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 خامسالسداسي ال

 المواد  وحدات التعليم

لحجم الساعي األسبوعيا

 األرصدة المعامل

نوع التقييم

 محاضرة
أعمال 
 موجھة

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية

  وحدة تعليم أساسية

  18:األرصدة

  06:المعامل

 x x 2 6 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 اقتصاد بنكي

 x x 2 6 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 أسواق مالية

 x x 2 6 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 تحليل مالي

  وحدة التعليم المنھجية

  09:األرصدة

  03:المعامل

 x x 2 5 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 محاسبة البنوك

 x x 1 4 سا4  سا 1.30 سا 1.30 مالية دولية

  وحدة التعليم االستكشافية

  02:األرصدة

  01:المعامل

 x  1 2 سا 1.30   سا 1.30 قانون القرض و النقد

  التعليم األفقية وحدة

  01:األرصدة

  01:المعامل

 x x 1 1    سا 1.30 لغة أجنبية

   11 30 سا 27:30  سا 07:30 سا5 10:30مجموع السداسي 
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  سادسالسداسي ال

 وحدة التعليم  وحدات التعليم

الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

نوع التقييم

 محاضرة
أعمال 
 موجھة

 امتحان متواصل أخرىأعمال  أعمال تطبيقية

  وحدة تعليم أساسية

  18:األرصدة

  06:المعامل

 x x 2 6 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 تقنيات و أعمال البنوك

 x x 2 6 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 النظام المصرفي الجزائري

 x x 2 6 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 اقتصاد نقدي معمق

  وحدة التعليم المنھجية

  09:األرصدة

  03:عاملالم

 x x 2 5 سا 4  سا 1.30 سا 1.30 الصيرفة االسالمية

 x x 1 4 سا 6    تقرير تربص

  وحدة التعليم االستكشافية

  02:األرصدة

  01:المعامل

 سا 1.30 االفالس و التسوية القضائية
 

 1 2 سا 1.30 
 

x 

  وحدة التعليم األفقية

  01:األرصدة

  01:المعامل

  سا 1.30 لغة أجنبية
 

 1 1 
 

x 

 6مجموع السداسي
09:00 

 سا
   11 30 سا 29:30  سا 06:00
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  اقتصاد بنكي: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ن مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه م ( أھداف التعليم

, البنكية التقليديةاإلحاطة باالقتصاد النقدي و المالي، و عليھ معرفة األبعاد المختلفة للنشاط البنكي الحديث من خالل تجاوز المفھوم التقليدي للوساطة 
 ...دي حديث حيث التعامل مع األسواق المالية و أسواق المشتقاتحيث أن الصناعة البنكية الحديثة دخلت لنظام مالي و نق

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  . االقتصاد النقدي، األسواق المالية

  : محتوى المادة

  ط البنكيمفاھيم عامة حول البنوك والنشا‐1

  وظائف البنك التجاري‐2 

  عالقة البنك التجاري بالبنك المركزي‐3 

  ميزانية البنك التجاري‐4 

  تقييم أداء البنوك التجارية ‐5 

  االتجاھات الحديثة في النشاط البنكي وأنواع البنوك‐6

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  1998, القاھرة, مكتبات مؤسسات األھرام, اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة, طلعت أسعد/ 1

  200اقتصاديات البنوك واألسواق المالية الدار الجامعية اإلسكندرية " الشناوي إسماعيل احمد مبارك عبد النعيم / 2 . 

ة ѧللسياسات المصرفية تحليل القوائم المالی" اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية " ابو قحف عبد السالم  حنفي عبد الغفار/ 3 . 
  2003ب التنظيمية والتطبيقية ، البنوك العربية الدار الجامعية ѧالجوان

 . 200العربية اإلسكندرية  دار النھضة " البنوك الشاملة وتطوير الجھاز المصرفي المصري" رشدي صالح عبد الفتاح صالح /4 . 

صناعة قرارات " غنيم احمد/ 6 .2000الدار الجامعية اإلسكندرية " البنوك الشاملة عملياتھا وإداراتھا " عبد المطلب عبد الحميد / 5
  1997مطابع المستقبل الطبعة األولى , "االئتمان والتمويل في إطار اإلستراتيجية الشاملة للبنك 
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  2001الدار الجامعية، اإلسكندرية، . د الحميد، العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عب/7 . 

الدار الجامعية، اإلسكندرية، .  -الصيرفة الشاملة علميا-البنوك الشاملة و تطور دور الجھاز المصرفي, أحمد سعيد عبد اللطيف/ 8 . 
.2001   

 1999, اإلسكندرية, الدار الجامعية, ى أعمال البنوكالتطورات العالمية و انعكاساتھا عل, حماد طارق عبد العال/ 9

  2000الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، . منير إبراھيم ھندي، إدارة البنوك التجارية/0

  1999، الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية. منير إبراھيم ھندي، أدوات االستثمار في أسواق رأس المال 11 .

  / 12 . 2000رمضان زياد وجودة محفوظ، االتجاھات المعاصرة في ادارة البنوك، دار وائل، االردن، /

ة ، ѧوك المركزیѧرفي ودور البنѧاع المصѧى القطѧرة علѧرات المعاصѧات المتغیѧعبان، انعكاسѧد شѧي احمѧد علѧمحم
  / 13 . 2007ة، االسكندرية، ѧدار الجامعیѧال

ة و ѧر للطباعѧدار الفك, ى ѧة األ ولѧالطبع. -ر ѧمدخل تحليلي كمي معاص –إدارة المصارف , حمد آل عليرضا صاحب أبو 
  2002, عمان , رѧالنش

 . 1. DHAFER SAIDANE, Nouvelle banque métiers et stratégies  , Collection Essentiels de La Banque  , 

Paris, Septembre 2006 

.  2.  DHAFER  SAIDANE,  la  nouvelle  industrie  bancaire,  Collection  Essentiels  de  La  Banque  ,  Paris, 

Septembre 2009.  

3. Georges Pauget, La banque de l’après‐crise, Revue banque édition, Paris, 2010. 

 4. ‐DECOUSSERGUES SYLVIE, La gestion de la banque, Dunod, Paris, 2008 .  

5. ‐GARSUAULT PHILIPE, S.PRIAMI, La banque ‐fonctionnement et stratégies‐, 2e édition, Economica, 

Paris, 1997. 

 6. SCIALOM LAURENCE, Economie bancaire, La découverte, Paris, 2007 

 7. ‐Jacques spindler, Contrôle des activités bancaires et risques financiers, Economica, Paris, 1998. 

 8. PUPION PIERRE‐CHARLES, Economie et gestion bancaire, Dunod, Paris, 1999. 

 9. MABROUK HOCINE, Code monétaire et financier algérien, 1ère édition, Houma, Alger, 2003. 

 10. NAAS ABDELKRIM, Le système bancaire algérien, édition Inas, Maisonneuve & Larose, Paris, 2003 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  أسواق مالية: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

ة والمشاكل التمويلية التي تعاني منھا، وكذا مختلف البدائل التي توفرھا من خالل ھذا المقياس يمكن للطالب من التعرف على المؤسسات االقتصادي
قيم األسواق المالية بشقيھا السوق النقدية وسوق رأس المال، ھذا باإلضافة إلى التعرف على كيفية دخول وتسجيل المؤسسة على مستوى بورصة ال

األدوات التقليدية الممثلة أساسا في األسھم والسندات بمختلف أنواعھا، وكذا األدوات المنقولة والتعامل بمختلف األدوات المالية التي توفرھا سواء 
التعرف  الحديثة خاصة المشتقات المالية، ھذا باإلضافة إلى التعرف على أھمية كيفية إدارة المحافظ االستثمارية بالنسبة للمؤسسات، وفي األخير

  .المؤسسات والشركات المدرجة فيھ على نشأة وتطور السوق المالي في الجزائر واھم

  االقتصاد النقدي، األسواق المالية، أدوات التمويل: المعارف المسبقة المطلوبة

  : محتوى المادة

  )المفھوم والوظائف واألنواع( األسواق المالية ‐1

   :األدوات المالية المتداولة ‐2 (

 األدوات المالية في سوق رأس المال -

  األدوات المالية في سوق النقد -

   :عقود المعامالت في األسواق المالية‐3

  المعامالت الفورية -

  المعامالت اآلجلة -

  العقود المستقبلية واآلجلة -

  عقود الخيار -

   عمليات البورصة‐4 

   ةسالمياألسواق المالية اإل‐5

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  % 50امتحان  -           %  50مستمر  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

:   ،1999ھندي منير إبراھيم، األوراق المالية أسواق رأس المال، دار المعارف، اإلسكندرية.   

  1998، دار الجامعية، االسكندرية،-األسھم والسندات-تھاضياء مجيد الموسوي، البورصات أسواق رأس المال وأدوا  

.  2005،سعيد توفيق، االستثمار في األوراق المالية، مكتبة عين الشمس، اإلسكندرية  
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  تحليل مالي: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) لى الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض ع ( أھداف التعليم

تھدف ھذه المادة إلى تمكين الطالب من تطوير قدراتھ في مجال اإلدارة المالية للمؤسسة من خالل فھمھ لكيفية تحليل و تفسير  :
  .بالتالي السماح لھ باتخاذ قرارات مالية رشيدةالقوائم المالية باستخدام جملة من النماذج المتعارف عليھا، و 

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .محاسبة عامة، محاسبة معمقة، ، أسواق مالية، محاسبة تحليلية، الجباية

  : محتوى المادة

  التحليل المالي عموميات حول. 1

  أدوات التحليل المالي. 2 

  دراسة وتحليل الميزانية. 3 

  التحليل المالي في األجل الطويل. 4 

  دراسة وتحليل حسابات النتائج. 5 

  دراسة وتحليل التدفقات النقدية. 6 

  دراسة وتحليل جدول تغيرات األموال الخاصة. 7 

  المؤشرات والنسب المالية األكثر داللة. 8 

  حاالت عملية شاملة حول التحليل المالي. 9 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  2010أيمن الشنطي وآخرون، مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي، دار البداية ناشرون وموزعون، األردن،‐ 1

 . 2  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  2حمزة محمود الزبيدي، التحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل،ط‐
2011  
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  2001حنفي عبد الغفار، أساسيات التمويل واإلدارة المالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ‐ 3 . 

 . 4  ، دار وائل لنشر والتوزيع،األردن، )في دراسات تقييم وجدوى المشاريع(تصاديخالد توفيق ألشمري، التحليل المالي واالق‐
2010  

  2010خميسي شيخة، التسيير المالي للمؤسسة، دار ھومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ‐ 5 . 

  2006،دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  2عبد الحليم كراجة وآخرون، اإلدارة والتحليل المالي، ط‐ 6 . 

  2008،دار المسيرة لنشر والتوزيع، األردن،  2،ط)النظرية والتطبيق(عدنان نايھ ألنعيمي وآخرون، اإلدارة المالية‐ 7 . 

، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، )اتجاھات معاصرة(عدنان نايھ ألنعيمي، أرشد فؤاد التميمي، التحليل والتخطيط المالي ‐ 8 . 
2008  

   2004.،ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،  2تحليل نظري مدعم بأمثلة، ط–تسيير المالي مبارك لسلوس، ال‐ 9

   . 2009،دار المريخ، المملكة العربية السعودية،  2محمد المبروك أبو زيد، التحليل المالي شركات وأسواق مالية، ط‐ 10

   2003.دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، محمد مطر، االتجاھات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، ‐ 11

   . 2011مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، ‐ 12

  2009ألردن، وليد الناجي الحيالي، االتجاھات الحديثة في التحليل المالي، دار اإلثراء والمكتبة الجامعية الشارقة، ا‐ 13

 14‐ Michel Deprez‐ Marcel Duvant, Analyse financière, 3ème édition, Edition techniplus, Paris, 1999. 

15‐ k.chiha , finance d’entreprise(approche stratégique), Edition Houma, Alger, 2009.  

16‐ Pierre Conso et Farouk Hemici, Gestion financière de l’entreprise, 10ème édition, Edition Dunod, 

Paris, 2002. 
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

   البنوك محاسبة: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

الوصول . 3 .إعطاء نظرة عن ميكانيزمات المحاسبة البنكية. 2 .توضيح الفروق بين محاسبة البنوك ومحاسبة الشركات األخرى. 1
إعطاء نظرة عن كيفية استعمال المحاسبة البنكية كوسيلة رقابة . 4 .عن طريق مختلف التمارين إلى فھم خصائص المحاسبة البنكية

  .تلف الخصائص التي يتميز بھا النظام المحاسبي في الجزائرتوضيح مخ. 5 .داخلية في البنك

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  محاسبة عامة، محاسبة معمقة، ، محاسبة تحليلية

  : محتوى المادة

 المتعلقة التطورات* )الجرد عمليات( السنة نھاية عمليات* البنكية العمليات محاسبة للبنك المحاسبي اإلطار لبنكيةا و المالية المحاسبة خصوصية

  ‐ ‐ ‐ المالي المحاسبي النظام بمعايير

خصائص النظام المحاسبي : المبحث الثاني .خصائص المحاسبة البنكية: المبحث األول .التنظيم المحاسبي: الفصل األول :المحتوى
االلتزامات المحاسبية العامة : المبحث األول .الرقابة الداخلية المحاسبية: الفصل الثاني .تنظيم وظيفة المحاسبة: المبحث الثالث .البنكي

القوانين والتنظيمات : بحث األولالم .المحاسبة البنكية في الجزائر: الفصل الثالث .االلتزامات المحاسبية الخاصة: المبحث الثاني
القواعد : الفصل الرابع .العمليات بالعملة الصعبة: المبحث الثالث .العمليات بالعملة الوطنية:المبحث الثاني .المحاسبية في الجزائر

المحاسبية الجديدة المبحث تعريف بالقواعد : المبحث الثاني .دوافع تغيير القواعد المحاسبية: المبحث األول S R F I المحاسبية الجديدة
  S R F I المحاسبة البنكية في الجزائر في ظل: الثالث

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

صارف والمؤسسات المالية، دار الوئام للطباعة والنشر، السيسي صالح الدين حسن، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم األداء في الم. 1
  1998بيروت، 

  1997ضيف خيرت، محاسبة البنوك، دار النھضة العربية، بيروت، . 2 . 

 . 1 Sardi, les pratiques de la comptabilite bancaire.Edition Afges 2005  

2‐ G. tuiriller et Ma. Amazirh. Pratique de la comptabilité bancaire. Edition Afges.1996. 

  

  

  الخامس: السداسي



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  المنھجية:وحدة التعليم 

  دولية مالية: المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (مطلوبة المعارف المسبقة ال

  

  : محتوى المادة

  المالية العولمة * الدولية المالية المؤسسات* األجنبي الصرف سوق* المدفوعات ميزان * وعناصره الدولي التمويل مفھوم

  )رجيحنوع التقييم و الت: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  قانون القرض و النقد: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  % 100امتحان  - 

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

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (لوبة المعارف المسبقة المط

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  المفصل لكل مادة في البرنامج 

   السداسي السادس
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  تقنيات و أعمال البنوك: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

بالجوانب المختلفة لتقنيات التسيير البنكي ، ومؤھال للعمل بالبنك سواًء على مستوى الوكاالت أو اإلدارة العامة،  يجعل الطالب ملما
باالھتمام الكافي والمتواكب مع مقتضيات وتطورات  -من خالل مادة تقنيات و أعمال البنوك  -شريطة أن يرعى المعرفة المكتسبة 

   :يسعى إلىالعولمة المالية و عليھ فالمقياس 

  توضيح مختلف التقنيات المستعملة في العمل المصرفي. 1

  توضيح عالقة البنوك مع مختلف المتعاملين االقتصاديين. 2 .

  إعطاء نظرة شاملة على مختلف مصادر وتوظيفات أموال البنك. 3 .

  ماجه في الوسط العملي بعد التخرجتمكين الطالب من الحصول على معارف نظرية وعملية عن العمل المصرفي لتسھيل اندم. 4 .

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .االقتصاد النقدي ، النظريات و السياسات النقدية، الرياضيات المالية، المحاسبة الخاصة بالمؤسسات المالية

  : مادةمحتوى ال

   مفاھيم عامة‐1

  الوساطة المالية -

  الحسابات -

  الودائع -

  وسائل الدفع -

   عمليات االئتمان‐2 

  تقنيات تقييم المشاريع وسياسات اإلقراض‐3 

  ةرجيتقنيات تمويل التجارة الخا‐4 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ ، مواقع انترنت،كتب ومطبوعات ( : المراجع
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  2003تقنيات و سياسات التسيير المصرفي،ديوان المطبوعات الجامعية،:فريدة بخراز يعدل ‐

  2013التقنيات البنكية ،محاضرات وتطبيقات ، مطبعة ألموساك رشيد ،الجزائر،: فضيل فارس – .

  2004-2003منتوري،مدخل إلى اإلقتصاد النقدي و المصرفي،مطبعة جامعة :عبد الحق بوعتروس ‐ .

  2001ديوان المطبوعات الجامعية ، . تقنيات البنوك،: الطاھر لطرش ‐ .

. ‐ Sylvie de Coussergues , Gestion de la banque, Dunod,19 

‐ Ammaur ben Halima. Pratiques des  thechniques bancaires, Référence  à  l'Algerie. Edition dahlas. 

Alger.1997. 

 ‐ Ouvrage collectifs, l'entreprise et la Bank, office national des publication universitaire, 1994.  

‐ Eric lamarque. Gestion bancaire. Pearson edition. France. 2003 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  النظام المصرفي الجزائري: المادة 

  6: الرصيد

  2: عاملالم

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  إطالع الطالب على مراحل تطور النظام المصرفي في الجزائر، وأھم اإلصالحات البارزة. 1

  لنقد والقرضعرض ھيكل النظام المالي في الجزائر بعد إصالح قانون ا. 2 .

  .قراءة في مختلف التشريعات الرسمية والقوانين المنظمة لعمل البنوك الجزائرية. 3 .

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  دي والبنكي، وأسواق رأس المالتتكون المعارف السابقة من مفردات مواد االقتصاد النق

  : محتوى المادة

   )1990- 1962(نشأة و تطور النظام المصرفي الجزائري منذ االستقالل ‐1

  تطور النظام المصرفي في ظل اإلصالحات و التعديالت المتتالية‐2

  آليات عصرنھ النظام المصرفي الجزائري‐3 

  تحديات القطاع المصرفي الجزائري‐4 

  )نوع التقييم و الترجيح( :طريقة التقييم

  % 50امتحان  -          %  50مستمر  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  2003بخراز يعدل فريدة، تقنيات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . 1 

  2004لثة، الجزائر، الطاھر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثا. 2 . 

  1992شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . 3 . 

 .  4  مشروع تقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي في المجلس االقتصادي .
  2000واالجتماعي، 

  المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990المؤرخ في  10-90ية الجزائرية، القانون رقمالجريدة الرسمية للجمھور. 5 .

  2004، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2و  1عبد القادر خليل، مبادئ االقتصاد النقدي و المصرفي الجزء . 6 .

  7.  Benhalima Ammour , le système bancaire Algérien, édition Dahleb ,Alger ,1996.  

8. Naas Abdekrim, le système bancaire Algérien, maison neuve & la rose, Paris 2003  

9.Ghernaout Mohamed , crise financières et faillites des banques Algérienne, ,édition Gal ,Alger, 2004. 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  اقتصاد نقدي معمق: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

قة النقود التعمق في اقتصاديات النقود و البنوك و السياسات النقدية و المالية من خالل التعرض ألھم النظريات المفسرة لعال
التزود بالمعارف الموجودة في األدوات التي تستخدمھا السلطات النقدية في إدارة . 1 :بالمتغيرات االقتصادية الرئيسية باإلضافة إلى

  فھم آليات بنك الجزائر في إدارة كمية النقود في االقتصاد الجزائري. 2 .كمية النقود

  )  فة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  اقتصاد نقدي، سياسات نقدية و مالية

  : محتوى المادة

  مدخل لالقتصاد النقدي‐1

  الكتلة النقدية و مقابالتھا‐2 

  النقود و الفائدة‐3 

  النقود و اإلنتاج‐4 

  النقود و األسعار‐5 

  مكافحة التضخم السياسات النقدية و‐6 

  النظم المالية‐7 

  االدخار المالي و نماذج التمويل‐8 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  بدون سنة النشر. لحياةدار مكتبة ا. ترجمة نھاد رضا. النظرية العامة في االقتصاد. جون ماينارد كينز. 1

  1982. شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع. النظريات والسياسات النقدية والمالية.سامي خليل. 2 .

  1971.الطبعة الثالثة. دار الجامعات المصرية. النقود والبنوك في النشاط االقتصادي. عبد المنعم راضي. 3 

  1987. دار المريخ للنشر. ترجمة محمد إبراھيم. ة والسياسةاالقتصاد الكلي، النظري. مايكل أبدجمان. 4 .

  1987.الدار المصرية اللبنانية. االتجاھات الحديثة في التحليل النقدي . سھير محمود معتوق. 5 .
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  اإلسالمية صيرفةال: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 *اإلسالمية المصارف في التمويل صيغ *.اإلسالمية المصارف في األموال مصادر * .االسالمية المصارف وماھية أةنش .االسالمي لالقتصاد مدخل

  ‐ ‐ اإلسالمية التمويل مؤسسات

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  تقرير تربص: المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  ن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمك (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  التسوية القضائيةاالفالس و : المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على  (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  % 100امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما  ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )يحنوع التقييم و الترج: (طريقة التقييم

  

  % 100امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  


