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  :أهداف الخعلم

أالاحخياحاث املاليت للمؤسست خال  مخخلف مراحلها.الخعرف على  -

أ.مخخلف املفاهيم املخعلقت بالخمىيلالخعرف على  -

أ.مخخلف املصادر التي حعخمد عليها امليشآث الرياطيت في الخمىيلالخعرف على  -

:املعارف املسبقت املطلىبت  

أ.مفاهيم عامت حى  إلادارة الرياطيت والخمىيل -

:محخىي املادة  

 امليشآه الرياضين "املفهىم واملحيط والتصييفاه املختلفن لها" :املحىر لاو أ. 

 هظرياه التمىيل :املحىر الثاوي. 

 الاحتياجااااااه املاليااااان للميشاااااؤم "حنااااال  راحلهاااااا  اااااً  وشاااااا  ا ااااا  الىماااااى  :املحوووووىر الثالوووووث

 .والىضج ثم  هحدار"

 فهىم التمىيل و حدداه  ختيار بين  صادره :املحىر الرابع . 

 أساليل التمىيل املتخصصن " ستؤجار والىساطن" :املحىر الخامس. 

 صادر التمىيل الرياض ي :املحىر السادس . 

 أسس املفاضلن بين طرق التمىيل في املجال الرياض ي. :سابعاملحىر ال 

 ًخطىاه أدا  الحقىق املالين :املحىر الثام. 

 الصيغ املختلفن للتمىيل :خاسعاملحىر ال. 

أ:طريقت الخقييم

 اهجاز+  حسجيل الحظىرأيتم وقييم الطلبن عً طريق املراقبن املنتمرم  ً خالل        

 :املحاور التاليناملتعلقن بؤحد و  وعرطها البحىر
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  الىظام القاهىوي وصييفاتها، حيطامل، املفهىم) امليشآه الرياضينرإي هظا ين في ،

 ....(و داري لتنييرها

 هظرياه التمىيل. 

 الىضج، الىمى، حنل  راحلها  ً  وشا (للميشآه الرياضين  الاحتياجاه املالين ،

 .)الاهحدار

 (.أهىاعه ألاهمين، )املفهىم،  التمىيل في املجال الرياض ي... 

  (الىساطن،  ستؤجار) للميشآه الرياضينأساليل التمىيل املتخصصن. 

 يشآه رياضين،  ئسناه وجارين رياضين، أهدين (  صادر التمىيل في املجال الرياض ي 

 . )رياضين

 ألاسس، املبادئ، ألاخطا  ...( املفاضلن بين طرق التمىيل في املجال الرياض ي(. 

   للميشؤم الرياضينالحقىق املالين أدا. 

 .الصيغ املختلفن للتمىيل في املجال الرياض ي 

 

د إلالكترووي لألسخاذة*  أ .docأو  pdfبصيغت  جرسل البحىر إلى البًر

د إلالكترووي أBellilazakarya@gmail.com  :البًر

 .الحظىري بعد الاسخئىاف البيداغىجي PPTًخم عرض ملخص للبحث بصيغت  *

أ.وجرفع حميع البحىر املدشابهت )وسخ/ لسق(فقط، أو زىائيت فردًت جكىن لاعما  

في إهجاز  خ.. إلمىاقع اهترهذ... طبىعاث،املكخب، ًمكً للطالب اسخعما  ال :املراحع

أ.بحثه

د إلالكتروو لطالب ًمكًأو لخىطيح أكثر  أي اسخفسار أ يارسا  رسالت عبر البًر

أ د.بليلت زكرياء :بالخىفيق

mailto:k.nacerbey@univ-bouira.dz

