
1 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 الـدٌمقراطٌـة الـشعبٌــةالجمهورٌة الجزائرٌة 

 
 التعلٌــم العالــً و البحــث العلمــًوزارة 

 
 

 

 

 

 

 

 مواءمة
 

 تكوٌن ماسترعرض 
 

 أكادٌمً
 

 

 
 

القسم المعهد / الكلٌةالمؤسسة 
 

 جامعة الجٌاللً بونعامة
 خمٌس ملٌانة

 

 
 العلوم االقتصادٌة والتجارٌة

 وعلوم التسٌٌر
 

 
 علوم اقتصادٌة

 

 

 

 العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة: المٌدان
 

 العلوم االقتصادٌة: الفرع

 

 اقتصاد نقدي وبنكً: التخصص

 
 

 

 2017-2016: السنة الجامعٌة



2 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 

HARMONISATION  
 

OFFRE DE FORMATION MASTER  
ACADEMIQUE 

 
 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 

 
Université Djilali 

Bounaama,  
Khemis-Miliana 

 

Sciences 
Economiques, 

Commerciales et de 
Gestion 

 
Sciences 

Economiques 

 
 

Domaine: Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales 

 

Filière: Sciences Economiques 

 

Spécialité: Economie Monétaire et Bancaire 

 
 

 

 

 

 

 

 
Année Universitaire : 2016-2017 



3 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 الفهرس

I- 04------------------------------------------------------------------------------بطاقة تعرٌف الماستر 

 05-----------------------------------------------------------------------تحدٌد مكان التكوٌن -1

 05-------------------------------------------------------------------المشاركون فً التأطٌر -2

 05---------------------------------------------------------------------إطار وأهداف التكوٌن -3

 05---------------------------------------------------------------------شروط اإللتحاق  .أ 

 06-----------------------------------------------------------------------أهداف التكوٌن .ب 

 06------------------------------------------------------- القدرات المستهدفة المؤهالت و .ج 

 07---------------------------------------------القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل .د 

 08-------------------------------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 08-----------------------------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن  .و 

 08-----------------------------------------------------------------------قدرات التأطٌر .ز 
 09--------------------------------------------------------------اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة  -4

 09----------------------------------------------اساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً التخصص  .أ 

 11---------------------------------------------------------------------التأطٌر الخارجً .ب 

 12----------------------------------------------------------------اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة -5
 12-----------------------------------------------------المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات  .أ 

 12-----------------------------------------------مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات .ب 

 13-------------------------------------------------مخابر البحث لدعم التكوٌن فً الماستر .ج 

 14-----------------------------------------------مشارٌع البحث لدعم التكوٌن فً الماستر .د 

 14---------------------------فضاءات األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال  .ه 
 

II -15------------------------------------------ -------------------------بطاقات التنظٌم السداسً للتعلٌم 
 16---------------------------------------------------------------------------السداسً األول -1

 17---------------------------------------------------------------------------السداسً الثانً -2

 18---------------------------------------------------------------------------السداسً الثالث -3

 19---------------------------------------------------------------------------السداسً الرابع -4

 19--------------------------------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوٌن -5
 

III -20-----------------------------------------------------------------------البرنامج المفصل لكل مادة 
 

IV  -46--------------------------------------------------------------------------------االتفاقٌات/العقود 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I -بطاقة تعرٌف الماستر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر:كلٌة  

 العلوم االقتصادٌة:قسم  
 

 :(*)المشاركون فً التأطٌر -2

 :المؤسسات الشرٌكة األخرى- 

 غٌر موجودة

 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌوناآلخرون- 
 

 غٌر موجودة
 
 

 :الشركاء الدولٌون األجانب- 
 

 غٌر موجودة
 

 :إطار وأهداف التكوٌن -3

 :شروط االلتحاق .أ 
 

 :أن ٌكون المترشح حاصل على 

 :التخصصات التالٌة العلوم االقتصادٌة فًفرعلٌسانس - 

 االقتصاد الكمي؛ 

 التحليل االقتصادي  و االستشراف؛ 

 اقتصاد نقذي وبنكي. 

 

 :التخصصات التالٌةلٌسانس فرعالعلوم المالٌة والمصرفٌة فً - 

 محاسبت وماليت؛ 

 ماليت البنوكو التأميناث؛ 

 محاسبت وجبايت. 

 

 :التخصصات التالٌةلٌسانس فرع علوم التسٌٌر فً - 

 إدارة الميزانيت؛ 

 إدارة ماليت. 
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 :فً التخصصالتالًلٌسانس فرع العلوم التجارٌة - 

 تسويق الخذماث. 

 

 :فً التخصصات التالٌةلٌسانس نظام كالسٌكً - 

 الماليت؛ 

 نقود مالٌة وبنوك. 
 

 :أهداف التكوٌن .ب 

 
إلى تكوٌن  مصرفٌٌن ذوي إختصاص فً المجال المالً والمصرفً " اقتصادنقدي وبنكً"ٌهدف إختصاص 

على وجه التحدٌد، مع تزوٌدهم بمعارف حول نظم النقد والمالٌة الدولٌة لتسهٌل إندماجهم فً فروع 

 :تتعلق المعارف المراد إٌصالها للطلبة بما ٌلً. أومؤسسات مالٌة خارجٌة

فهم اآللٌات التً تحكم النظم المالٌة والنقدٌة بشكل عام، من خالل اإلطالع على مختلف األطر التنظٌمٌة  -

 .الحاكمة خاصة فً المجال النقدي

 .اإللمام بتطبٌقات حدٌثة حول السٌاسات النقدٌة -

 .اإلطالع على التحوالت الراهنة فً مجال أدوات التموٌل البنكً المبتكرة -

 .تعلم تقنٌات إدارة بعض الوظائفداخل المؤسسات المالٌة والمصرفٌة -

 .التعمق بقدر كاف حول التطبٌقات الحدٌثة إلدارة المخاطر فً المجال المصرفً والمالً -

 ".المحفظة"تعلم كٌفٌة إدارة األصول المالٌة والمصرفٌة  -

إخٌرا ٌهدف هذا التكوٌن إلى التحلٌل المفصل والمقارن بٌن النظرٌات النقدٌة والمالٌة وتطبٌقاتها على أرض 

 .الواقع

 

 :المؤهالت و القدرات المستهدفة .ج 

 :تتمثل المؤهالت والقدرات المستهدفة من خالل هذا التكوٌن فٌما ٌلً

 :(المؤهالت)فً الجانب النظري أوالمعرفً 

 .اإلطالع على الجوانب النظرٌة المتعلقة بالنظرٌة النقدٌة والمالٌة للمؤسسات المصرفٌة -

 .التحوالت فً النظم المصرفٌة والمالٌة الدولٌة -

التغٌرات فً تقنٌات تسٌٌر االستثمارات وإدارة رؤوس األموال داخل المؤسسات بشكل عام والمؤسسات  -

 .المصرفٌة والمالٌة بشكل خاص
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معلومات استكشافٌة تتعلق بتطبٌق علم السلوك واالجتماع على النظرٌة المالٌة، إضافة إلى توظٌف النماذج  -

 .اإلحصائٌة فً القٌاس االقتصادي والمالً

 .معلومات منهجٌة مساعدة للتحلٌل المالً والمصرفً -

 :(القدرات)فً الجانب العملٌأو الكفاءة 

 .كفاءة توظٌف تقنٌات التحلٌل المالً والمصرفً ألدوات التموٌل -

 .كفاءة إدارة النظم المالٌة بأسالٌب حدٌثة -

 .تطبٌقات المعاٌٌر والمؤشرات المالٌة الدولٌة فً مجال إدارة المخاطر المصرفٌة -

 .كفاءة تتعلق بمعالجة البٌانات المالٌة اعتمادا على برامج القٌاس االقتصادي المعروفة -

القدرةعلى إٌجاد منصب  للطالب المتخرج تتٌح مؤهالت و قدرات إٌجادإلً بشكل عام  هذا التكوٌن ٌهدف

ما ٌحدث من تغٌرات فً المؤسسات عمل فً القطاع المالً الخاص، من خالل إطالعه ب

ة النشاط المالً داخل هذه المؤسساتمع العمل على  فعالًالمالٌةوالمصرفٌةوالنقدٌة، لزٌادة قدرتهعلىالرفع من

 .  فً أسالٌب اإلدارة المالٌة المطبقة بهاتحسٌن ال

 

 :القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل .د 

ٌسمح بتكوٌن خرجٌنلدٌهم " االقتصاد النقدي والبنكً"عرض التكوٌن المقترح ضمن تخصص ماستر فً

المؤهلوالكفاءة الالزمة ضمن متطلبات المناصب المالٌة أوالوظائف فً القطاع الخاص داخل المؤسسات 

 .المالٌة والمصرفٌة بشكل عام

 :ٌتٌح التكوٌن فرصة وإمكانٌة لشغل مناصب أخرى عدٌدة مثل

 .مكاتب الخبرة المالٌةالتابعة لشركات االستثمار المالً -

 .فروع البنوك األجنبٌة -

 .مكاتب المحاسبة المخاطر المالٌة وتقٌٌم جدوى المشروعات -

 .بعض المؤسسات االقتصادٌة المهتمة بالمالٌة والتجارة الدولٌة -

 .قطاع البنوك العمومٌة -

 .مؤسسات التكوٌن فً حال واصل الخرٌج دراسات ما بعد التدرج فً الدكتوراه -
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 خالل الجسور نحو فرصة متابعة الدراسة فً تخصصات قرٌبة جدا منالطلبة المسجلٌنمن  هذا التكوٌن ٌمكن

 :تخصصات أخرى قرٌبة

 ماستر مالٌة وبنوك؛: الجسر أ -

 ماستر إدارة مالٌة؛:  الجسرب   -

 ماستر اإلدارة البنكٌة؛:  الجسرب   -

 

 :مؤشرات متابعة المشروع .و 

 
ٌمكن االستعانة بنوعٌن من المؤشراتخالل متابعة مشروع التكوٌن بماستر علوم اقتصادٌة تخصص اقتصاد 

 :نقدي وبنكٌكما ٌلً 

 :مؤشرات التحصٌل العلمً

 .الحجم الساعً المحقق ضمن المحاضرات واألعمال الموجهة -

 .الحجم الساعً للوحدات التعلٌمٌة -

 .مدى التقدم المحرز فً تغطٌة محاور المقاٌٌس -

 .إجمالً األرصدة المحققة من طرف الطالب -

 .إجمالً أرصدة وحدات التعلٌم األساسٌة -

 .إجراء اإلمتحانات والتقٌٌم المستمر ضمن حصص األعمال الموجهة -

 :مؤشرات التحصٌل العملً

 .طبٌعة العمل المنجز ونوعٌة الموضوع المعالج ضمن مذكرات التخرج -

 .تقرٌر التربص، النتائج والمساهمات العملٌة للمتربصٌن -

 .مناقشةمذكرة التخرج -

 

 : التأطٌرقدرات  .ز 

 
  طالب؛28

 
 
 
 
 



9 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت
 



10 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت
 



11 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 

 

 التأطٌر الخارجً - أ
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      

      

      

      
 

 

 .ال توجد حاجة للتأطٌر الخارجً
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى *
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 :اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة .5

 :المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات- أ

 الصناعة، التطورالتنظٌمً للمؤسسات واإلبداع: عنوان المخبر 
 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

 P4 01جهاز حاسوب  14 قابلة لالستعمال

 02 طابعة متعددة الخدمات 02 قابلة لالستعمال

 03 جهاز عرض البٌانات بالحاسوب 01 قابل لالستعمال

 04 حبارة الطباعة 15 صالحة

 05 صفائح ورق الطباعة 30 حالة جٌدة

قاعة خاصة للمحاضرات  01 / 06 

أجهزة كمبٌوتر مزودة باالنترنت + قاعة انترنت  03 / 07 

 data show 08قاعة دروس مزودة بسبورة بٌضاء وجهاز  01 /

 

مخبر اإلقتصاد الرقمً فً الجزائر :عنوان المخبر 
 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

محاضرات بالقاعة خاصة  01  01 

قاعة خاصة باالعمال الموجهة  01  02 

قاعة خاصة باإلعالم اآللً مزودةباالنترنت  01  03 

 data show 05قاعة دروس مزودة بسبورة بٌضاء وجهاز  01 

 
 :مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات- ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

  أسابٌع10 10 مؤسسات مالٌة عمومٌة

 (02)شهرٌن  04 مؤسسات مالٌة خاصة 

 (01)شهر واحد  02 فرع البنك المركزي

 (02)شهرٌن  10 مؤسسات التأمٌن

 (01)شهر واحد  02 مكاتب دراسات
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 :مشارٌع البحث لدعمالتكوٌنفً الماستر- د

 

 تارٌخ نهاٌة المشروع تارٌخ بداٌة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

ستراتٌجٌة استغالل الفوائض المالٌة إ
لتعزٌز الصادرات خارجقطاع 

المحروقات وتحقٌق التنمٌة المستدامة 
M00720110007 2012 2015 

اعتماد وتجسٌدالحكومةااللكترونٌة فً 
الجزائر وأبعادها االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة

M0272012002 2013 2016 

عصرنة نظام الدفع فً نظام البنوك 
الجزائرٌة وإشكالٌة اعتماد التجارة 

االلكترونٌة فً الجزائر باالستفادة من 
 تجارب الدول المتقدمة

M0272012007 2013 2016 

استخدام نظام الحسابات االقتصادٌة 
الجزائرٌة فً ترشٌد السٌاسات 

االقتصادٌة للدولة فً ظل االنفتاح 
 االقتصادي

M03920120016 2013 2016 

 
 :فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم و االتصال-ه

تزخر الجامعة بإمكانٌات كبٌرة فٌما ٌخص سعة قاعات المطالعة بالمكتبة، حٌث أن قدرة استٌعاب هذه القاعات 

 . طالب بالنسبة لمكتبة الكلٌة400 طالب بالنسبة للجامعة المركزٌة، وقرابة 800تقدر بـ 

 قاعات كبٌرة للمطالعة تحوي 3، بها ( ألف عنوان18تفوق )تعتبرالمكتبة المركزٌة للجامعة غنٌة بالمراجع 

 مقد للمطالعة، إضافة لكونها مجهزة بقاعدة بٌانات على األنترنت وعلى أجهزة اإلطالع على الترقٌمات 800

 6ٌفوق )إضافة لذلك هناك مكتبة خاصة بالكلٌة تحتوي على عدد كبٌر من المراجع . رصٌد المراجع البحثٌة

وعدد البأس به من المجالت و الدورٌات و القوامٌس والكتب فً االختصاصات المساعدة من  (آالف كتاب

 .إضافة إلى مذكرات التخرج فً اللٌسانس و الماجستٌر و الدكتوراه. العلوم االجتماعٌة، اإلنسانٌة والقانونٌة 

مقعد مزود بجهاز 20كما تتوفر على مستوى الكلٌة قاعة أنترنتمخصصة للطلبة، ٌقدر ٌتجاوز المقاعد بها 

وهناك قاعة أنترنتعلى مستوى المكتبة المركزٌةتفوق .  مٌغا باٌت2حدٌث مشبوك بتدفق أنترنت ال ٌقل عن 

 .مقعد100قدرة استٌعابها

كما توجد مخابر تعلٌم اللغات مزودة بأحدث التقنٌات السمعٌة البصرٌة، على مستوى المكتبة المركزٌة 

 .  مقعدا15والكلٌات فً آن واحد تفوق قدرة استٌعاب كل منها 
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 :السداسً األول - 1
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   18 07  سا16,5 /  سا4,5  سا06  سا405 وحدات التعلٌم األساسٌة

 × × 07 03  سا06 /   سا1,5  سا03  سا157,5 اقتصاد بنكً معمق

 × × 06 02  سا06 /   سا1,5  سا1,5  سا135 التموٌل الدولً

 × × 05 02  سا4,5 /   سا1,5  سا1,5  سا112,5 األسواق المالٌة الدولٌة

   09 04  سا7,5 /  سا03  سا03  سا202,5 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 × × 05 02  سا4,5 /  سا1,5  سا1,5  سا112,5 اقتصاد قٌاسً

 ×  04 02  سا03 /   سا1,5  سا90 مقاوالتٌة

   02 02 / /  سا1,5  سا1,5  سا45 كشافٌةتوحدات التعلٌم اإلس

 ×  02 02 / /   سا1,5  سا45 قانون النقد والقرض

   01 01/ /   سا1,5/   سا22,5 وحدة التعلٌم األفقٌة

 × × 01 01/ /   سا1,5/   سا22,5 لغة أجنبٌة

   30 14  سا24 /  سا10,5  سا10,5  سا675 1مجموع السداسً 



17 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 :السداسً الثانً- 2
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   18 07  سا16,5 /  سا4,5  سا06  سا405 وحدات التعلٌم األساسٌة

 × × 07 03  سا06 /  سا1,5  سا03  سا157,5 الهندسة المالٌة

 × × 06 02  سا06 /  سا1,5  سا1,5  سا135 التقٌٌم المالً للمشارٌع

 × × 05 02  سا4,5 /  سا1,5  سا1,5  سا112,5 العملٌات البنكٌة و تموٌل المؤسسات

   09 04  سا7,5 /  سا03  سا03  سا202,5 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 × × 05 02  سا4,5 /  سا1,5  سا1,5  سا112,5 اقتصاد كلً معمق

 × × 04 02  سا03 /  سا1,5  سا1,5  سا90 التحرٌر اإلداري واالتصال

   02 02 / /  سا1,5  سا1,5  سا45 كشافٌةتوحدات التعلٌم اإلس

 × × 02 02 / /  سا1,5  سا1,5  سا45 القانون المصرفً الدولً 

   01 01/ /   سا1,5 /  سا22,5 وحدة التعلٌم األفقٌة

 × × 01 01/ /   سا1,5 /  سا22,5 لغة أجنبٌة

   30 14  سا24 /  سا10,5  سا10,5  سا675 2مجموع السداسً 



18 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 :  السداسً الثالث - 3
 

 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً  وحدة التعلٌم
 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   18 07  سا16,5 /  سا4,5  سا06  سا405 وحدات التعلٌم األساسٌة

 × × 07 03  سا06 /  سا1,5  سا03  سا157,5 التدقٌق البنكً

 × × 06 02  سا06 /  سا1,5  سا1,5  سا135 تسٌٌر المحافظ المالٌة

 × × 05 02  سا4,5 /  سا1,5  سا1,5  سا112,5 جباٌة العملٌات المصرفٌة والمالٌة

   09 04  سا7,5 /  سا03  سا03  سا202,5 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 × × 05 02  سا4,5 /  سا1,5  سا1,5  سا112,5 تحلٌل األزمات المالٌة

 × × 04 02  سا03 /  سا1,5  سا1,5  سا90 منهجٌة البحث العلمً

   02 02 / /  سا1,5  سا1,5  سا45 كشافٌةتوحدات التعلٌم اإلس

 × × 02 02 / /  سا1,5  سا1,5  سا45 قانون األسواق المالٌة

   01 01/ /   سا1,5 /  سا22,5 وحدة التعلٌم األفقٌة

 × × 01 01/ /   سا1,5 /  سا22,5 لغة أجنبٌة

   30 14  سا24 /  سا09  سا10,5  سا675 3مجموع السداسً 



19 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 :السداسً الرابع- 4
 

  العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة:المٌدان 

 العلوم االقتصادٌة: الشعبة 

 اقتصاد نقدي ومالً: التخصص

 
 

 تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

 30 04  سا45 مذكرة

 30 04  سا45 4مجموع السداسً 

 
 
 :حوصلة شاملة للتكوٌن-5

 
 

 ح س و ت األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة 18 09 4,5 / 31,5

 أعمال موجهة 13,5 09 4,5 4,5 31,5

 أعمال تطبٌقٌة / / / / /

 عمل شخصً 49,5 22,5 / / 72

 مذكرة 27 13,5 4,5 / 45

 المجموع 108 54 13,5 4,5 180

 األرصدة 72 36 09 03 120

100%  3%  7%  30%  60%  % لكل وحدة تعلٌماألرصدة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



20 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

III -البرنامج المفصل لكل مادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً:عنوان الماستر

 

 األول: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 اقتصاد بنكً معمق: المادة
 

 ناصر المهدي:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 قوٌدر قوشٌح بوجمعة:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

التعرف على الوظائف الحدٌثة وأسالٌب اإلدارة البنكٌة فً ظل . عرض وتحلٌل مختلف أبعاد النشاط البنكً

 .التحوالت الراهنة، والتً ازداد بموجبها تدخل البنوك فً سوق رأس المال والمشتقات المالٌة

 .للبنوك والناتجة عن كونها أحد المتدخلٌن فً سوق رأس المال وسوق المشتقات المالٌة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
إلمام بمفهوم مؤسسات اإلقراض مع تمٌٌزها عن المؤسساتالمالٌة األخرى، من خاللتحدٌد مهامهاالتقلٌدٌة، 

 .إضافة إلى معرفة حول األسواق المالٌة وأنواع األصول المالٌة المتداولة فٌها

 :محتوى المادة

 .    الصٌرفة والبنوك االلكترونٌة

 .       تحرٌر الخدمات البنكٌة

 .       االندماج البنكً

 .        إدارة المخاطر البنكٌة

 .      1،2،3مقررات لجنة بازل 

 .األزمات المالٌة والجهاز المصرفً

 .      حوكمة البنوك

 .      التسوٌق البنكً

 .البنوك اإلسالمٌة

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 :المراجع

 .2006، 2. بسام الحجار، االقتصاد النقدي والمصرفً، دار المنهل اللبنانً للطباعة والنشر،ط- 

 .2003، 2. زٌاد رمضان و محفوظ جودة، االتجاهات المعاصرة فً إدارة البنوك، دار وائل للنشر، ط- 

- Kent Matthews and John Thompson, The Economics of Banking, Wiley,3
rd

 ed, 2014. 

http://www.amazon.fr/Kent-Matthews/e/B001HD0BLW/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=John+Thompson&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=John+Thompson&sort=relevancerank


22 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 األول: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 التموٌل الدولً: المادة
 

 ناصر المهدي:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 مجبر محمد :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

التعرف على أسالٌب التموٌل الدولً لالقتصاد، أنواع مؤسسات االقراض الدولٌة، إضافة إلى تحلٌل المخاطر 

 .المرتبطة بعملٌات التموٌل الدولً وكٌفٌة التحوط منها

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
التموٌل الدولٌة، مخاطر التموٌالألساسٌة معارف مختلفة حول النقود والعمالت الصعبة، نظم الدفع ومؤسسات 

 .بالنسبة للمقرض والمقترض

 
 :محتوى المادة

 مدخل لتموٌل االقتصاد الدولً- 

 الدفع فً االقتصاد الدولًعملٌات - 

 عملٌات تموٌل االقتصاد الدولً- 

 االبعاد الدولٌة للتموٌل الدولً- 

 عملٌات ادارة مخاطر  التموٌل الدولً- 

 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع
 

 .1،2014. ، دار صفاء للنشر والتوزٌع،ط- مدخل حدٌث- عبد الكرٌم جابر العٌساوي، التموٌل الدولً

Kirt C. Butler, Multinational Finance: Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of 

Multinational Operations, Wiley, 6
th

 Ed, 2016. 

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Kirt+C.+Butler


23 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 األول: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 األسواق المالٌة الدولٌة: المادة
 

 ناصر المهدي:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 بن شرٌف مرٌم:األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 
 

مختلف أنواع األصول المالٌة المتداولة وخصائصها، إضافة إلى دور السوق المالٌة وأهمٌتها فً التعرف على 

 .تكوٌن رؤوس األموال من خالل تشكٌل المدخرات، والتحفٌز على االستثمار

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

إلمام بمفهوم السوق المالً، وبمختلفاألصول االستثمارٌة المستخدمة فً األسواق المالٌة الدولٌة، خصائصها، 

 .  آثاروانعكاساتالتعامل علٌها بالنسبةلألعوان االقتصادٌة من جهة والنشاط االقتصادي من جهة ثانٌة

 
 

 :محتوى المادة

طبٌعة االئتمان المصرفً  .1

 همٌتها االقتصادٌة أماهٌة االسواق المالٌة الدولٌة و  .2

 نواع األسواق المالٌة الدولٌةأ  .3

 ـ سوق السندات     

 ـ سوق األسهم           

 ـ سوق الفوركس       

 ـ أسواق أخرى

 المشتقات المالٌة .4

 ـ عقود الخٌار          

 ـ عقود المبادلة               

 ـ العقود المستقبلٌة               



24 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 ـ العقود اآلجلة

 تنظٌم األسواق المالٌة الدولٌة  .5

 أهم األسواق المالٌة الدولٌة  .6

 االقتصاديعالقة األسواق المالٌة بالنمو  .7

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 :المراجع

 
 . 2011، 1. أنس البكري، األسواق المالٌة والدولٌة، دار البداٌة، ط- 

- Leonardo Auernheimer, International Financial Markets: The Challenge of Globalization, 2006. 

- Orlin Grabbe.J. International Financial Markets, Prentice Hall,1996. 

 



25 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 األول: السداسً
 

 المنهجٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 اقتصاد قٌاسً: المادة
 

 بن عناٌة جلول:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 بن عناٌة جلول:األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

التعرف على مختلف النماذج القٌاسٌة المستعملة فً تحلٌل العالقة بٌن المتغٌرات، مع تحدٌد المشاكل التً 
 .ترتبط بصٌاغة عالقة على شكل نموذج من خالل عملٌة تشخٌص النموذج

 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
معارف وعمومٌات حول اإلحصاء واالحتماالت إضافة إلى بعض المفاهٌم حول الرٌاضٌات وأسالٌب اإلشتقاق 

 .والتكامل
 

 :محتوى المادة
 
 نظرٌة االرتباط .1

 نموذج االنحدار الخطً البسٌط .2

 الخطً المتعدد االنحدار النموذج  .3

 Multicolinéaritéمشكلة االرتباط المتعدد  .4

 Autocorrelationمشكلة االرتباط الذاتً لالخطاء .5

 Hétéroscédasticitéمشكلة عدم التجانس الخطً .6

 Stata و  Eviewsتطبٌقات باستخدام برنامج  .7

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع
 

- Régis Bourbonnais, Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 9
e
 édition. 

- William H.Greene, Economitric Analysis : international edition, Pearson, 7
th

 Edition. 



26 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 األول: السداسً
 

 المنهجٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 مقاوالتٌة: المادة
 

 بن عناٌة جلول:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 تبري ٌوسف :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

المقٌاسإلى تكوٌن الطالب من ناحٌة االستعدادات المهنٌة لتكوٌن مشروع عمل من خالل المقاولة  هذا ٌهدف

 .والمبادرة بإنشاء مؤسسات

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .عمومٌات حول االقتصاد ومعارف قانونٌة

 :محتوى المادة

 مدخل إلى إنشاء المؤسسات .1

مفهوم وخصائص إدارة المشروع  -

إنشاء المؤسسات مراحل  -

التعرٌف بمؤسس المشروع  -

الفكرة او الفرصة التجارٌة  -

 مخطط األعمال -

 التوافق بٌن المؤسس والمشروع .2

المؤسس او الفرٌق المقاوالتً  -

 (الفرصة/ الفكرة)جذور المشروع  -

التوافق بٌن المؤسس والمشروع  -

 دراسة نجاعة المشروع .3

المظاهر اإلستراتٌجٌة  -

المظاهر العملٌة  -

المظاهر التسوٌقٌة  -

المظاهر التقنٌة واالقتصادٌة  -



27 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

المظاهر القانونٌة والضرٌبٌة  -

مراحل وعملٌات إدارة المشروع  .4

التخطٌط والجدولة الزمنٌة للمشروع  .5

إدارة موارد المشروع  .6

 الرقابة على المشروع .7

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان: طرٌقة التقٌٌم

 
: المراجع

-سمٌح عبد الحمٌد عرٌقات، المشروعات الصغٌرة فً إطار التنمٌة الشاملة، معهد التخطٌط القومً، القاهرة- 

 .2004مصر، 

1. ABDOU Abderrahmane et autres: Entrepreneurs et PME:  Approches algéro-française, Edition 

l’Harmattan, Paris, 2004. 

2. TANGEAOUI Saïd : Les entrepreneurs, pouvoir, société, et modernitémarocaines,Edition 

Karthala, Paris, 1993. 

3. Bird, B. (1992)"The Roman God Mercury: An Entrepreneurial Archetype", Journal 

ofManagement Enquiry, vol 1, no 3, September, 1992.  

4. Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of 

the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307.  

5. Busenitz, L. and Barney, J. (1997) "Differences between entrepreneurs and managers in large 

organizations", Journal of Business Venturing, vol 12, 1997. 

 
 

 - 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558


28 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر

 
 األول: السداسً

 
 اإلستكشافٌة: الوحدة التعلٌمٌة

 
 قانون النقد والقرض: المادة

 
 إلٌفً محمد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 
 إلٌفً محمد:األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعلٌم

 
اإلطالع على مختلف التنظٌمات التً توجه األعمال المصرفٌة ضمن سٌاق تارٌخً، من أجل أخذ فكرة عن 

 .أهمٌة التنظٌم المصرفً ودوره فً توجٌه وصنع السٌاسة التموٌلٌة للبنوك التجارٌة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 .مفاهٌم عامة حول مادة القانون، إضافة إلى معلومات حول المنظومة المصرفٌة، االقتصاد البنكً

 :محتوى المادة
 

 هٌكل النظام البنكً فً الجزائر- 

 اإلصالحات المصرفٌة فً الجزائر- 

  المتعلق بالنقد والقرض10-90القانون رقم - 

  المتعلق بالنقد والقرض10-90تعدٌالت القانون - 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 : المراجع
 

 . المتعلق بالنقد والقرض10-90القانون - 

 .  المتعلق بالنقد والقرض10-01األمر رقم - 

 . المتعلق بالنقد والقرض11-03األمر - 

 .  المتعلق بالنقد والقرض11-03 المعدل والمتمم لألمر رقم 04-10األمر رقم - 

 .1979إتحاد المصارف العربٌة، تنظٌم وإدارة المصارف العقارٌة فً الدول العربٌة، - 

 .2008براغ محمد، القانون البنكً، - 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 األول: السداسً
 

 األفقٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 لغة أجنبٌة: المادة
 

 زٌان عبد القادر:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 زٌان عبد القادر:األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

المرتبطة بتخصص الطالب، فً المجال النقدي أي تلك التمرن على استٌعاب أكبر قدر ممكن من المصطلحات 

 .مع محاولة تعرٌفها وشرحها لتسهٌل استعمالها والتمرن على توظٌفها

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
قدرة لدى الطالب على شرح المصطلحات النقدٌة باللغة العربٌة وتوظٌفها أواستعمالها بالشكل المناسب أثناء 

 .صٌاغة البحوث العلمٌة أوالمناقشات والندوات المتعلقة بمادة النظرٌة النقدٌة

 
 :محتوى المادة

- Banking 

- Monetary supply 

- Monetary market 

- Inflation 

- Foreign currencies 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع

 .2004، مكتبة لبنان، عربً– إنجلٌزي : قاموس األسواق و األوراق المالٌة تحسٌن التاجً الفاروقً، - 

 .، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر، مصرمعجم المصطلحات المالٌة و المحاسبٌةمحمد طارق، - 

فرنسً مع مسردٌن لأللفاظ - إنجلٌزي - عربً : معجم المصطلحات اإلقتصادٌة و المالٌة مصطفى هنً، - 

 .2003، مكتبة لبنان، المفتاحٌة اإلفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة

 
 



30 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 الهندسة المالٌة: المادة
 

 بن شرٌف مرٌم:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 واكلً كلثوم:األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

التعرف على طرق التموٌل الحدٌثة، واألصول المالٌة المبتكرة فً ظل التطور التقنً وازدٌاد الحاجة للتموٌل 

داخل منظمات األعمال معاالتجاه نحو تنوٌعاالستثمار المالً والسعً لتقلٌل المخاطر من خالل توزٌعها داخل 

 .مجموعة من األصول المالٌة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

تحكم فً تقنٌات التحلٌل المالً للمؤسسات االقتصادٌة، استخدام المؤشرات المالٌة فً اتخاذ قرارات االستثمار، 

 .مفهوم العائد والمخاطرةو خصائص األصول المالٌة

 
 :محتوى المادة

 مدخل لدراسة التحلٌل المالً     

 تحلٌل الوضع المالً للمؤسسات االقتصادٌة     

 طرق التموٌل و طرق اختٌار االستثمارات     

 المخاطر و المردودٌة      

 تطبٌقات الهندسة على االعمال المصرفٌة     

 تطبٌقات الهندسة على الصٌرفة االسالمٌة

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 :المراجع

 
هاشم فوزي دباس العبادي، الهندسة المالٌة وأدواتها بالتركٌز على استراتٌجٌات الخٌارات المالٌة، مؤسسة - 

 .2012األردن، - الوراق للنشر والتوزٌع،عمان
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

-المشتقات المالٌة-إدارة المخاطر)بن علً بلعزوز، عبد الكرٌم قندوز، عبد الرزاق حبار، إدارة المخاطر - 

 .2013األردن، - ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان(الهندسة المالٌة

- Salih N. Neftci, Principles of financial engineering, 2
nd

 ed, Elsevier Inc, Canada, 2008. 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 التقٌٌم المالً للمشارٌع: المادة
 

 بن شرٌف مرٌم:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 توبٌن علً :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

استخدام أدوات التحلٌل المالً فً صنع القرارات من خالل دراسة الجدوى والمؤشرات المالٌة للمشارٌع 

 .االستثمارٌة

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
معرفة سابقة وتحكم فً المفاهٌم المحاسبٌة، ومفاهٌم التحلٌل المالً إضافة إلى معلومات حول أهمٌة المشارٌع 

 .االقتصادٌة
 

 :محتوى المادة

 .أساسٌات حول المشارٌع االستثمارٌة -

 .دراسة الجدوى  واختٌار المشروع األمثل -

 .المعاٌٌر المستعملة لتقٌٌم المشارٌع االستثمارٌة -

 .التحلٌل المالً بواسطة التوازنات المالٌة -

 .التحلٌل المالً بواسطة النسب المالٌة -

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 :المراجع

 
، شعاع للنشر (2) تقٌٌم الشركات –أسس تقٌٌم المشارٌع : محمود فتوح وعمر عبد الكرٌم، اإلدارة المالٌة- 

 .2010والعلوم، سورٌا، 

- Akshaya Kumar Mohanty, Financial Economics- A Project Evaluation Approach, Lambert 

Academic Publishing, Germany, 2006. 



33 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 العملٌات البنكٌة وتموٌل المؤسسات: المادة
 

 بن شرٌف مرٌم:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 بلحمدي سٌدعلً :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

تعرٌف العملٌات المصرفٌة مع ربطها بالتطور الحاصل فً أسالٌب التموٌل، والتركٌز على أسالٌب التموٌل 

 .التً تدعم النمو االقتصادي مثل المشارٌع المصغرة وأسالٌب التموٌل اإلسالمً

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 .عمومٌات حول النشاط المصرفً وأنواع المشروعات االستثمارٌة

 
 :محتوى المادة

 .   عملٌات الصندوق وإدارة الحسابات المصرفٌة- 

 .     تحصٌل الشٌكات وخصم االوراق التجارٌة- 

 .آلٌات التموٌل البنكً القصٌرة األجل للمؤسسات- 

 .آلٌات التموٌل البنكً المتوسطة والطوٌل األجل للمؤسسات- 

 .آلٌات التموٌل البنكً للتجارة الخارجٌة- 

 .آلٌات التموٌل البنكً اإلسالمً- 

 .سٌاسات وإجراء ومنح القروض- 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع
 

 .2015، 1. درٌد كامل الشبٌب، إدارة العملٌات المصرفٌة، دار المسٌرة، األردن، ط- 

وسائل - التوازن المالى- التحلٌل المالى فى المؤسسات)التموٌل فى المؤسسات االقتصادٌة ٌوسف حسن ٌوسف، 

 .2012، دار التعلٌم الجامعً للطباعة والنشر، مصر، (ار والمفاضلةيمعاٌٌر اإلخت- التموٌل



34 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 المنهجٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 اقتصاد كلً معمق: المادة
 

 توبٌن علً  : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 توبٌن علً : األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

التعرف على مختلف النظرٌات والنماذج االقتصادٌة الكلٌة التً تهتم بالجوانب النقدٌة والمالٌة لالقتصاد، 

 .ومحاولة تطبٌق مبادئ هذه النظرٌات فً تحلٌل العالقة بٌن النقود واإلنتاج بشكل عام

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

عمومٌات حول علم االقتصاد، مبادئ التحلٌل االقتصاد الكلً، ومفاهٌم حول النقود والمصارف والسٌاسات 

 .االقتصادٌة

 :محتوى المادة

 التوازن االقتصادي. 1

 حسب النموذج الكالسٌكً-  

 حسب النموذج لكٌنزي- 

 فً ظل االقتصاد المفتوح- 

السٌاسة النقدٌة و الموازنة فً ظل أنظمة الصرف الثابتة . 2

السٌاسة النقدٌة و الموازنة فً ظل أنظمة الصرف المرنة . 3

 سعر الصرف ومٌزان المدفوعات. 4

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع
 

 .2014محمد بوخاري، االقتصاد الكلً المعمق، دار هومة للنشر والتوزٌع، الجزائر، - 

- Michael Wickens, Analyse macroéconomique approfondie : Une approche par l'équilibre général 

dynamique, DBS Economie, 1
e
 edition, 2010 

  



35 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 المنهجٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 التحرٌر اإلداري واالتصال: المادة
 

 توبٌن علً : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 حكٌم بناولة:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

ٌحتاج التعامل المالً فً الوقت الراهن إلى المعلومات التً تساعد المتعاملٌن على اتخاذ القرارات، كما ٌحتاج 

المتعاملٌن إلى التعامل مع تقنٌات االتصال للحصول على هذه المعلومات، توفر هذه المادة للطالب قدرة على 

 .تحقٌق الهدف من خالل الوسٌلة المناسبة اقتصادٌا وزمنٌا

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 . المعلومات والوسائط الرقمٌة ووسائل اإلعالم واإلعالن فً آن واحدممعارف ترتبط بنظ

 
 :محتوى المادة

 
 نظرٌة االتصال و عالقاتها بالمؤسسة المالٌة و البنكٌة-  

 التنظٌم  و االتصال فً المؤسسة-  

 البٌانات و المعلومات-  

 عملٌة تقوٌم المعلومات -  

 استراتٌجٌة االتصال فً المؤسسة -  

 االتصال و الكفاءة فً المؤسسة -  

 .االتصال و مٌزاته فً المؤسسة المالٌة و البنكٌة-  

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع
 

 .2003، 01إٌاد شاكر البكري، تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن، دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط - 

  .2004ناصر دادي عدون،االتصال فً كفاءة المؤسسة االقتصادٌة، -

حسٌن محمد الشٌخ، تقنٌات إدارٌة حدٌثة فً اإلدارة واإلتصال اإلداري، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، - 

2010. 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 االستكشافٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 القانون المصرفً الدولً: المادة
 

 توبٌن علً : األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 حكٌم بناولة:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

ٌحتاج القٌامبالنشاط المصرفً فً الوقت الراهن إلى األخذ بالمعطٌات والمستجدات التً تتعلق بالمعامالت 

 .المالٌة الدولٌة، والتً ٌرعاها القانون البنكً الدولً

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .معارف ترتبط بالنظام المصرفً، االقتصاد والتجارة الدولٌٌن والقانون

 
 :محتوى المادة

 
 مدخل للقانون المصرفً الدولً - 1

 (الحوكمة المصرفٌة)خصائص القانون المصرفً الدولً  - 2

 2 و1القواعد البنكٌة بازل - 

 3القواعد البنكٌة بازل - 

 قواعد المحاسبة البنكٌة الدولٌة - 3

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع
 

، موسوعة بازل، الجزء األول، اتحاد المصارف العربٌة، بٌروت، 2نبٌل حشاد، دلٌلك الى اتفاق بازل - 

2004. 

- Basel committee on banking supervision,  Enchancing corporate governance for banking 

organizations, bank for international settlement, February 2006.27. 

  



37 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثانً: السداسً
 

 األفقٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 لغة أجنبٌة: المادة
 

 زٌان عبد القادر:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 عبد هللا الحرتسٌحمٌد:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم
 

فهم أكبر قدر ممكن من المصطلحات المرتبطة بتخصص االقتصاد المالً، من خالل التعرٌف بها وشرحها 

 .لتسهٌل التمرن على استخدامها فً محلها

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

 .قدرة على التعامل مع المصطلحات وفهم لمضمونها واستخداماتها باللغة العربٌة
 

 :محتوى المادة
 

- Finance and financing 

- Financial policy 

- Fiscality 

- Credits and Government Balance 

 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع
 

 .2004، مكتبة لبنان، عربً– إنجلٌزي : قاموس األسواق و األوراق المالٌة تحسٌن التاجً الفاروقً، - 

 .، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر، مصرمعجم المصطلحات المالٌة و المحاسبٌةمحمد طارق، - 

فرنسً مع مسردٌن لأللفاظ - إنجلٌزي - عربً : معجم المصطلحات اإلقتصادٌة و المالٌة مصطفى هنً، - 

 .2003، مكتبة لبنان، المفتاحٌة اإلفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة



38 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 التدقٌق البنكً: المادة
 

 توبٌن علً :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 قرٌنو حسٌن:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

على البنوك اعتمادا على مراجعة لمدى مطابقة -  بمستوٌٌها الداخلً والخارجً –التعرف على طرق الرقابة 

 .الممارسات المالٌة والمحاسبٌة للتنظٌمات المالٌة

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
معلومات حول وظٌفة التدقٌق والمراجعة وأهمٌتها كأداة للرقابة على العملٌات البنكٌة، مستوى مقبول فً 

 .التقنٌات المحاسبٌة، الجبائٌة، والمالٌة بشكل عام والمحاسبة البنكٌة بشكل خاص

 
 :محتوى المادة

 
 .مفاهٌم عامة حول الرقابة البنكٌة- 

 .الرقابة الداخلٌة لدى البنوك- 

 .التدقٌق الخارجً للبنوك- 

 .االجراءات التمهٌدٌة واالعمال التفصٌلٌة فً عملٌة التدقٌق البنكً- 

 .هٌئات التدقٌق الخارجً- 

 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 : المراجع
 
 .2012، 1. عبد هللا خالد أمٌن، التدقٌق والرقابة فً البنوك، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، ط-

 .واكد ماهر، التدقٌق المصرفً من الناحٌة العملٌة، اتحاد المصارف العربٌة- 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 تسٌٌر المحافظ المالٌة: المادة
 

 توبٌن علً:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 خلفاوي حكٌم :األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

إتقان كٌفٌة إدارة األصول المالٌة من خالل استعمال النماذج المالٌة الحدٌثة فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة 

 .المالٌة التً تتمحور حوال الدرجة المثلى من العائد والمخاطرة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 .معلومات عامة عن النقود وأدوات الدفع لدى البنوك. مفاهٌم حول البنوك والنظم المصرفٌة، والبنوك المركزٌة

 :محتوى المادة
 

االستثمار فً المحفظة المالٌة  .1

 العائد والمخاطرة فً االستثمارات الفردٌة -

العائد والمخاطرة فً المحفظة  -

 Markovitzالتنوٌع األمثل ونظرٌة  -

 منحنى االستثمارات المثلى -

 نماذج تسعٌر األصول المالٌة  .2

 العالقة بٌن العالقة بٌن العائد والمخاطرة فً المحفظة -

 .نموذج شارب والعالقة بٌن العائد والمخاطرة فً االستثمار الفردي  واستثمار السوق -

 .نماذج أخرى لتسعٌر األصول المالٌة -

صنادٌق االستثمار  .3

 .تارٌخ ونشأة صنادٌق االستثمار -

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع

 
 .2005، 1. محمد مطر، فاٌز تٌم، إدارة المحافظ االستثمارٌة، دار وائل، األردن، ط-

 .2014أمٌر شوشة، مقدمة فً األسواق المالٌة والمحافظ االستثمارٌة، مكتبة المتنبً، السعودٌة، - 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 األساسٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 جباٌة العملٌات المصرفٌة والمالٌة: المادة
 

 توبٌن علً:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 زٌان عبد القادر:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

تعرٌف الطالب بالنظام الجبائً المطبق على العملٌات المصرفٌة من خالل إطالعه على أنواع الضرائب 

 .المفروضة على البنوك وبعض أنشطة المؤسسات المالٌة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

التنظٌم الفنً )معارف ترتبط بالجباٌة وأنواع الضرائب إضافة إلى مفاهٌم حول تحصٌل وربط الضرٌبة 
 .(للضرٌبة

 
 :محتوى المادة

 
 .مدخل لدراسة الجباٌة .1

 .مدخل لدراسة التقنٌات المصرفٌة .2

 . و المالٌةالمصرفٌةالضرائب المفروضة على العملٌات  .3

 .مقارنة بٌن النظام الجزائري و انظمة لدول أخرى .4

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع

 
- Luc Bernet-Rollande, Principes de technique bancaire, 26

e
 éd, Dunod, France, 2012. 

- Sajid M. Chaudhry, Andrew W. Mullineux and Natasha Agarwal, Balancing the Regulation and 

Taxation of Banking, Edward Elgar Publishing, U.K, 2015. 

- Système fiscal algérien, sur internet :  

http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_fiscales/systeme%20fiscal%202014.pdf 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Andrew+W.+Mullineux&search-alias=books&field-author=Andrew+W.+Mullineux&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Natasha+Agarwal&search-alias=books&field-author=Natasha+Agarwal&sort=relevancerank


41 خميس مليانت                       الجياللي بونعامت جامعت :  المؤسست  

 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 المنهجٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 تحلٌل األزمات المالٌة: المادة
 

 خثٌر محمد: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 مجبر محمد:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم

- بناء على الوقائع الماضٌة- تحلٌل خلفٌات ودوافع األزمات المالٌة، كما تزود المادة الطالب بمعارف نظرٌة 

 .تمكنه من اإللمام بطرق الحد من اآلثار السلبٌة لهذه األزمات

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

قدرة على وصف عناصر النظام االقتصادي والمالً، ومعرفة عامة حول أدوات وأسالٌب التموٌل واألسواق 

 .المالٌة، والبٌئة االقتصادٌة وأقطاب النمو االقتصادي العالمً

 :محتوى المادة
 
 ماهٌة إدارة األزمات - 

 األزمة من منظور العلوم السلوكٌة- 

 تشخٌص األزمات وإدارتها- 

 مواجهة األزمات المالٌة- 

 إدارة األزمات وفق شرٌعة اإلسالم- 

 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع

أسباب وحلول من منظور إسالمً، جواد كاظم : مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمً، األزمة المالٌة العالمٌة- 

، مركز النشر العالمً، جامعة الملك عبد العزٌز، 2008األزمة المالٌة : البكري، فخ االقتصاد األمرٌكً

2009. 

األسباب التداعٌات والحلول، مركز اإلمارات للدراسات : عبد الرزاق فارس الفارس، األزمة المالٌة العالمٌة - 

 .2014، 03والبحوث، ط 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 المنهجٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 منهجٌة البحث العلمً: المادة
 

 خثٌر محمد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 مجبر محمد:األستاذ المسؤول على المادة

 :أهداف التعلٌم
 

 .تمكٌن الطالب من التحكم فً أسالٌب البحث العلمً المعروفة، وأسالٌب إعداد المذكرة بشكل خاص
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 

نظرة عن بعض المواد العلمٌة كاإلحصاء والرٌاضٌات، إضافة إلى مبادئ فً كتابة البحوث العلمٌة، مع إلمام 

 ...بالمصطلحات البحثٌة كالتساؤل، الفرضٌة، النتٌجة والخالصة والتوصٌات

 
 :محتوى المادة

 المنهج االستداللً- 

 المنهج التجرٌبً- 

 المنهج التارٌخً- 

 المعاٌٌر المنهجٌة لكتابة البحث العلمً - 

 :مراحل إعداد البحث العلمً- 

 اختٌار الموضوع و إعداد خطة البحث* 

 المراجع * 

 تطبٌق مناهج البحث العلمً * 

 تصنٌف البٌانات و عرضها * 

 كتابة البحث و اخراجه* 

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 : المراجع

 .1977، 03عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمً، وكالة المطبوعات، الكوٌت، ط - 

 .2008األردن، - ، دار دجلة01رحٌم ٌونس كرو العزاوي، مقدمة فً منهج البحث العلمً، ط - 

- Anol Bhattacherjee, Social sciences research: principles, methods and practicies, 2
nd

 

ed, 2012. At website: 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1002&context=oa_textboo

ks&type=additional 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1002&context=oa_textbooks&type=additional
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1002&context=oa_textbooks&type=additional
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 االستكشافٌة: الوحدة التعلٌمٌة
 

 قانون األسواق المالٌة: المادة
 

 إلٌفً محمد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

 عبد هللا الحرتسً حمٌد:األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 

اإلطالع على النصوص القانونٌة التً تحكم األنشطة والعملٌات المالٌة داخل األسواق المالٌة، من أجل الوقوف 

 .على فهم خلفٌة هذه التنظٌمات واألهداف التً ترمً إلٌها

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

معارف وعمومٌات حول القانون ومختلف تعرٌفات وتصنٌفات النصوص التنظٌمٌة التً ترعى األنشطة 

 .االقتصادٌة، التجارٌة والمالٌة

 :محتوى المادة
 
 عمومٌات حول المؤسسات واألسواق المالٌة .1

 تنظٌم أسواق رأس المال .2

 تنظٌم بورصة القٌم المنقولة .3

 تنظٌم التأمٌن المصرفً .4

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع

 
حمزة محمود الزبٌدي، إدارة اإلئتمان المصرفً والتحلٌل اإلئتمانً، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، األردن، 

 . 2008، 01ط 

 .1979إتحاد المصارف العربٌة، تنظٌم وإدارة المصارف العقارٌة فً الدول العربٌة، - 

خالد عبد هللا براك الحافً، تنظٌم االستثمار المصرفً فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً، دار الفكر - 

 .2010الجامعً، مصر، 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 اقتصاد نقدي وبنكً: عنوان الماستر

 
 الثالث: السداسً

 
 األفقٌة: الوحدة التعلٌمٌة

 
 لغة أجنبٌة: المادة

 
 مادي محمد إبراهٌم:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 
 زٌان عبد القادر:األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعلٌم

 
تطوٌر قدرة الطالب على صٌاغة وتحرٌر نص فً االختصاص المالً باللغة األجنبٌة، اعتمادا على أداةترجمة 

 .الخطابات، العملٌات أوالتعامالت المالٌة أوأدوات منهجٌة أخرى متاحة
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 

 .مبادئ عامة فً اللغة اإلنجلٌزٌة وتقنٌات االتصال

 
 :محتوى المادة

- Globalization 

- Credit contract 

- Investment in financial markets 

- Risk analysis 

 
 .تقٌٌم مستمر و إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع

- The handbook of Risk, Ben Warwick Ed, Wiley Finance, USA, 2003. 

- Michel Fleuriet, Finance a Fine Art, Wiley, UK, 2003. 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  -االتفاقٌات /العقود 
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 )فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى(
 

 جامعات أخرى إشراك ال ٌحتاج التكوٌن المقترح إلى
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 اقتصاد نقدي وبنكي: عنوان الماستر

 2017-2016:  السنت الجامعيت

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 )مفً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 

 

 مؤسسات القطاع المستخدم إشراك ال ٌحتاج التكوٌن المقترح إلى
 

 

 

 


