1.30سا1135621.30محاسبة مالیة معمقة 

xxسا6سا1.30سا135621.30معاییر المراجعة الدولیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
4المعامل: 

xسا4.30سا90411.30نظام الرقابة الداخلیة

xسا6سا90511.30المحلیةمعاییر المراجعة

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 

اإلفالس و التسویة القضائیة1: المعامل

21سا45
xسا1.30سا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3010المجموعمجموع السداسي الخامس
السداسي السادس :

الحجم الساعي الموادوحدات التعلیم
المعاملةاألرصدالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
مراقبة أعمال أخرىتطبیقیة

امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا135621.30التسییر المالي
xxسا6سا1.30سا2135621.30محاسبة مالیة معمقة 

xxسا6سا1.30سا135621.30مراجعة مالیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
5المعامل: 

xسا1.30سا211.30سا45محاسبة عمومیة
xxسا1.30سا1.30سا321.30سا67.30الموازنة التقدیریة

سا416سا90تقریر التربص
علیم االستكشافیة:وحدة الت

2األرصدة: 
1المعامل: 

قانون األعمال
21سا45

xسا1.30سا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3012المجموعمجموع السداسي السادس
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تخصص: مالیة المؤسسة
السداسي الخامس:

الموادت التعلیموحدا
الحجم 

الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرة
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا1135621.30المحاسبة المالیة المعمقة 
xxسا6سا1.30سا1135621.30تسییر مالي 

xxسا6سا1.30سا135621.30الھندسة المالیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة:
3المعامل: 

xسا4.30سا90411.30جبایة المؤسسة

xxسا4.30سا1.30سا112,5521.30نظریة إتخاذ القرار

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

اإلفالس و التسویة القضائیة
سا45

xxسا1.30سا211.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
سا22.30

xxسا111.30

3011المجموعمجموع السداسي الخامس

السداسي السادس:- 

الحجم الساعي المواددات التعلیموح
المعاملاألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
مراقبة أعمال أخرىتطبیقیة

امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا2135621.30المحاسبة المالیة المعمقة 
xxسا6سا1.30سا2135621.30التسییر المالي 

xxسا6سا1.30سا135621.30دراسة حاالت مالیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
5المعامل: 

xxسا1.30سا1.30سا321.30سا67.30الموازنة التقدیریة
xxسا1.30سا221.30سا45التقییم المالي للمؤسسات

سا416سا90تقریر التربص
وحدة التعلیم االستكشافیة:

2األرصدة:
1المعامل: 

األدوات اإلحصائیة لتحلیل 
البیانات

21سا45
xxسا1.30سا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3013المجموعمجموع السداسي السادس
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تخصص: محاسبة و مالیة
السداسي الخامس:

الموادوحدات التعلیم
الحجم 

الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرة
امتحانمستمرة

علیم أساسیة:وحدة ت
18األرصدة: 
6المعامل: 

المحاسبة المالیة 
xxسا6سا1.30سا1135621.30المعمقة 

xxسا6سا1.30سا135621.30مراقبة التسییر
xxسا6سا1.30سا135621.30تحلیل مالي

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

xxسا4,5سا1.30سا112,5521.30محاسبة الشركات
xسا3سا90411.30جبایة المؤسسة

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

اإلفالس و التسویة 
القضائیة

21سا67.30
xسا3سا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3011المجموعمجموع السداسي الخامس
السداسي السادس:- 

ـــــوادالمـوحدات التعلیم
الحجم 

الساعي 
السداسي

المعاملاألرصدة
نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

أعمال 
أخرى

مراقبة 
امتحانمستمرة

أساسیة:وحدة تعلیم
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا2135621.30المحاسبة المالیة المعمقة 
xxسا6سا1.30سا135621.30السیاسات المالیة للمؤسسة

xxسا6سا1.30سا135621.30نظام المعلومات المحاسبي

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 

5ل: المعام

xxسا1.30سا1.30سا321.30سا67.30التدقیق المالي و المحاسبي
xxسا1.30سا221.30سا45تقییم المشاریع
سا416سا90تقریر التربص

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
xسا1.30سا211.30سا45األسواق المالیة1المعامل: 

حدة التعلیم األفقیة:و
1األرصدة: 
1المعامل: 

xxسا111.30سا22.30لغة أجنبیة

3013المجموعمجموع السداسي السادس



http://cpndsegc.e-ptaalim.info

تخصص: مالیة البنوك و التأمینات
السداسي الخامس:

الحجم الساعي الموادوحدات التعلیم
المعاملاألرصدةالسداسي

التقییمنوعالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة أعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرة
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا135621.30محاسبة البنوك
xxسا6سا1.30سا135621.30محاسبة التأمینات

التأمین و التأمین 
xxسا6سا1.30سا135621.30التكافلي

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

xسا4.30سا90411.30التسویق البنكي

xxسا4.30سا1.30سا521.30سا112.5تقییم المشاریع

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

xسا1.30سا211.30سا45قانون التأمینات

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

xxسا111.30سا22.30لغة أجنبیة

3011المجموعمجموع السداسي الخامس
السداسي السادس :

الحجم الساعي الموادوحدات التعلیم
المعاملاألرصدةالسداسي

نوع التقییمالحجم الساعي األسبوعي

أعمال محاضرة
موجھة

أعمال 
مراقبة أعمال أخرىتطبیقیة

امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة:
18األرصدة: 
6المعامل: 

xxسا6سا1.30سا135621.30تسییر المخاطر المالیة 
xxسا6سا1.30سا135621.30التسییر المالي 
xxسا6سا1.30سا135621.30الھندسة المالیة

وحدة التعلیم المنھجیة:
9األرصدة: 
3المعامل: 

xسا3سا311.30سا67.30منتجات التأمین
xسا2سا211.30سا45التدقیق البنكي
سا416سا90تقریر التربص

وحدة التعلیم االستكشافیة:
2األرصدة: 
1المعامل: 

القرضقانون النقد و
21سا45

xسا1.30سا1.30

وحدة التعلیم األفقیة:
1األرصدة: 
1المعامل: 

لغة أجنبیة
11سا22.30

xxسا1.30

3011المجموعمجموع السداسي السادس
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ملحقال

S3تخصصات لمختلف الالمواد برامج محتوى  – S4 -S5 – S6
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رابعوالثالثنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الالبر

تسییر و علوم تجاریةاقتصادیة،میدان علوم 

السنة الثانیة فرع " العلوم المالیة و المحاسبة "
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة ( 
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السداسي: الثالث
وحدة التعلیم :األساسیة

المادة :  محاسبة تحلیلیة
6الرصید: 

2مل: المعا
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( أهداف التعلیم

األخذ بید الطالب و الدخول به في مجال المحاسبة التحلیلیة من خالل تعریفه طریقة حساب التكالیف و التي لها استخدامات متعددة :
هو تبریر مطلوب في التقدیرات ، و الصفقات العمومیة .. إلخ.تبریر سعر البیع و- 
المساعدة على اتخاذ القرارات- 
الرقابة البعدیة من خالل االنحرافات بین ما تم تقدیره و ما تم تحقیقه.- 
تقییم بعض السلع المنتجة و المستعملة من طرف نفس المؤسسة.- 

عرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  وصف مختصر للم( المعارف المسبقة المطلوبة 
مكتسبات في المحاسبة العامة و تسییر المؤسسات .

محتوى المادة: 
المقارنة بین نظام المحاسبة المالیة و نظام المحاسبة التحلیلیة )التحلیلیة،مدخل للمحاسبة التحلیلیة ( تعریف المحاسبة -1
إلى مفهوم التكالیف و األعباءمدخل-2
محاسبة المخزونات-3
طریقة التكلفة الكلیة و محاسبة األنشطة .-4

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 
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إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
2005عات الجامعیة، بویعقوب عبد الكریم، " المحاسبة التحلیلیة "، دیوان المطبو -1
مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانیة لكل التخصصات ، " دروس في المحاسبة التحلیلیة "، دروس في المحاسبة التحلیلیة د.سماش كمال :-2

2- LAUZEL P. et BOUQUIN H., « Comptabilité analytique et gestion » Edition Sirey
3- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007
4- SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004

السداسي: الثالث
األساسیةوحدة التعلیم :

المادة : تسییر المؤسسات 
6الرصید: 
2المعامل: 

) ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر(أهداف التعلیم
االلمام بمبادئ إنشاء المؤسسة و أهم وظائفها مع اكتساب بعض المعارف فیما یتعلق بنظریة اتخاذ القرار .

طالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن ال(المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل لالقتصاد، مدخل إلدارة األعمال.

محتوى المادة: 
محتوى المادة: 

مقدمة حول تسییر المؤسسة .-1
أنواع المؤسسات (الشكل القانوني ، قطاع األعمال ، الحجم ، االنتشار الجغرافي ،....إلخ).-2
تكوین وتطور المؤسسة .-3
ؤسسة : الوظیفة المالیة ، الموارد البشریة ، التموین ، اإلنتاج ، التسویق ، البحث و التطویر).وظائف الم-4
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نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
.2002، دار هوما ، الجزائر ، جمال الدین العویسات ، اإلدارة و عملیات إتخاذ القرار-1

2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2000.
3- Balland Stephan & Bouvier Anne-Marie: Management des entreprises. Edition Dunod.Paris 2011.
1- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008

السداسي: الثالث
األساسیةوحدة التعلیم :

1المادة : اقتصاد كلي 
5الرصید: 
2المعامل: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( أهداف التعلیم
كم في المجامیع الكلیةالتحلیل الكلي للظواهر االقتصادیة و التح

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  ( المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل لالقتصاد، اقتصاد جزئي.

محتوى المادة: 
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مفهوم النظریة االقتصادیة :-1
.لتحلیل الدینامیكي والساكن،الخصائص األساسیة لالقتصاد الكلي،المعادالت السلوكیة والتعریفیة ، شروط التوازنبناء النماذج، دراسة المتغیرات الداخلة والخارجة، ا

بعض المفاهیم والمجامیع الخاصة باالقتصاد الكلي :-2
.شخصي، الدخل التصرفيحساب الناتج الوطني والدخل الوطني،الناتج المحلي اإلجمالي ، الناتج الوطني اإلجمالي ،الدخل الوطني، الدخل ال

النظریة الكالسیكیة في التوازن الكلي:-3
.فرضیات المدرسة، التوازن العام عند الكالسیك، تقییم التوازن العام عند الكالسیك

التحلیل الكلي الكینزي-4
ستهالك ودالة االدخار، دالة االستثمار، الكفایة الحدیة لرأس المال، تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاعین (أهم افكار كینز، نظریة الطلب الفعال واالستخدام الكامل، دالة اال- 

التحلیل الكینزي بسعر الفائدة ، المضاعف وأنواعه ، ظاهرة المعجل) .
یزانیة المتوازنة، الضرائب تحدید الدخل الوطني مع وجود قطاع حكومي، أثر االستثمار و االنفاق الحكومي على الدخل، مضاعف الضرائب ومضاعف التحویالت، مضاعف الم- 

.المرتبطة بالدخل ودراسة المضاعف
ت، الصادرات والواردات وتحدید الدخل الدخل الوطني مع وجود التجارة الخارجیة ( المعامالت االقتصادیة الدولیة وتحدید معامالت الدخل الوطني، دالة الصادرات ودالة الواردا- 

ارجیة).الوطني في التوازن، مضاعف التجارة الخ
الترجیح)نوع التقییم وطریقة التقییم: (

% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
.2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان، -1
2013–ان عم–دار صفاء  للنشر - –أیاد عبد الفتاح النسور " أساسیات االقتصاد الكلي " -2
.2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر، -1
2010الجزائر - دار العلوم للنشر- بریبش السعید " االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة "  -2
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2008صخري عمر " االقتصاد الكلي"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009

السداسي: الثالث
وحدة التعلیم : المنهجیة

3المادة : احصاء 
3الرصید: 
2المعامل: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(أهداف التعلیم
بمبادئ اإلحصاء التطبیقي بدءا بالمعاینة، التقدیر بالنقطة و بمجال ثقة وصوال إلى االختبارات اإلحصائیة.اإللمام

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  (المعارف المسبقة المطلوبة 
2و 1االحصاء 

محتوى المادة: 
لمعاینة (مفاهیم، توزیعات المعاینة، تقییم المقدر النقطي) .توزیع ا- 1
الثقة للنسبة بین تباینین) .مجال الثقة (عینة طبیعیة، مجال الثقة، مجال الثقة للتباین، عینة غیر طبیعیة، مجال الثقة المتوسط ، مجال الثقة بین المتوسطین، مجال- 2
ص، اختبار ستودنت...تحلیل االنحدار وتقدیم المعالم .االختبارات اإلحصائیة (مقدمة واختبار غو - 3

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
2010حسن یاسین طعمة، أسالیب اإلحصاء التطبیقي، دار صفاء، -1
.2010، دار وائل، عمان، SPSSلیب اإلحصاء للعلوم االقتصادیة وٕادارة األعمال مع استخدام برنامج ، أساعبد الحمید عبد المجید البلداوي-2
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2011المحـمدي شاكر مصلح، " اإلحصاء وتصمیم االختبارات "، دار أسامة للنشر، عمان، -3
4- ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion, Editions De Boeck, 2010
5- GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions Menouba, Tunis 2011

السداسي: الثالث
وحدة التعلیم : المنهجیة
المادة : مالیة المؤسسة 

3الرصید: 
2المعامل: 

محتوى المادة: 
الوظیفة المالیة في المؤسسة -1
القوائم المالیة دراسة-2
التشحیص المالي و التخطیط المالي -3
إعداد مخطط التمویل -4
تسییر المخاطر -5
مصادر التمویل-6

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
.2004وعات الجامعیة ،الجزائر ، مبارك لسلوس : التسییر المالي ، دیوان المطب-1
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,2011دار وائل عمان األردن .دروس و تطبیقات –بن ساسي الیاس و یوسف قریشي : التسییر المالي -2
2015شعیب شنوف ،التحلیل المالي الحدیث طبقا لمعایرا البالغ المالي الدولیة، دار زهران للنشر والتوزیع عمان -3

4- Patrice vizzavona : La gestion financière , éditions Atol , Paris , 1996
5- Pierre vernimmen : Finance de l’entreprise , éditions dalloz , Paris , 2014

السداسي: الثالث
وحدة التعلیم : المنهجیة

2المادة : منهجیة 
3الرصید: 
1المعامل: 

) الت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤه( أهداف التعلیم
اكتساب الطالب لمؤهل التفكیر السلیم بخصوص معالجة مسألة اقتصادیة

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  ( المعارف المسبقة المطلوبة 
1منهجیة

محتوى المادة: 
منهجیة اعداد مشاریع التخرج- 
مقدمة البحث وخطة البحث- 
تحریر مضمون البحث- 
التهمیش، المراجع- 
مالحق البحث- 
فهرس البحث- 
إعداد االستبیانات- 
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نوع التقییم و الرترجیح)طریقة التقییم: (
%100امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
2013- : مناهج البحث العلمي ، دار أیام للنشر ، عمان المشهداني خالد -1
2012قندیلجي ع. إ. : البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة ، دار  المسیرة للنشر والتوزیع، -2

السداسي: الثالث
وحدة التعلیم : االستكشافیة

2المادة : اعالم آلي 
1الرصید: 
2المعامل: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( اف التعلیمأهد
تعزیز معارف الطالب بخصوص المجاالت المتعددة الستخدام الحاسوب

علیم، سطرین على األكثر)  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا الت(المعارف المسبقة المطلوبة 
.1إعالم آلي 

محتوى المادة: 
استخدام الحاسوب في حل مسألة-1
هیكل البرمجة-2
الخوارزمیات-3
الحلقات-4

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
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%06امتحان - 
إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

.2012البرمجیات الجاهزة : مهارات الحاسوب، دار وائل، عمان، أیمن جمیل النسور، الحاسوب و -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

الثالثالسداسي:
وحدة التعلیم : األفقیة

المادة : اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال 
2الرصید: 
2المعامل: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(أهداف التعلیم
تلف أقسام السوق المالي.فهم النقود و وظائفها، األنظمة النقدیة و التمییز بین مخ

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  ( المعارف المسبقة المطلوبة 
مدخل لالقتصاد
محتوى المادة: 

I-:اإلقتصاد النقدي
مقدمة : مدخل لالقتصاد الحقیقي و لإلقتصاد النقدي- 
هوم، األشكال، الوظائف و التطوراتالنقود: المف-2
) و اإلحصاءات النقدیةAgrégats(المحمالت-3
األنظمة النقدیة (القاعدة الذهبیة، الصرف بالذهب ، نظام سعر الصرف المعوم)-4
النظریات (الكالسیكیة و الحدیثة) و السیاسات النقدیة-5



http://cpndsegc.e-ptaalim.info

الوساطة المالیة-6
الجهاز المصرفي الجزائري-7
II-سوق رؤوس األموال
السوق النقدي: التعریف ، التصنیف، األدوات ، الهیئات و الدور-1
السوق المالي: التعریف، التصنیف، الخیارات و المبادالت-2
األسواق اآلجلة (المستقبلیات، الخیارات و المبادالت)-3
عملة)- سوق رؤوس األموال الدولي (سوق األورو-4
دولیة (نیویورك، لندن، طوكیو، بیروت...)الساحات المالیة ال-5

الترجیح)نوع التقییم و طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
.2005مفتاح صالح، النقود و السیاسة النقدیة ، دار الفجر، عمان، -1
1981الدار الجامعیة مصطفى رشدي شیخة " االقتصاد النقدي والمصرفي"-2
.1988. 1سهیر محمـد معتوق " االتجاهات الجدیدة في التحلیل النقدي" الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة مصر, ط-3

4- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007
5- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009

السداسي: الثالث
وحدة التعلیم : األفقیة

3المادة : لغة جیة 
1الرصید: 
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1المعامل: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( أهداف التعلیم

صاد و  تسییر المؤسسة .بلوغ مستویات عالیة من الثراء اللغوي في مجال االقت
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  ( المعارف المسبقة المطلوبة 

التحكم في قواعد الكتابة باللغة الفرنسیة .
محتوى المادة: 

برنامج مقترح من الفریق البیداغوجي للمقیاس یتماشى مع التخصص
نوع التقییم و الترجیح)یقة التقییم: (طر 
%100امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
مراجع یتفق بشأنها من طرف فریق التكوین .- 

السداسي: الرابع
وحدة التعلیم : األساسیة

اقتصاد المؤسسةالمادة : 
5الرصید: 
2المعامل: 

) ى الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض عل( أهداف التعلیم
یدرك الطالب أهمیة اإلدارة االقتصادیة للمؤسسة بما یسمح لها بالبقاء و النمو. 

على األكثر)  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین ( المعارف المسبقة المطلوبة 
تسییر المؤسسات،

محتوى المادة: 
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مفهوم المؤسسة -1
المؤسسة والمحیط-2
تنظیم المؤسسة-3
وظائف المؤسسة-4
أدوات التحلیل االقتصادي للمؤسسة-5
انماط نمو المؤسسة-6

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) تب ومطبوعات ، مواقع انترنت،ك( المراجع: 
ر، دار المحمدیة العامة ، الجزائ2: اقتصاد المؤسسة . طبعة )1998(ناصر دادي عدون-1
) : اقتصاد و تسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة . الجزائر2002عبد الرزاق بن حبیب (-2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris
4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris
5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise.

السداسي: الرابع
وحدة التعلیم : األساسیة

2المادة : اقتصاد كلي 
5الرصید: 
2المعامل:

) ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر(أهداف التعلیم
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بتابع االستهالك، الطلب على النقد، التوازن العام، نمادج النمو.1تعزیز مكتسبات االقتصاد الكلي
ن مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب م(المعارف المسبقة المطلوبة 

.1اقتصاد كلي 
محتوى المادة: 

في االستهالك، نظریة الدخل الدائم، نظریة الدخل النسبي، نظریة دورة الحیاة، تأثیر األصول على االستهالك)Kuznetsدوال االستهالك الحدیثة (نظریة -1
طور الطلب على النقد)دوال الطلب على النقد (أسس الطلب على النقد، ت-2
تحلیل هیكس وهانس لسعر الفائدة (منحنى التوازن االقتصادي العام)-3

من طرف هیكسLMمن طرف هانسن، دراسة منحنى ISدراسة منحنى - 
على األسعارPigouى التوازن العام، أثر توازن التوازنین أو توازن االقتصادي العام، التغیر في التوازن العام، مرونة األجور واألسعار واثر سعر الفائدة عل- 

نماذج النمو االقتصادي-4
نموذج هارد، نموذج دومار، نموذج كالدور، نموذج جون روبنسون، نموذج سولو- 

الدورات االقتصادیة-5
تعریف الدورة االقتصادیة ومراحلها، أنواع الدورات االقتصادیة مراحلها- 

قییم و الترجیح)نوع التطریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
.2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان، -1
2013–عمان –دار صفاء  للنشر - –أیاد عبد الفتاح النسور " أساسیات االقتصاد الكلي " -2
.2000الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر، سعید بریبش، االقتصاد -3
2010الجزائر - دار العلوم للنشر- " االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة "  سعید بریبش-4
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2008صخري عمر " االقتصاد الكلي"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -5
السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : األساسیة
ة المادة : ریاضیات مالی

5الرصید: 
2المعامل: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( أهداف التعلیم
االلمام بمفهوم القیمة الزمنیة للنقود، معدل الفائدة ، اهتالك القروض

التي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة و ( المعارف المسبقة المطلوبة 
ریاضیات المؤسسة

محتوى المادة: 
الفائدة البسیطة و الخصم-1
الفائدة المركبة و الدفعات-2
تكافؤ المعدالت و رؤوس األموال-3
معاییر اختیار االستثمارات-4
القروض و اهتالكها-5
م السندات و األسهمالتقنیات البورصیة: تقیی-6

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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.2009عدنان كریم نجم الدین، الریاضیات المالیة، دار األكادیمیون، -1
2- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012
3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les éditions Foucher. Paris
4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris, 2013.

السداسي: الرابع
وحدة التعلیم : األساسیة

المادة : المعاییر المحاسبیة الدولیة
5الرصید: 
2المعامل: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( أهداف التعلیم
تمكین الطالب من خالل هذه المادة من معرفة :

أسباب االنتقال إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة  .- 
المعاییر المحاسبیة الدولیة التي تبناها النظام المحاسبي المالي الجزائري .- 
كیفیة إعداد القوائم المالیة ( مخرجات المحاسبة) حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة .- 

وبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  وصف مختصر للمعرفة المطل( المعارف المسبقة المطلوبة 
اإللمام بقواعد و مباديء المحاسبة العامة  . 

محتوى المادة: 
أسباب و جود معاییر محاسبیة دولیة- 
كیفیة إصدار المعاییر المحاسبیة الدولیة- 
أسباب االنتقال من المعاییر المحاسبیة الدولیة غلى معاییر اإلبالغ المالي الدولیة- 
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المعاییر المحابیة الدولیة التي تبنتها الجزائر من خالل النظام المحاسبي المالي- 
-IAS1عرض القوائم المالیة - 
-IAS7المعیار المحاسبي الدولي السابع –جدول تدفقات الخزینة - 

نوع التقییم و الترجیح)التقییم: (طریقة
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
2016شعیب شنوف، المحاسبة المالیة و فق النظام المحاسبي المالي و معاییر االبالغ المالي الدولیة ،دیون المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-1
.2008، موسوعة معاییر المحاسبة " عرض القوائم المالیة "، الجزء األول، الطبعة الثانیة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،مصر ،طارق عبد العال حماد -2
.2008عمان، األردنالطبعة األولى ، إثراء للنشر والتوزیع،IASs & IAFRSsخالد جمال الجعرات ، معاییر التقاریر المالیة الدولیة  - 3

4- Anne Le Manh , Catherine Maillet , Le meilleur des Normes comptables internationales IAS/IFRS, 4e édition , Sup’FOUCHER , 2010
, France .

السداسي: الرابع
وحدة التعلیم : المنهجیة
المادة : المالیة العامة 

5الرصید: 
2المعامل: 

) سابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكت(أهداف التعلیم
تفهم الطالب لموازنة الدولة العامة بشقیها اإلیرادات و النفقات العامة

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  (المعارف المسبقة المطلوبة 
القتصاد، تسییر المؤسساتمدخل ل
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محتوى المادة: 
نشأة وتطور المالیة العامة وعالقتها بالعلوم األخرى-1
ات العامة)النفقات العامة (مفهوم النفقات العامة والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسیم النفقات العامة، اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للنفق-2
م اإلیرادات العامة، أنواع اإلیرادات العامة، مصادر اإلیرادات)اإلیرادات العامة (مفهو -3
المیزانیة العامة وأصولها العلمیة (مبادئ المیزانیة العامة، إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة والتوازن االقتصادي واالجتماعي).-4

نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( ع: المراج%06امتحان - 
. 2004لعمارة جمال، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر، مصر، -1
2012عبد الغفور ابراهیم أحمد، مبادئ االقتصاد والمالیة العامة، دار زهران، عمان، -2
.2005ئر،المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا.زغدود علي-3
.2007المالیة العامة، دار الحامد، األردن،.عادل فلیح العلي-4

السداسي: الرابع
وحدة التعلیم : االستكشافیة

3المادة : إعالم آلي 
3الرصید: 
2المعامل: 

) األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على(أهداف التعلیم
اكتساب الطالب من مهارات في اإلعالم اآللي تساعده في مشروع تخرجه. 

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  (المعارف المسبقة المطلوبة 
2و1االعالم اآللي 
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محتوى المادة: 
Ms Wordالنصوص برامج التطبیقات المكتبیة معالجة-1
Ms Excelبرامج التطبیقات المكتبیة الجداول االلكترونیة -2
Ms Power Pointبرامج التطبیقات المكتبیة العرض -3
Ms Accessبرامج التطبیقات المكتبیة قواعد البیانات -4
Ms Front Pageبرامج التطبیقات المكتبیة معالج مصمم قواعد النت -5

م و الترجیح)نوع التقییطریقة التقییم: (
% 04مستمر - 
%06امتحان - 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
.2012أیمن جمیل النسور، الحاسوب و البرمجیات الجاهزة : مهارات الحاسوب، دار وائل، عمان، -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
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السداسي: الرابع
وحدة التعلیم : األفقیة

أخالقیات العمل ومكافحة الفسادالمادة : 
2الرصید: 
1المعامل: 

) ن مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه م( أهداف التعلیم
توعیة الطالب وتحسیسه من خطر الفساد، ودفعه للمساهمة في محاربته.

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر)  ( المعارف المسبقة المطلوبة 
ادیة .ثقافة عامة و اقتص

أخالقیات العمل ومكافحة الفسادمحتوى المادة: 
أخالقیات العملالمحور األول:

مدخل لآلداب وأخالقیات العمل-
المبادئ العامة ألخالقیات العمل-
األسرار المھنیة)إفشاءوضعیات خارقة ألخالقیات العمل(تضارب المصالح، المحسوبیة، الغش، السرقات العلمیة، -
القطاعین العام والخاصمدونات السلوك في-

الفساد ومكافحتھالمحور الثاني:
مفھوم الفساد وأنواعھ-
الفساد في النظریة االقتصادیة-
أثر الفساد على عمل األسواق-
أثر الفساد على التنمیة-
استراتیجیات مكافحة الفساد-
منھجیة مكافحة الفساد في المنظمات-
مؤشرات الفساد والحوكمة-
حة الفساد(المنظمات واالتفاقیات)الجھود الدولیة لمكاف-
تجارب دولیة لمكافحة الفساد-

تجربة الجزائر في مكافحة الفساد
نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (

امتحان - 
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إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
) . الریاض ، دار العلوم للطباعة والنشر .1طاق الفكر والنظریات (طاستراتیجیة اإلصالح اإلداري وٕاعادة التنظیم في ن:)1985موسى , صافي إمام (-1

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
بحر , یوسف : الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي-2

online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc
حمودي , همام : مصطلح الفساد في القرآن الكریم .-3

oth/behoth_quran/16/a1.htmhttp://209.61.210.137/uofislam/beh
: الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءاتالفقي , مصطفى-4

http://www.undp-pogar.org
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S6-S5خصصاتجمیع التفرع العلوم المالیة والمحاسبةالتعلیم للسنة الثالثة مواد برنامجبمحتوى ملحق
نوع التقییم و الترجیح)طریقة التقییم: (

% 04مستمر - 
%06امتحان - 

برامج تخصص محاسبة و جبایة
1المعمقةالمالیةالمحاسبة:مادةم
محاسبة إعادة تقییم األصول–الطویل المدىعلىالعقودمحاسبة –التمویلیة اإلیجارعقودمحاسبة-األجورمحاسبة-التجاریة  األوراقمحاسبة.-األغلفةمحاسبة- 

:الشركاتمحاسبةمادة
الشركاتتصفیة- النتیجة تخصیصعملیات-المالرأسعلىالواقعةالعملیات-الشركاتتأسیسمحاسبة- الشركات لمحاسبةمدخل- 

مادة: جبایة المؤسسة.
للضریبةالجبائياإلطار- الشركات أرباحعلىللضریبةالجبائياإلطار-المهنيالنشاطعلىللرسمالجبائياإلطار-المضافةمةالقیعلىللرسمالجبائياإلطار- للجبایة مدخل- 

.اإلجماليالدخلعلى
مادة : الموازنة التقدیریة

عات*الموازنة التقدیریة لإلنتاج*الموازنة التقدیریة للمواد األولیة و المشتریات * الموازنة * الموازنات التقدیریة و أنواعها*الموازنة التقدیریة للمبیو أهدافها* مفهوم الموازنة التقدیریة 
و المصاریف التسویقیة)*الموازنة التقدیریة للخزینةو المصاریف غیر المباشرةالمباشرةو المصارفالتقدیریة للتموین *الموازنة التقدیریة للمصاریف (األجور 

يمادة : التسییر الجبائ
النتیجة المحاسبیة و النتیجة .التسییر الضریبي لمختلف عملیات المؤسسة.التسییر الضریبي لنشأة المؤسسة.مفهوم التسییر الضریبي و أهدافه؛  نظام المعلومات الضریبیة-

المخاطر الجبائیة للمؤسسة.التسییر الضریبي للتحفیزات الجبائیة.الضریبیة
صائیة لتحلیل البیاناتاألدوات اإلحمادة : 

األدوات، مرحلة إدخال البیانات إدخال وتحلیل البیانات*مرحلة تفریغ و تحلیل البیانات إحصائیا- التعریف بالمفاهیم و المتغیرات  - SPSSخطوات التحلیل اإلحصائي بإستخدام 
* اختبار الفرضیاتExcelوSPSSالستبیان باستخدام تصمیم االستبیان *المعالجة اإلحصائیة ل-المقاییس واالختبارات اإلحصائیة  
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2المعمقةالمالیةالمحاسبةمادة
بهالمرتبطةالتسویةوأعمالالماديالجرد- األخطاء* تصحیحالبنكیة* المقاربةالقّیموتدنيالمؤوناتاإلهتالكات،محاسبة-:السنةنهایةعملیات-المالیة  األدواتمحاسبة

اإلقفالبعدالالحقة*األحداثواإلیراداتالتكالیفسویةت- 
الماليمادة:التسییر

- - )الوظائف،وحسبالطبیعةحسبالنتائجحسابدراسةالمالیة ،والنسبالمؤشراتباستخدامالتوازناتدراسة: المیزانیةدراسة(المالیةالقوائمتحلیل-المالي للتسییرمدخل
)التشغیلیةوالرافعةالمالیةالرافعة(المالي*الرافع

:الجبائیةالمراجعةمادة
.الجبائیةالمراجعةمهام.الجبائیةالرقابةومراحلأدواتالجبائیة؛الرقابةأهدافالجبائیة؛الرقابةأشكالالجبائیة؛الرقابةالجبائیة مفهومالرقابةماهیة
التهربمكافحةفيالجبائیةالمراجعةدور.الجبائیةالمراجعةمنهجیةاألهداف؛لتحقیقبالنسبةالجبائیةالمراجعةمهامالضرائب؛اسةدر لشمولیةبالنسبةالجبائیةالمراجعةمهام

رقابةحق- الجبائیة الرقابةعملیةلمباشرةنيالقانو اإلطار.المحاسبيوالتحایلالجبائیةالمراجعةالتقاریر؛وصدقالجبائیةالمراجعةالضریبي؛والتهربالجبائیةالضریبي الرقابة
المحاسبيالتحقیق.الضریبيالتهربعنالناتجةاألموالغسلظاهرةلمكافحةوسیلةالرقابةبالضریبة؛للمكلفالممنوحةالضماناتبالضریبة؛المكلفالتزاماتالجبائیة؛اإلدارة

.المیزانیةحساباتحصفالتحقیق؛سیرللتحقیق؛المؤسسة التحضیرفي
مادة : مراقبة التسییر

تسییر الموازنات ( نظام الموازنات، مختلف الموازنات)- االطار العام لمراقبة التسییر( مفاهیم عامة،اإلطار التصوري للمراقبة، بناء نظام مراقبة التسییر) - 
یة االجمالي،من خالل اإلنحرافات ، سعر التنازل الداخلي......إلخ)أدوات مراقبة التسییر : التحلیل والمراقبة (من خالل فائض االنتاج- 
لنتائج.......ألخ)لوحة القیادة وٕاستخداماتها من اجل قیاس االداء ( شروط وضع لوحة القیادة، بناء لوحة القیادة، إستخدام لوحة القیادة، جمع وٕاستغالل ا- 

المادة : المحاسبة العمومیة
أعوان المحاسبة العمومیة* التنظیم التقني للمحاسبة العمومیة*محاسبة عملیات الصرف و التحصیل-مبادئ المحاسبة العمومیة-عمومیة*  ماهیة المحاسبة ال- 

مادة : القانون الجبائي
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–ضرائب ( تصنیف قانوني، إقتصادي و تصنیفات أخرى) تصنیف ال-.الجبائيالتشریعتنفیذ - مصادر التشریع الجبائي.-اإلطار العام و النظریة العامة  للتشریع الجبائي.- 
التقنیات الجبائیة حسب النظام الجبائي الجزائري.

تخصص محاسبة ومراجعةبرامج
:الشركاتمحاسبةمادة

كاتالشر تصفیة- النتیجة تخصیصعملیات-المالرأسعلىالواقعةالعملیات-الشركاتتأسیسمحاسبة- الشركات لمحاسبةمدخل- 
1المعمقةالمالیةالمحاسبةمادة
محاسبة إعادة تقییم األصول–الطویل المدىعلىالعقودمحاسبة –التمویلیة اإلیجارعقودمحاسبة- األجورمحاسبة-التجاریة  األوراقمحاسبة.-األغلفةمحاسبة-- 
:الدولیةالمراجعةمعاییرمادة

الدولیة المراجعةمعاییرنطاق، (ISA)رجعیة الدولیة لمعاییر المراجعة الم–الدولیة المراجعةمعاییرمفهوم- 
400الداخلیةالرقابةنظاممعاییر-300.399التخطیطمعاییر* 200.299المسؤولیاتمعاییر-199- 100التمهیدیةاألمورمعاییرللمراجعةالدولیةللمعاییرعرض- 
700.799التقاریروٕاصدارالمراجعةاستنتاجاتمعاییر-600.699آخرینعملمناالستفادةمعاییر-500.599اإلثباتأدلةمعاییر-499.

800-899متخصصةبمجاالتتتعلقمعاییر–
مادة : نظام الرقابة الداخلیة

لرقابة الداخلیة ؛اأنظمةا-- تصمیم نظام الرقابة الداخلیة؛- ؛ )ماهیة نظام الرقابة الداخلیة (األسس والمقوماتـ
اسالیب تقییم نظام الرقابة الداخلیة؛
المادة : معاییر المراجعة المحلیة
مجال التطبیق؛ األهداف، متطلبات تطبیق المعیار- عرض المعاییر  الجزائریة للتدقیق من حیث:- المفهوم العام لمعاییر المراجعة؛ 

العنایة المهنیة الالزمة -إستقاللیة و حیادیة المراجع- معاییر المراجعة العامة (التأهیل العلمي  و العملي للمراجع)- إجراء مقارنة مع المرجعیة الدولیة للتدقیق من حیث:
معاییر إعداد التقاریر- معاییر العمل المیداني - 
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المادة : اإلفالس و التسویة القضائیة
.األثار المتعلقة بحكم شهر االفالس او التسویة القضائیة-.فالس والتسویة القضائیةتنظیم اإل- .مفاهیم أساسیة حول االفالس والتسویة القضائیة-
.الجرائم المتعلقة باإلفالس-.الجرائم المتعلقة باإلفالس او التسویة القضائیة-.انتهاء اإلفالس أو التسویة القضائیة-

:الماليالتسییرمادة
- - )الوظائف،وحسبالطبیعةحسبالنتائجحسابدراسةالمالیة ،والنسبالمؤشراتباستخدامالتوازناتدراسة: المیزانیةدراسة(یةالمالالقوائمتحلیل-المالي للتسییرمدخل
)التشغیلیةوالرافعةالمالیةالرافعة(المالي*الرافع
2المعمقةالمالیةالمحاسبةمادة:

تسویةبه؛المرتبطةالتسویةوأعمالالماديالجرداألخطاء؛تصحیحالبنكیة؛المقاربةالقّیم؛وتدنيالمؤوناتاإلهتالكات،محاسبة:السنةنهایةعملیات- المالیة؛األدواتمحاسبة- 
.اإلقفالبعدالالحقةاألحداثواإلیرادات؛التكالیف

:المالیةالمراجعةمادة
.)الخ...الوظائف المختلفةالتصوري،االطاروالمالیة،المحاسبیةتالمعلومامالءمة(والماليالمحاسبيللتدقیقالعامةاألهداف- 
)التدقیقومهنةالمدققلمهامالمختلفةالمراحلوالمراجعة،للتدقیقاألولیةالمقاربة(والماليالمحاسبيالتدقیقمنهجیة- 
التدقیقفياآللياالعالمتقنیاتاستخدامالتحلیلیة،االستبیان،الدفاترالغیر،تأكیدالمادیة،المالحظاتالداخلیة،للمراقبةالتقییمتقنیات(والماليالمحاسبيالتدقیقتقنیات- 

.)والمراجعة
المادة : المحاسبة العمومیة

ومیة* محاسبة عملیات الصرف و التحصیلأعوان المحاسبة العمومیة* التنظیم التقني للمحاسبة العم- مبادئ المحاسبة العمومیة - میزانیة الدولة  - ماهیة المحاسبة العمومیة - 
المادة : الموازنة التقدیریة

الموازنة - الموازنة التقدیریة للمبیعات*الموازنة التقدیریة لإلنتاج*الموازنة التقدیریة للمواد األولیة و المشتریات*-الموازنات التقدیریة و أنواعها-مفهوم الموازنة التقدیریة و  أهدافها - 
.لتموین*الموازنة التقدیریة للمصاریف (األجور و  المصارف المباشرة و المصاریف التسویقیة)*الموازنة التقدیریة للخزینةالتقدیریة ل

المادة : قانون األعمال
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(.یة ( حسب موضوعها، شكلهاأنواع األعمال التجار .مصادر قانون األعمال الداخلیة والخارجیة-.مفهوم قانون األعمال وبیان تأثیره في المنظومة القانونیة-
.األعمال التجاریة المحدد حصرا-معاییر تصنیف األعمال التجاریة( المعاییر القائمة على الشخص القائم باألعمال، المعاییر القائمة العمل في حد ذاته)-
األعمال التجاریة المذكورة استدالل-

تخصص مالیة المؤسسةبرامج
1عمقةالمالمالیةالمحاسبةمادة
محاسبة إعادة تقییم األصول–الطویل المدىعلىالعقودمحاسبة –التمویلیة اإلیجارعقودمحاسبة- األجورمحاسبة-التجاریة  األوراقمحاسبة.-األغلفةمحاسبة-- 
1الماليالتسییرمادة:

- - )الوظائف،وحسبالطبیعةحسبالنتائجحسابدراسةالمالیة ،والنسبالمؤشراتباستخداموازناتالتدراسة: المیزانیةدراسة(المالیةالقوائمتحلیل-المالي للتسییرمدخل
التشغیلیةوالرافعةالمالیةالرافعة(المالي*الرافع

:المالیةالهندسةمادة
،المبادالتعقوداآلجلة،العقودالمستقبلیات،لمالیة،االخیارات(المالیةالهندسةومنتجاتأدوات.المالیة؛الهندسةمجاالتالمالیة؛لهندسةل لمدخ.

.)اإلسالميوالتوریقاإلسالمیةالصكوكاآلجلة،العقودالعربون،بیعالخیار،عقد(اإلسالمیةالمالیةالهندسةومنتجاتأدوات
مادة: جبایة المؤسسة

للضریبةالجبائياإلطار- الشركات أرباحعلىللضریبةالجبائياإلطار-المهنيالنشاطعلىللرسمائيالجباإلطار-المضافةالقیمةعلىللرسمالجبائياإلطار-للجبایة مدخل- 
.اإلجماليالدخلعلى

مادة : نظریة إتخاذ القرار
معاییر إتخاذ القرار في حالة *رار، شجرة القرار،المحاكاة)(مصفوفة الق،  تصمیم و تمثیل مشكل اتخاذ القرارالقراراتخاذمراحل -القرارحاالت اتخاذ-القرارنظریة اتخاذمفهوم-

، انخاذ القرار و التحلیل البایزي، اتخاذ القرار و نظریة المنفعةفي حالة المخاطرةوو عدم التأكد-التأكد

مادة : اإلفالس و التسویة القضائیة
انتهاء اإلفالس أو التسویة .األثار المتعلقة بحكم شهر االفالس او التسویة القضائیة.والتسویة القضائیةتنظیم اإلفالس .مفاهیم أساسیة حول االفالس والتسویة القضائیة-
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.القضائیة
.الجرائم المتعلقة باإلفالس.الجرائم المتعلقة باإلفالس او التسویة القضائیة-

2المعمقةالمالیةالمحاسبةمادة
المرتبطةالتسویةوأعمالالماديالجرد-األخطاءتصحیح-البنكیةالمقاربة-القّیموتدنيالمؤوناتاإلهتالكات،محاسبة-السنةنهایةعملیات.المالیة؛األدواتمحاسبة.
به
اإلقفالبعدالالحقةاألحداث-واإلیراداتالتكالیفتسویة-

2الماليالتسییرمادة-
واستخداماتهاالمردودیةعتبةخاللمنالماليالتخطیط)، الخاصةاألموالتغیراتجدولتحلیلالنقدیة،دفقاتالتجدولتحلیل (المالیةالقوائمتحلیل-
:مالیةحاالتدراساتمادة

المالیة؛الهندسةفيقیةتطبیدراسة.االستثمارات؛اختیارفيحالةدراسة.للمؤسسات؛الماليالتقییمفيحالةدراسةالمؤسسة؛فيالسنةنهایةأعمالحالةدراسة.
المادة : الموازنة التقدیریة-

الموازنة التقدیریة للمواد األولیة و المشتریات*الموازنة التقدیریة لإلنتاج-الموازنة التقدیریة للمبیعات*الموازنات التقدیریة و أنواعها-و أهدافها مفهوم الموازنة التقدیریة - 
مادة : الموازنة التقدیریة للخزینة*و المصاریف التسویقیة)و المصاریف غیر المباشرةالموازنة التقدیریة للمصاریف (األجور و  المصارف المباشرة -الموازنة التقدیریة للتموین-

التقییم المالي للمؤسسات
المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة و تقنیات و طرق تقییم المؤسسة .ؤسسة .التشخیص الكلي للم-سیاق تقییم المؤسسة اإلقتصادیة-مفاهیم عامة حول تقییم المؤسسة اإلقتصادیة-

تقنیات التقییم.
مادة : األدوات اإلحصائیة لتحلیل البیانات

تحلیل البیانات إحصائیامرحلة إدخال البیانات إدخال وتحلیل البیانات *مرحلة تفریغ و - التعریف بالمفاهیم و المتغیرات  - SPSSخطوات التحلیل اإلحصائي بإستخدام -
.*اختبار الفرضیاتExcelوSPSSاألدوات، المقاییس واالختبارات اإلحصائیة * تصمیم االستبیان  * المعالجة اإلحصائیة لالستبیان في

برامج: تخصص: محاسبة و مالیة
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1المعمقةالمالیةالمحاسبةمادة
محاسبة إعادة تقییم األصول–الطویل المدىعلىالعقودمحاسبة –التمویلیة اإلیجارعقودمحاسبة- األجورمحاسبة-التجاریة  األوراقمحاسبة.-األغلفةمحاسبة-- 
:التسییرمراقبةمادة

)الموازناتمختلفات،الموازننظام(الموازناتتسییر.*)التسییرمراقبةنظامبناءللمراقبة،التصورياالطارعامة،مفاهیم(التسییرلمراقبةالعاماالطار.*
)الخ...الداخليسعر التنازلاالنحرافات،خاللمناالجمالي،االنتاجیةفائضخاللمن(والمراقبةالتحلیل:التسییرمراقبة*أدوات
.)الخ...،-النتائجوٕاستغاللمعج–لوحة القیادةاستخدامالقیادة،لوحةبناءالقیادة،لوحةوضعشروط(األداءقیاساجلمنواستخداماتهاالقیادة*لوحة
:الماليالتحلیلمادة

( حسب الطبیعة و الوظیفة)النتائج حساباتوتحلیلدراسة- المیزانیة وتحلیلدراسة- المالي التحلیلأدوات- المالي التحلیلحولعمومیات- 
الماليالتحلیلحولشاملةعملیةحاالت- 

المادة : محاسبة الشركات
الشركاتتصفیة- النتیجة تخصیصعملیات-المالرأسعلىالواقعةالعملیات-الشركاتتأسیسمحاسبة-الشركات لمحاسبةمدخل- -

مادة : جبایة المؤسسة
للضریبةالجبائياإلطار- الشركات رباحأعلىللضریبةالجبائياإلطار-المهنيالنشاطعلىللرسمالجبائياإلطار-المضافةالقیمةعلىللرسمالجبائياإلطار-للجبایة مدخل- 

.اإلجماليالدخلعلى
المادة : اإلفالس و التسویة القضائیة

انتهاء اإلفالس أو التسویة .األثار المتعلقة بحكم شهر االفالس او التسویة القضائیة.تنظیم اإلفالس والتسویة القضائیة.مفاهیم أساسیة حول االفالس والتسویة القضائیة-
.القضائیة

.الجرائم المتعلقة باإلفالس.الجرائم المتعلقة باإلفالس او التسویة القضائیة-

2المعمقةالمالیةالمحاسبةمادة
به؛المرتبطةالتسویةعمالوأالماديالجرداألخطاء؛البنكیة؛ تصحیحالمقاربة- القّیم وتدنيالمؤوناتاإلهتالكات،محاسبة- السنةنهایةعملیات.المالیة؛األدوات*محاسبة
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.اإلقفالبعدالالحقةاألحداثواإلیرادات؛التكالیفتسویة
:للمؤسسةالمالیةالسیاساتمادة

التأكد؛حالةفيستثماراتاالاختیارالمؤسسة: معاییرفياالستثمارسیاسة* .السهمأرباحتوزیعقراراتالتمویل؛االستثمار؛ قراراتالمؤسسة :قراراتفيالمالیةالقرارات.*
المؤسسة؛قیمةوالمؤسسةمالرأسهیكلالمؤسسة: أمثلیةفيالتمویلسیاسة.*.التأكدعدمحالةفياالستثماراتاختیارمعاییرالمخاطرة؛حالةفياالستثماراتاختیارمعاییر
Modigliani et Miller (1958 , 1963المؤسسات؛   نظریةجبایةوغیابوجودالحالتینفيالتقلیدیة؛النظریة

1977 )نظریة) Miller .األشخاصوجبایةالمؤسساتجبایةوجودحالةفي المؤسسةفيالسهمأرباحتوزیع* سیاسة
Lintner 1962 )نظریة* 1961Modigliani et Millerنظریة االستدالل * نظریةوالسهمأرباحتوزیعسیاسة)théorie du signal(؛

:المحاسبيالمعلوماتنظاممادة
والنظماإلداریةالمعلوماتبنظامالمحاسبيالمعلوماتنظامعالقة- المعلومات نظامومخرجاتمدخالت.- )واألهدافالمتطلبات،األهمیةوالمفهوم(المعلوماتلنظممدخل.

المعلوماتنظام.القرار باتخاذوعالقتهاالمحاسبيالمعلوماتنظاممنالمستفیدةالجهات.المحاسبیة  الدورةواالستغاللدورات.المحاسبي  المعلوماتنظاموظائف.األخرى  
.التكنولوجيالتطورإطارفيالمحاسبي

المادة : التدقیق المالي و المحاسبي
تنظیم عام لمهمة التدقیق مفهوم و

.)الخ...الوظائف المختلفةالتصوري،االطاروالمالیة،المحاسبیةالمعلوماتمالءمة(والماليمحاسبيالللتدقیقالعامةاألهداف- 
)التدقیقومهنةالمدققلمهامالمختلفةالمراحلوالمراجعة،للتدقیقاألولیةالمقاربة(والماليالمحاسبيالتدقیقمنهجیة- 
التدقیقفياآللياالعالمتقنیاتاستخدامالتحلیلیة،االستبیان،الدفاترالغیر،تأكیدالمادیة،المالحظاتالداخلیة،للمراقبةیمالتقیتقنیات(والماليالمحاسبيالتدقیقتقنیات- 

.)والمراجعة

المادة : تقییم المشاریع
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دفقات النقدیة * طرق تقییم المشاریع اإلستثماریة في حالة التأكد ( معدل مدخل إلى تسییر المشروعات؛ *معاییر قیاس جدوى المشروع؛* المفاهیم األساسیة حول اإلستثمار* جدول الت
- معدل العائد الداخلي)  * طرق تقییم المشاریع اإلستثماریة في حالة المخاطرة و عدم التأكد (صافي القیمة الحالیة المتوقعة- صافي القیمة الحالیة-فترة اإلسترداد- العائد المحاسبي

المحاكاة)- شجرة القرار- توقعةنظریة المنفعة الم
المادة : األسواق المالیة

أوراق الدین (السندات بأنواعها)*أوراق الملكیة (األسهم العادیة، األسهم الممتازة ....)- األدوات المالیة المتداولة في البورصة: - 1ألسواق المالیةلالمفاهیم األساسیة 
واآلجلة، عقود الخیارات، عقود المبادالت)*المشتقات المالیة (العقود المستقبلیة 

طرق تنفیذها وأنواع التسعیرتنظیم وٕادارة البورصة : الهیئة المسیرة للبورصة (شروط ومعاییر القبول في البورصة)  ،السماسرة والوسطاء في البورصة ،أوامر البورصة -2
. مخاطر السوق الماليتحدید أسعار األوراق المالیة 

الیة البنوك و التأمیناتتخصص: مبرامج
:البنوكمحاسبةمادة

الخصم،التحصیل،السحب،اإلیداع،(البنكیةالعملیاتومختلفالبنوكألنشطةالمحاسبیةالمعالجة.2)البنكيالمحاسبيللنظاممدخل(وخصائصهاالبنكیةالمؤسساتتقدیم- 1
البنوكفيالمالیةوالقوائماریرالتق.- 3)أذونات الخزینة..المقاصةمنح القروض،التحویل،

:التأمیناتمحاسبةمادة
مؤوناتالتأمین،اعادةالتأمین،عقودومختلفالتأمینشركاتألنشطةالمحاسبیةالمعالجة- التأمین شركاتفيالمحاسبيللنظاممدخل- وخصائصها التأمینمؤسساتتقدیم- 

التأمین
التأمینشركاتفيالمالیةوالقوائمالتقاریر- المالیة األدواتومحاسبةالتأمینشركاتفيالعملیاتلمختلفالمحاسبیةالمعالجة- 

:التكافليوالتأمینالتأمینمادة
التأمین؛ٕاعادةو المشتركالتأمینالتأمین؛عقودتكوینوطرقوأنواعمراحلالتأمین؛علىوالطلبالخطرنظریةالتأمین؛حولأساسیةمفاهیم:التقلیديالتأمین.1
وأنواعمراحلالتكافلي؛التأمینعلىوالطلبالخطرنظریة؛)التكافليالتأمین(اإلسالميالتعاونيالتأمینالتقلیدي؛التعاونيالتأمین:التكافليالتأمین- 2.التقلیديالتأمینسوق

.التكافلإعادةالتكافلي؛التأمینعقودتكوینوطرق
التكافليالتامینوعقودالتجاريالتامینعقودبینمقارنة.3
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مادة : التسویق البنكي
مدخل للتسویق البنكي؛ دراسة السوق البنكي؛ سلوك مستهلك الخدمات البنكیة؛  المزیج التسویقي البنكي

مادة : تقییم المشاریع
طرق تقییم المشاریع اإلستثماریة في حالة التأكد ( معدل - جدول التدفقات النقدیة-ثمار مدخل إلى تسییر المشروعات؛معاییر قیاس جدوى المشروع؛المفاهیم األساسیة حول اإلست- 

- طرق تقییم المشاریع اإلستثماریة في حالة المخاطرة و عدم التأكد (صافي القیمة الحالیة المتوقعة-معدل العائد الداخلي)- صافي القیمة الحالیة-فترة اإلسترداد- العائد المحاسبي
المحاكاة)- شجرة القرار- المنفعة المتوقعةنظریة

مادة : قانون التأمینات
التأمین على - التأمین على األضرار -التأمین على األشخاص- عقد التأمین، األركان، اآلثار و اإلنتهاء؛ أقسام التأمین (التأمین البري بنوعه- مفهوم و التطور التاریخي للتأمین 

التأمین الجوي-- التأمین البحري-السیارات
:المالیةالمخاطرتسییرمادة
البعد)"التحّوط"التغطیةالخصوم،واألصولبینوازنالتإدارةوالتأمین(المالیةالمخاطرإدارةسبل.2؛)والمراحلالتطوراألنواع،مفهوم،(المالیةالمخاطرإلدارةمدخل.1

اإلئتمانمخاطرالسیولة،مخاطرالسوق،مخاطر(الدولیةالمالياإلبالغمعاییرخاللمنطرالمخاتسییر.-3المخاطر؛اإلستراتیجي إلدارة
اإلسالمیةالمالیةالمؤسساتفيالمالیةالمخاطر-IFRS74(؛

:الماليالتسییرمادة
- - )الوظائف،وحسبالطبیعةحسبالنتائجحسابدراسةالمالیة ،والنسبشراتالمؤ باستخدامالتوازناتدراسة: المیزانیةدراسة(المالیةالقوائمتحلیل-المالي للتسییرمدخل

)التشغیلیةوالرافعةالمالیةالرافعة(المالي*الرافع
:المالیةالهندسةمادة

،المبادالتعقوداآلجلة،العقود،المستقبلیاتالمالیة،الخیارات(المالیةالهندسةومنتجاتأدوات.المالیة؛الهندسةمجاالتالمالیة؛لهندسةل لمدخ.
.)اإلسالميوالتوریقاإلسالمیةالصكوكاآلجلة،العقودالعربون،بیعالخیار،عقد(اإلسالمیةالمالیةالهندسةومنتجاتأدوات
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مادة : منتجات التأمین
..دور التأمین االقتصادي؛ تأمین األشخاص؛ التأمین اإلجتماعي؛  تأمین الكوارث الطبیعیة...

مادة : التدقیق البنكي
األدوات المستعملة من طرف المدقق- خطوات التدقیق البنكي- معاییر التدقیق البنكي -المبادئ و القواعد األساسیة في التدقیق البنكي-

مادة : قانون النقد و القرض
بقانون النقد و القرض)  التركیز على أهم المستجدات المتعلقة90نظرة تاریخیة (قانون النقد و القرض 
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أعضاء اللجنة الوطنیة للبیداغوجیة لمیدان التكوین في العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر 

الجامعة / المركز الجامعي/ الصفةاالسم و اللقبالجامعة / المركز الجامعي/الصفةاالسم و اللقب
مقرر اللجنة3الجزائر يت محمد مرادأد.اللجنةرئيسبومرداس أ.د شعيب شنوف

ميلةد.حراق مصباحسطيف  رئيس اللجنة السابقأ.د.فريد كورتل
باتنةعقاري مصطفىد.أ.عنابة رئيس ندوة العمداءأ.د.ماضي بلقاسم

ورقلةبختي ابراهيمد. أ.سوق أهراسأ.د.علي لزعر
تيارتي حسينيحد.قسنطينةأ.د. شرابي عبد العزيز

األغواطأ.د. مقدم عبيراتسعيدةأ.د.صوار يوسف
ــــــــــــــــــــــةد.رشيد سيدي بلعباسأ.د.رفيق باشوندة تيبازةبوعافي

نائب رئيس اللجنةوهراند.شنوف الصادقمستغانم        أ.د. عشوي نصر الدين
غردايةد بوعبدلي أحالمأ.مستغانمأ.د يوسفي رشيد
قسنطينةجامعة األمير عبد القادردراجي سعيدد.أ.مديةالأ.د. يرقى حسين

تلمسانأ.د بلمقدم مصطفىشلفأ.د.مداح عرايبي الحاج
سطيفرالعكي عمأ.د.تمنراستأ.د عبد المجيد عمراني

أم البواقيأ.د. السعدي رجالالواديد.حميداتو محمد ناصرأ.
مسيلةأ.د. بلعجوز حسينتيزي  وزوأ.د.سي محمد جمال

البويرةأ.د. جميل أحمدبشار        أ.د.مخلوفي عبد السالم
معسكرأ.د. حبيب تابتيعين تموشنتد,جديدن لحسن

ورقلةد.غريب بولرباحعنابةأ.د.بوقلقول الهادي
بسكرةأ.د.مفتاح صالحتبسةد.الطيب الوافي


