
1 محاسبة و تدقيق       :عنوان الماستر                                                                   الحاج   – 1جامعة باتنة: المؤسسة 

                      
2017-2016: السنة الجامعية  

 الـديمقراطيـة الـشعبيــةالجمهورية الجزائرية 

 
 التعليــم العالــي و البحــث العلمــيوزارة 

 
 

 

 مواءمة
 

 ماستر تكوينعرض  
 

 مهني  /أكاديمي
 

 

 
 

 القسم الكلية/ المعهد المؤسسة
 
 

 الحاج لخضر – 1جامعة باتنة 
 

 

كلية العلوم االقتصادية و التسيير 
 و العلوم التجارية 

 

 المحاسبة وم المالية والعل

 

 

 

 العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية             : الميدان
 

 المحاسبة العلوم المالية و      :/الشعبةالفرع
 

 محاسبة وتدقيق          :التخصص

 
 

 

 

 2017-2016     :السنة الجامعية
 
 
 
 



       2: محاسبة و تدقيق              عنوان الماستر                                                   خضرل الحاج – 1: جامعة باتنةالمؤسسة

                                                                                                                           
 2017-2016: السنة الجامعية                                                        

 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 

HARMONISATION  
 

OFFRE DE FORMATION MASTER  
ACADEMIQUE /PROFESSIONNALISANT 

 
 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 

 
Université de 
Batna1   Hadj 
Lakhdar 

 

Faculté des sciences 
économiques, gestion et 
sciences commerciales 

 
SC. Financières & Comptabilité 

 
 

Domaine: Sciences économiques, gestion et sciences commerciales 

 

Filière:             SC. Financières & Comptabilité 

 

Spécialité:        Comptabilité & Audit 

 
 

 
 
 
 

Année Universitaire : 2016-2017 



       3: محاسبة و تدقيق              عنوان الماستر                                                   خضرل الحاج – 1: جامعة باتنةالمؤسسة

                                                                                                                           
 2017-2016: السنة الجامعية                                                        

 بطاقة تعريف الماستر
 ( تعبئة كل الخانات إجباري)  

 

  إطار وأهداف التكوين: -1

 

  شروط االلتحاق -أ
 الفرع –التخصصات المفتوحة ضمن الشعبة  -

 التخصصات التي يوافق عليها المجلس العلمي للكلية -
 

  أهداف التكوين -ب
املحاسبة والتدقيق على اكتساب معارف نظرية و تطبيقية  ماستراملسجلين في  طلبةالإلى تكوين  خصصتيهدف هذا ال

تلقينهم جميع متطلبات التقارير املحاسبية و تحليلها و كذلك،  إعدادبالتمكن من تسمح لهم في نهاية الدراسة متكاملة 

لتين، يساهم تكوينهم في تعزيز و تدعيم العالقة بين املؤسسة و ممارسة مهنة املراجعة الداخلية و الخارجية. و في كلتي الحا

 األطراف التي تتعامل معها من أجل املساهمة في خلق الثروة.

 
  المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

 إن املؤهالت والكفاءات املستهدفة من هذا التخصص تتمثل في:

 في تقنيات املحاسبة  سواء املالية أو التحليلية او باقي املحاسبات. التحكم -

 معرفة   الحلول الصحيحة ملختلف املشكالت املحاسبية التي تعترض املؤسسات. -

 ملراجعة.باملحاسبة واتوسيع دائرة املعرفة  -

 املراجع.مع عمل املحاسب تكامل عمل  -

 تكوين متخرجين يتحكمون في العمليات املحاسبية. -

 ودخول عالم البحث العلمي. بالدكتوراه لاللتحاقهيئة املتخرجين ت -

 الخبرة املحاسبية.في املجاالت املهنية ك متابعة الدراسة والتكوين  -

 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د

ت العمومية، وتعتبر إمكانيات التوظيف كثيرة في هذا إن مثل هذا التكوين مطلوب بكثرة في الشركات وبدرجة أقل في اإلدارا

 املجال سواء في القطاع العام أو الخاص.

 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 فرصة مواصلة الدراسات العليا: الدكتوراه.تخصص املحاسبة واملراجعة يتيح 

 

 تكوين: مؤشرات متابعة ال -و
من طرف الشركات  في سوق الشغل، خاصة،نظرا لوجود طلب  التخصص لحامله فرصا عالية في التوظيف ايوفر هذ

 خاصة،.ال
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 السداسي األول - 1
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 يالحجم الساعي األسبوع
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18       وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 1-الدولية التقارير املاليةمعايير 

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 ملعلومات املحاسبينظام ا

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 املراجعة و التدقيق الجبائي

   9       وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 الهندسة املالية

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 املقاوالتية

   2       االستكشافيةوحدات التعليم 

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 ممارسة األنشطة التجاريةون قان

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني - 2
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18       وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 -2الدولية التقارير املاليةمعايير 

املحاسبة في  مهنة و تنظيم ضبط

 الجزائر
 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 مالية محاسبية و مراجعة

   9       وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 محاسبة املوارد البشرية

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 االتصال و التحرير اإلداري 

   2       االستكشافيةوحدات التعليم 

الضرائب المباشرة و قانون 
 غير المباشرة

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 األسبوعيالحجم الساعي 
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18       وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 تقدمالتحليل املالي امل

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 ندوة املحاسبة و التدقيق

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 محاسبة الشركات املعمقة

   9       وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 لتدقيق الدوليةامعايير 

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 املنهجية

   2       االستكشافيةوحدات التعليم 

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 حاربة الفسادمقانون 

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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   السداسي الرابع - 4
 إعداد مذكرة التخرج

 

 ةالعلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجاري  الميدان :

 العلوم املالية و املحاسبة    : الفرع

 تدقيق محاسبة و التخصص:

 
 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 4 652 العمل الشخصي 

 - - - التربص في المؤسسة

 - - - الملتقيات 

 - - - أعمال أخرى)حدد(

 30 - 652 4مجموع السداسي 

 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  )  حوصلة شاملة للتكوين: - 5

  :(بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي للسداسيات األربعة
 

 

ةاالستكشافي األفقية المجموع  و ت               ح س  األساسية المنهجية 

 محاضرة 270 180 90 90 630

036  أعمال موجهة 270 90 - - 

 أعمال تطبيقية - - - - -

 عمل شخص ي 1080 360 60 120 1620

 عمل آخر)محدد( - - - - 

 املجموع 1620 630 150 210 2610

 األرصدة 72 36 8 4 120

األرصدة لكل وحدة تعليم % %60 %30 %8 %2 %100  
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III - ادةالبرنامج المفصل لكل م 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 و تدقيق حماسبة   عنوان الماستر:

 األول    السداسي:

 األساسية           الوحدة: اسم
  1 - الدولية التقارير املاليةمعايير            المادة: اسم

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
في ثالثة أسطر  المادة،ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ذكر) :داف التعليمأه

 ( على األكثر
بعد دراسة هذه املادة يصبح الطالب قادرا على فهم أهمية املحاسبة الدولية في مجال عالم املال و األعمال، و متمكنا من 

. و كذلك، فهم و شرح العالقة بين القوائم املالية و سها عناصر القوائم املاليةفهم األسس و القواعد التي تعد على أسا

الجهات التي تعد لها القوائم املالية. و في نفس الوقت يكون الطالب قد اكتسب املعارف التي تمكنه من استخالص أسباب 

  االختالف بين األنظمة املحاسبية على املستوى الدولي.

 
من مواصلة هذا التعليم،  الطالبوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن ) : طلوبةالمعارف المسبقة الم
   (.سطرين على األكثر

 .الستيعاب و فهم محتوى هذه املادة، يتطلب من الطالب أن يكون قد درس مواد املحاسبة املالية و محاسبة الشركات

 

  مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة)  محتوى المادة:

 اإلطار املفاهيمي -

 عرض القوائم  الـمالية 01املعيار املحاسبي  رقم  -

 قائمة التدفقات النقدية 07املعيار املحاسبي  رقم  -

 و األخطاء املحاسبية التقديرات السياسات، يرتغي 08رقم املعيار املحاسبي  -

 نهاية السنة املالية ياانيةحقة ملاألحداث الال  10بي رقم املعيار املحاس -

 ضرائب الدخل 12املعيار املحاسبي رقم  -

 يتمويلال اإليجار 17املعيار املحاسبي  رقم  -

 منافع املوظفين 19املعيار املحاسبي  رقم  -

  التغيرات في أسعار صرف العمالت 21املعيار املحاسبي  رقم  -

 لطارئةاملخصصات و االلتاامات ا 37املعيار املحاسبي  رقم  -

 الزراعة 41املعيار املحاسبي رقم   -

 
 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( ...إلخامتحان. مستمرة،مراقبة  :طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 (إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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1. Bernard Raffournier : Les normes comptables (IFRS/IAS).2e  édition. Economica, 2005 

2. Abbas Al i Mirza Graham J . Holt M agnus Orrell : IFRS International Financial Reporting Standards,  

Work book and guide, JOHN WILEY & SONS, INC. 2006. 

 معايير اإلبالغ املالية الدوليةة حميدات: جمع ،محمد أبو نصار .3

 .2016 املالي و النظام املحاسبي املالي، ديوان املطبوعات الجامعية اإلبالغشنوف شعيب ، املحاسبة املالية طبقا ملعايير  .4
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 األول    السداسي:
 األساسية           اسم الوحدة:

 ظام املعلومات املحاسبين           اسم المادة:

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
نظام املعلومات بشكل عام ونظم املعلومات تمكين الطالب من التعرف على أهم القضايا و املواضيع التي تتعلق بطبيعة  -

و العالقة التفاعلية في  ا، خصائصها،مكوناتهبشكل خاص، العوامل املؤثرة في إعدادها و تصميمها، أنواعها،  املحاسبية

 استخداماتها داخليا و خارجيا. ما بينها، 

 

الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن ) :  المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

 لقوائم املالية واستخداماتها.املعلومات املحاسبية عن ا -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 املفاهيم األساسية لنظم املعلومات.

 الية و املحاسبية.إطار نظام املعلومات امل -

 املحاسبة و مفاهيم النظم.،مدخل لدراسة نظم املعلومات ) املفهوم واألهمية، املتطلبات واألهداف( -

 أدوات تحليل و تصميم نظام معلومات محاسبي. -

 ،وظائف نظام املعلومات املحاسبي    -

  ماعي، املخزون، الضمان االجتالقوائم امللية، األجور و  إعدادالبرمجيات املحاسبية:  -

 ،عالقة نظام املعلومات املحاسبي بنظام املعلومات اإلدارية والنظم األخرى       -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.املوجهألعمال لباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

 .(2006عبد الوهاب نصر الدين و آخرون ، "مقدمة في نظم املعلومات املحاسبية" ، )االسكندرية : الدار الجامعية ،  -

 جمعة صالح النجار:  نظم املعلومات اإلدارية ،  -

 ملحاسبية، عبد الرزاق قاسم:  تصميم وتحليل نظام املعلومات ا -

 .ة الحسابات وتكنولوجيا املعلوماتعبد الوهاب نصر علي:  مراجع -

 ،COMPTA 50  ،Gestion de  stockالبرمجيات املحاسبية املعتمدة.  -
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 األول     السداسي:
 األساسية           اسم الوحدة:

 املراجعة و التدقيق الجبائيمادة            اسم المادة:

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
 تلقين الطالب مقومات و أهمية و أهداف املراجعة بشكل عام و التدقيق الجبائي بشكل خاص.

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 يكون الطالب قد درس املراجعة و الضرائب

 
  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 بائيةاملراجعة الج، أهمية و أهداف  مو فهم .1

 عالقة املراجعة الجبائية  بباقي املراجعات األخرى  .2

 أشكال املراجعة الجبائية  وفق التشريع الجزائري  .3

 تطبيقات عرض نظري و -املراجعة الجبائية املعمقة   .4

 تطبيقات عرض نظري و - املراجعات الجبائية األخرى  .5

 مؤشرات التهرب الضريبي .6

 أساليب محاربة التهرب الضريبي  .7

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (تقييمطريقة ال

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

 .1999ورات جامعة حلوان، مصر، إبراهيم عثمان شاهينن املراجعة دراسة معاصرة، منش -1

 .1989وليام توماسإمرسون هيكر، املراجعة بين النظرية و التطبيق، دار املريخ، السعودية،  -2

 .2003محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة و تدقيق الحسابات، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3
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 األول    :السداسي
 املنهجية           اسم الوحدة:

 الهندسة املالية           اسم المادة:

      5              :الرصيد

 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
العمليات التي تتعلق به و جعله كذلك قادرا على استخدام األدوات و األساليب الكمية جعل الطالب يتكيف مع األسواق املالية و 

املالية في  ياتلمعفي تحليل املستويات التي تتخذها أسعار مختلف األوراق و األدوات املالية املشتقة و التنبؤ باملخاطر املصاحبة لل

   ظل عدم التأكد.

 
صيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تف)  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
 :أهم المعارف والمجاالت الالزمة لدراسة هذه المادة تتمثل في

 .األسواق المالية، األوراق المالية، القدرة على التحليل والقياس لفهم كيفية عمل األدوات المالية المشتقة

 
  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( محتوى المادة:

 مفاهيم عامة حول الهندسة المالية .1

 عوامل وأسباب ظهور الهندسة المالية .2

 إدارة المخاطر باستخدام الهندسة المالية .3

 واقع الهندسة المالية .4

 أدوات الهندسة المالية .5

 optionsسوق عقود الخيارات .6

 Swaps المبادالتسوق  .7

 Forwards and futuresسوق العقود اآلجلة والمستقبليات .8

 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

 2005سمير رضوان، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، دار النشر للجامعات مصر  .1

 2010طارق حماد عبد العال: المشتقات، دار النشر للجامعات القاهرة، .2

 محمد حبش: األسواق المالية العالمية .3

 2008رق عمان، هاشم فوزي: الهندسة المالية وأدواتها، مؤسسة الوا .4

5- Robert Alain, Marchés financiers et crises : Ed. Bordas, Paris 2010 
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 األول    :السداسي
 املنهجية           اسم الوحدة:

 املقاوالتية           اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

 
ى الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض عل) أهداف التعليم:

 ( على األكثر
أو جماعية، و ذلك من إعطاء الطالب بعض اإلرشادات و التوجيهات التي تتعلق بمجاالت خلق مشاريع اقتصادية فردية 

على حب املغامرة و املخاطرة التي عادة ما املراحل التي يجب أن تتبع قبل و بعد تجسيد املشروع. مع تشجيعهم  خالل تلقينه

 تكون أحد مقومات اإلبداع و االختراع و التفوق و النجاح.  

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 

 المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى 
 تطور الفكر املقاوالتي  .1

 الدوافع و األهداف – ملقاوالتيةا .2

  املقاوالتيخصائص  .3

 مراحل إعداد املشروع املقاوالتي .4

  املقاوالتيشروط  نجاح   .5

 العوامل املساهمة في عرقلة النشاط املقاوالتي  .6

 في التنمية االقتصادية املستدامةوالتي املق تنوع و تعدد النشاط أهمية  .7

 دور األقطاب الصناعية و التهيئات اإلقليمية في دعم النشاط املقاوالتي .8

 التكنولوجيا  في الجامعات على إنشاء املشاريع املقاوالتيةمراكز البحث في و تأثير دور  .9

 
 التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

1.  Dominique VELLIN: LA CREATION D’ENTREPRISES INNOVANTES, PANORAMA ET DEFIS. 

2. Nathalie SCHIEB-BIENFAIT: L’ENTREPRENEURIAT CHEZ LES JEUNES : APPRENDRE A ENTREPRENDRE 

3. Didier CHABAUD : LES ENTREPRISES FAMILIALES : AU CŒUR DE L’ENTREPRENEURIAT ? 

4. Olivier BASSO, Sylvie PHEULPIN : L’INTRAPRENEURIAT : POUR SURMONTER LE DÉCLIN DES GRANDES ENTREPRISES ? 
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 األول    السداسي
 االستكشافية        :         اسم الوحدة
 ن ممارسة األنشطة التجارية انو ق           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
لقين الطلبة األطر القانونية و التنظيمية ملمارسة النشاط التجاري. و هذا من شأنه أن يساعد الطالب أثناء ولوجه لعالم ت

 الشغل من توظيف تلك املعارف بكيفية جيدة.  

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 ين على األكثر(.  سطر
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
  ،06-10املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل بالقانون  02-04القانون  -

  .06-13انون التجارية املعدل بالقاألنشطة ممارسات املتعلق بشروط  08-04القانون  -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

 القانون التجاري الجزائري. -

 قانون األعمال. -
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 األول   :السداسي
 األفقية           اسم الوحدة:

 اللغة األجنبية          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

 
سطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أ) أهداف التعليم:

 ( على األكثر
تمكين الطلبة من تحسين معارفهم في اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك 

 بتجارب الغير على املستوى الدولي.  

 
، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
يستحسن ترك الحرية ألساتذة املادة الختيار املحتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة 

 كبيرة.

 
 مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( : مراقبةطريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 و تدقيق حماسبةعنوان الماستر:   

 الثاين    :يالسداس

 األساسية           اسم الوحدة:
       2 -الدولية التقارير املاليةمعايير            اسم المادة:

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
طر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أس): أهداف التعليم

 ( على األكثر

 جعل الطالب يتعرف على ما يلي: -

 . لى املعايير املحاسبية الدولية إأسباب االنتقال  - -

 . املعايير املحاسبية الدولية التي تبناها النظام املحاسبي املالي الجزائري  - -

 . كيفية إعداد القوائم املالية ) مخرجات املحاسبة( حسب املعايير املحاسبية الدولية - -

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : معارف المسبقة المطلوبةال

 سطرين على األكثر(.  
 املحاسبة العامة.  مبادئاإلملام بقواعد و  -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 الدفع على أساس األسهم   IFRS2 الدولي املالي لتقريرامعيار  .1

 اندماج األعمال    IFRS3 الدولي املالي التقريرمعيار  .2

 عقود التأمين        IFRS4 الدولي املالي التقريرمعيار  .3

 البيع والعمليات املتوقفة غرضاألصول غير املتداولة املحتفظ بها ب      IFRS5 الدولي املالي التقريرمعيار  .4

 استكشاف و تقييم املوارد املعدنية       IFRS6 الدولي املالي التقريرمعيار  .5

 األدوات املالية      IFRS9  الدولي املالي التقريرمعيار  .6

 القوائم املالية املوحدة    IFRS10 الدولي املالي التقريرمعيار  .7

 لترتيبات املشتركةا    IFRS11 الدولي املالي التقريرمعيار  .8

 قياس القيمة العادلة    IFRS13 الدولي املالي التقريرمعيار  .9

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  :المراجع

1. Bernard Raffournier : Les normes comptables (IFRS/IAS).2e  édition . Economica, 2005 

2. Anne Le Manh , Catherine Maillet , Le meilleur des Normes comptables internationales IAS/IFRS, 4e édition , 

Sup’FOUCHER , 2010 , France . 
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3. Abbas Al i Mir za Graham J . Holt M agnus Orrell : IFRS- International Financial Reporting Standards,  Work book and 

guide, JOHN WILEY & SONS, INC. 2006. 

4. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2008):Practical implementation of international 

financial reporting standards: Lessons learned - Country case studies on IFRS 

الطبعة الثانية ، الدار الجزء األول، عرض القوائم املالية "،  "طارق عبد العال حماد ، موسوعة معايير املحاسبة  .5

 .2008الجامعية ، اإلسكندرية ،مصر ،

. ،عمان، األردنالطبعة األولى ، إثراء للنشر والتوزيع IAS & IAFRSاملالية الدولية عايير التقارير ، مخالد جمال الجعرات .6

2008. 

 معايير اإلبالغ املالية الدولية.  محمد أبو نصار، جمعة حميدات:  .7

 .2016 املالي و النظام املحاسبي املالي، ديوان املطبوعات الجامعية اإلبالغشنوف شعيب ، املحاسبة املالية طبقا ملعايير  .8
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 الثاين    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:
 في الجزائر تنظيم  مهنة املحاسبة           اسم المادة:

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاح): أهداف التعليم

 ( على األكثر
تمكين الطالب من معرفة الجوانب التنظيمية ملهنة املحاسبة في الجزائر على أمل تحفياه من أجل االجتهاد و املثابرة 

 لالنظمام إلى الهيئات املحاسبية في الجزائر أو غيرها مستقبال.

 
عرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للم) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 المحاسبة المالية -
 القانون التجاري -

 القوانين الجبائية -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 حاسبة في الجزائر:التعريف بالهيئات املشرفة على تنظيم امل
 أوال: املجلس الوطني للمحاسبة؛

 ثانيا: املصف الوطني للخبراء املحاسبيين؛

 ثالثا: الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات؛

 رابعا: املجلس الوطني للمحاسبين املعتمدين؛

 
 لتكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق اطريقة التقييم

 ة.ألعمال املوجهلباملائة  50باملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 تصفح القوانين و النشريات التي تتعلق باملوضوع في مختلف مصادرها.
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 الثاين    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:
 مالية مراجعة محاسبية و           المادة:اسم 

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
اجعة الداخلية في املؤسسات االقتصادية أو مزاولة التدقيق ضمان تكوين الطلبة حتى يتمكنوا من مزاولة وظيفة املر 

 الخارجي. 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
من طرف الجهات التي لها مية استخدامها لية و معرفة أهااإلملام بمختلف الجوانب التي تتعلق بإعداد و عرض القائم امل

 عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملؤسسة االقتصادية.

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

  ، املراجعة متطلباتمعايير و : التعريف، األهمية، راجعةللماإلطار املفاهيمي  - 1

 ،.  أنواع املراجعة 2

 ،. خطة عمل املراجع3

 ،املراجعة الجبائية  وفق التشريع الجزائري   -4

 ،املراجعة الجبائية املعمقة  على محاسبة الشركات العرض النظري والتطبيقات  -5

 ،التحقيق املعمق  في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف العرض النظري والتطبيقات  -6

 .ملراجعات الجبائية األخرى العرض النظري والتطبيقاتباقي أنواع ا  -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

 إلخ( نترنت،ومطبوعات ، مواقع ا كتب،)  المراجع:
 .2005ديسطي ، اململكة السعودية ، املراجعة )مدخل متكامل( ، ألفين ارينا ، جيمس لوبك ، ترجمة دار املريخ أحمد ال -1

 .  2009األدوات والخدمات( ، أحمد حلمي جمعة ، عمان ،  –التدقيق والتأكيد الحديث )املشاكل واملسؤوليات  -2

 . 2010ؤي وديان ، عمان ، ( ، سامي الوقاد ، ل1تدقيق الحسابات ) -3

 .  2009، عمان ، راسات وبحوث في التدقيق والتأكيد، أحمد جمعةد -4

 . 2009التدقيق القائم على مخاطر األعمال )حداثة وتطور( ، ايهاب ابراهيم ، عمان ،  -5

 (.2003محمد بوتين ، "املراجعة بين النظرية و التطبيق" ، )الجزائر : ديوان املطبوعات الجامعية ،  -6
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 الثاين    السداسي:

 املنهجية           :اسم الوحدة
 املوارد البشرية محاسبة           اسم المادة:

      5:              الرصيد

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
تجرى على املحاسبة املالية نتيجة التغيرات التي تحدث في البيئة االقتصادية للمؤسسة، و تدريبه تنبيه الطالب بالتحوالت التي 

البيئية، االجتماعية. و تدريبه على األساليب التي تستخدم للقياس املحاسبي. و كذلك  -على حسن التعامل مع التحوالت األخرى 

   .ة باملوارد البشريةمعرفة املشاكل التي تتعلق باالعتراف باألصول املتعلق

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، )  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 إدارة الموارد البشرية
 تعريف إدارة الموارد البشرية -

 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية -

 وظائف إدارة الموارد البشرية -

 ةرد البشرياالمو المحاسبة عن 
 معايير االعتراف المحاسبي باألصول البشرية -

 خصائص األصول وانطباقها على الموارد البشرية -

 مفهوم محاسبة الموارد البشرية وتطورها التاريخي -

 البشرية ية ومزايا محاسبة المواردأهم
 أهمية محاسبة الموارد البشرية -

 مزايا استخدام محاسبة الموارد البشرية -

 وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لمحاسبة الموارد البشرية
 وجهات نظر المؤيدين لمحاسبة الموارد البشرية -

 وجهات نظر المعارضين لمحاسبة الموارد البشرية -

 حاسبي للموارد البشريةنماذج القياس الم
 نماذج القياس المعتمدة على التكلفة -

 نماذج القياس عل أساس القيمة -

 قياس الموارد البشريةب المشاكل المرتبطة
 صعوبات قياس الموارد البشرية محاسبيا -
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 إجراءات القياس المحاسبي للموارد البشرية -

 يح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجطريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 .2007عربية السعودية، ، ترجمة محمد سيد أحمد عبد المتعال، دار المريخ للنشر، المملكة الإدارة الموارد البشريةجاري ديسلر،  .1

 ، 2009، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال الحديثةسعد علي العنزي، أحمد علي صالح،  .2

، 1ألردن، ط، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان ااالقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشريةعدنان داود، هدى زوير،  .3
2010. 

 .2006، 1، مطابع الدار الهندسية، القاهرة ، مصر، طإدارة الموارد البشرية: رؤية استراتيجية معاصرةأحمد سيد مصطفى،  .4

5. Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement, L'investissement dans le capital 

humain -Une comparaison internationale -, Les éditions de l'OCDE, France, 1998. 
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 الثاين    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 االتصال و التحرير اإلداري            اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

 
لب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطا): أهداف التعليم

 ( على األكثر
ضمان تأهيل الطلبة على كتابة و تحرير األعمال العلمية بكيفية منهجية سليمة تساعدهم على عرض أفكارهم و 

 اهتماماتهم في مختلف وسائل النشر املتاحة.

على تحليل الرسائل االتصالية التي يجب أن تكون ما بينه  االب قادر الط كون الهدف من دراسة االتصال هو أن يكما أن 

كذلك العالم الخارجي. كما يمكنه ذلك بالتعرف على مبادئ ومهارات االتصال، باإلضافة إلى  واملنظمة التي ينتمي إليها و

 .ال سيما االتصال االلكتروني وسائله و

 
رف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمع)  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
 معلومات عامة + منهجية -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

  املحور األول: املناهج العلمية للبحث

 تقنيات اإلبالغ والنشر  -

 االتصال الثاني: وسائل وتقنيات املحور 

 )...في الفكر اإلداري، مفهومه االتصالالتطور التاريخي، ) االتصالمفاهيم حول   -

 وأهدافه االتصالأهمية  -

 في املؤسسة االتصالوظيفة  -

 االتصالومهارات  مبادئ -

 وتنظيمها االتصالمعوقات عملية  -

 ..غير اللفظي االتصال(الكتابي، الشفهي،  االتصالوسائل  -

 اإللكترونية االتصاالتنظم  -

 املحور الثالث: مخرجات التنظيم وكيفية إيصالها للغير

 تحديد أهداف التنظيم وكيفية تحقيقها -

 (تحديد البيئة املحيطة بالتنظيم)املؤسسة -

 تقييم واختيار وسائل إيصال النتائج للغير -

 املحور الرابع: التحرير اإلداري 

 اريةمحددات وتقنيات كتابة العقود اإلد -
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 محتويات السيرة الذاتية -

 تقنيات املقابالت التوظيفية -

 كيفيات تقديم امللف التوظيفي -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  لمراجع:ا

1. Audigier G., 2000, Marketing et action commerciale. Ed. Gualino 

2. Croutsche J.J., 2001, Marketing et communication commerciale. Ed. Eska. 

3. Jean Marnem, Techniques des interviews pour le recrutement,Vuibert 2006. Balloffet. P. Coderre F., 

Communication marketing. Ed. Maloine2008 

4. www.marketing-etudiant.fr 

 2010دار النهضة العربية  –حي العبد هللا ، نظريات االتصال  .5

 2012، املسيرة للنشر والتوزيع  األردنمنال هالل ، نظريات االتصال ،  .6

 .2012، املسيرة للطباعة والنشر  هالل املزاهرة، االتصاالت التسويقية والترويج .7
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 الثاين    السداسي:

 االستكشافية           اسم الوحدة:
 الضرائب املباشرة و غير املباشرة في الجزائرقانون            اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2              المعامل:

 
على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر  ذكر ما يفترض): أهداف التعليم

 ( على األكثر
 اإلملام بالقوانين املتعلقة بالضرائب املباشرة و غير املباشرة .      

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 ى األكثر(.  سطرين عل
 أهم المواد الواجب اإللمام بها هي: مدخل للقانون، القانون التجاري، جباية المؤسسة -

 
 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 الضرائب املباشرة والضرائب غير املباشرة -1

 الضرائب على الدخل  -2

 فاق الدخلالضرائب على إن -3

 الضريبة على الدخل اإلجمالي -4

 الضريبة على أرباح الشركات -8

 الرسم على النشاط املنهي -9

 الرسم على القيمة املضافة -10

 التصريح الجبائي الدوري -1

 التصريحات السنوية املختلفة. -2

 أنظمة اإلخضاع الضريبي ) الحقيقي والجزافي( -3

 
 إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

 ئب،املوقع اإللكتروني للمديرية العامة للضرا – قانون الضرائب املباشرة و غير املباشرة -
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 الثاين    السداسي:

 األفقية           اسم الوحدة:
 اللغة األجنبية          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ) أهداف التعليم:

 ( على األكثر
تمكين الطلبة من تحسين معارفهم في اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك 

 بتجارب الغير على املستوى الدولي.  

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 ر(.  سطرين على األكث
 
 
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
يستحسن ترك الحرية ألساتذة املادة الختيار املحتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة 

 كبيرة.

 
 ..إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان..طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 و تدقيق حماسبةعنوان الماستر:   

 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:
 تقدمالتحليل املالي امل           اسم المادة:

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
ليب التي تؤهله أن يقوم بعملية التحليل املالي و تقديم املؤشرات و املعلومات التي يمكن أن تعليم الطالب األدوات و األسا

 تستخدم في مختلف األغراض. 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  

 املالية املعدة وفق القواعد و القوانين املحاسبية السائدة.ملعرفة الكاملة بالقوائم ا

 
  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

  املعمقأدوات التحليل املالي  -

 التحليل املالي املقارن  -

 القوائم املالية وعناصرها الرئيسية -

 طة  املؤشرات املاليةتحليل املياانية بواس -

 تحليل حسابات النتائج بواسطة  املؤشرات املالية           -

 تحليل جدول تغيرات األموال الخاصة  بواسطة  املؤشرات املالية -

 التحليل لغايات اإلقراض في األجل القصير  -

 التحليل   في األجل الطويل -

 دراسة  وتحليل جدول  التدفقات النقدية -

 ات النقدية للخزينة  بواسطة  املؤشرات املاليةتحليل جدول التدفق -

 التخطيط املالي  من خالل الرافعة التشغيلية واستخداماتها  -

 الرفع املالي والعوامل املؤثرة على معدل العائد على حقوق امللكية  -

 أهم نماذج التنبؤ بالفشل املالي -

 حاالت عملية شاملة على التحليل املالي -

 
 مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -
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 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 .2004ر، مبارك لسلوس، التسيير املالي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائ -1

 .1997نور الدين خبابة، اإلدارة املالية، دار النهضة العربية، لبنان،  -2

 .وليد ناجي الحيالي، اإلتجاهات الحديثة في التحليل املالي، إثراء للنشؤ و التوزيع، عمان، األردن -3
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 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:
 محاسبة الشركات املعمقة:           دةاسم الما

         6              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

 ( على األكثر
ت حتى يتمكن من معرفة مختلف الجوانب التي تتعلق بحقوق إحاطة الطالب باملواضيع التي تتعلق بالشركات و باملجموعا

األقلية، املؤثرة تأثيرا معتبرا، و املهيمنة. و التعرف على كيفيات التقييم و القياس  –امللكية في مستويات املساهمة املختلفة 

 و إعداد القوائم املالية املجمعة.

 
طلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف الم) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 املحاسبة املالية و املعمقة -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 املفاهيم األساسية لنظم املعلومات.

 محاسبة  عمليات االندماج و الشراء؛ -

 محاسبة الشركات الدولية؛ -

 محاسبة األدوات املالية؛ -

 بدائل الخيارات املحاسبية. -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

برج الكيفان،   Pages Bleuesأمينة بن بوثلجة، محاسبة الشركات وفق النضام املحاسبي و املالي الجديد، دار النشر  -1

 .2011الجزائر، 

 .2002عبد الفتاح الصحن، املحاسبة في شركات األشخاص و األموال، دار النهضة العربية للنشر،  -2

 .1998د، محاسبة الشركات، دار ثروة للنشر، قوتة بكر محم -3
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 2017-2016: السنة الجامعية                                                        

 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 ندوة احملاسبة و التدقيق           اسم المادة:

         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر  ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد): أهداف التعليم

 ( على األكثر
استخدام عدة طرائق منهجية يتم من خاللها ضمان تدريب الطلبة على مناقشة القضايا و املواضيع املتعلقة باملحاسبة و 

و هم املراجعة سواء كان ذلك من منظور نظري فكري أو منهي و عملي. و هذا من شأنه أن يروض الطلبة على عرض أفكار 

 تصحيحها في ما بينهم حول الواقع الذي تكون فيه املحاسبة و التدقيق طرفا فيه. 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 لتدقيق.اإلملام بالجوانب النظرية و التطبيقية في مجال املحاسبة و ا

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 
 
 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلة باملائ 50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 الثالث    السداسي:

 ملنهجيةا           اسم الوحدة:
 معايير التدقيق الدولية           اسم المادة:

      5:              الرصيد

 2             المعامل:

 
لى الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض ع): أهداف التعليم

 ( على األكثر
المعارف العلمية الكافية حول إصدار و استخدام معايير التدقيق بعد دراسة هذه المادة الطالب يكتسب  -

 الدولية.

 
من مواصلة هذا التعليم،  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب)  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
 مدخل للتدقيق -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 ،نشأة معايير التدقيق الدولية -

 ،معايير التدقيق الدولية تصنيف -

 ،معايير التدقيق الدوليةمتطلبات تطبيق  -

 ،ايير التدقيق الدوليةمعأهمية  -

 شركات التدقيق الدولية، -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ،كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت)  المراجع:

لطفي أمين السيد أحمد: المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال. الدار الجامعية . اإلسكندرية.  -
2005. 
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 الثالث    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 املنهجية           اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ) ليم:أهداف التع
 ( على األكثر

تمكين الطالب من معرفة مختلف المناهج المتبعة في البحوث النظرية و التطبيقية، و تدريبه على كيفية  -
 استخدامها في مختلف المجاالت العلمية و العملية. 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  بقة المطلوبةالمعارف المس

 سطرين على األكثر(.  
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
 ،مدخل لعلم املنهجية -

 ،تعريف املنهجية -

 املنهجيةمدارس عرض مختلف  -

 البحث العلمي في العلوم االقتصادية. املناهج -

 التخرج مشاريع إعدادمنهجية  -

 مقدمة البحث وخطة البحث -

 تحرير مضمون البحث -

 التهميش، املراجع -

 مالحق البحث -

 فهرس البحث -

 عداد االستبياناتإ -

 سلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للطريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 .2010كمال الدين مصطفى الدهراوي، منهجية البحث العلمي، املكتب الجامعي الحديث، مصر، -1

 .2012، اثراء للنشر و التوزيع، عمان،: كيف تكتب بحثا علميا؟ أساليب البحث العلمي و اإلحصاءأخرون، ناصر محمود جرادات و  -2

تدريبات عملية ، دار  –انجرس ترجمة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون : منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  -3

 . 2004القصبة للنشر ، الجزائر 

 .2009، دار املريخ للنشر، الرياض، : مدخل لبناء املهارات البحثية ق البحث في اإلدارةطر أوما سيكاران،  -4
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 الثالث    السداسي:

 االستكشافية           اسم الوحدة:
 قانون محاربة الفساد          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2              المعامل:

 
ض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفتر): أهداف التعليم

 ( على األكثر
إن الهدف من تدريس مادة قانون محاربة الفساد هو تعليم الطلبة كيف أن األنظمة االقتصادية في مختلف  -

ي إلى غير ذلك مما البلدان تشوبها بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالقوانين أو بالنظام السياسي و الثقاف
 المال العمومي.  لعمليات التحايل و التضليل أثناء تسيير يوفر الفرص 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 

 دة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل ما
 محاربة الفساد في الجزائر، قانون -

 الفساد الدولية  المتعلقة بمحاربة نالقواني -

 مؤشرات المنظمات الدولية المتعلقة بقياس درجة تفشي الفساد، -

 آليات محاربة الفساد على المستوى المحلي و الدولي. -

 
 ن....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحاطريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

 .محاربة الفساد قانون -

اإلداري. دار الفكر الجامعي .  (: اآلثار االقتصادية للفساد2012أحمد مصطفى محمد معبد ) -
 اإلسكندرية.

 أمير فرج يوسف: الحوكمة و مكافحة الفساد. مكتبة الوفاء القانونية. اإلسكندرية. -
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 الثالث    السداسي:

 األفقية           اسم الوحدة:
 اللغة األجنبية          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ) أهداف التعليم:
 ( على األكثر

تمكين الطلبة من تحسين معارفهم في اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك 

 .  بتجارب الغير على املستوى الدولي

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
ر املحتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة يستحسن ترك الحرية ألساتذة املادة الختيا

 كبيرة.

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  ع:المراج
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


