
 

 

 

 

 

 

 شعبة العلوم االقتصادية

 

 

 

 

 السنة الثالثة ليسانس

اقتصاد نقدي وبنكي تخصص:   



 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

 االقتصاد النقدي والبنكيالتخصص:                            : العلوم االقتصادية الشعبة

 االقتصاد البنكيقياس: الماألستاذ: بالعبيدي عايدة عبير                                     

 السداسي: الخامس                                  ليسانس ةالسنة: الثالث

 

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

 03األسبوع 

 

 ريةماهية البنوك التجا

 البنكي العمل وتطور نشأة -1
 تعريف ووظائف البنك التجاري -2
 طبيعة عمل البنك -3
 الوساطة ودور التجارية بنوك -4
 التجارية للبنوك المميزة السمات -5
 التجاري البنك هدف -6

من  

 04األسبوع 

إلى األسبوع 
06 

 

السياسات المصرفية في البنك 
 التجاري

 سياسة الودائع -1
 القروض سياسة -2

من  
 07األسبوع 

إلى 
 10األسبوع

عالقة البنوك التجارية بالبنك 
 المركزي

وظائف البنك المركزي التي ترتبط بالبنك  .1
 التجاري

للبنوك  االستثماريةالتحكم في القوة  .2
 التجارية

من  
 11األسبوع 

إلى األسبوع 

13 

 تقييم أداء البنك التجاري
 القوائم المالية للبنك التجاري -1
ق الموازنة تقييم أداء البنك التجاري وف. -2

 بين العائد و المخاطرة
 



 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين 

 ليسانس اقتصاد نقدي وبنكيالتخصص:                       : علوم اقتصاديةالشعبة

 التحليل المـــــالي: المقياس                                      األستاذ: بن فرحات عبد المنعم

 الثالثة اقتصاد نقدي وبنكي                                  السداسي: الخامس السنة:

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

01األسبوع   

 مدخل عام للتحليل المالي

ة التحليل المالي: المفهوم والتطور ماهي -1
 التاريخي

 أهمية وأهداف التحليل المالي -2
منهجية التحليل المالي واألطراف المهتمة  -3

 به
02األسبوع   أدوات التحليل المالي -1 

 الكشوفات المالية -2
 التحليل األفقي والعمودي -3
 التحليل باستخدام المؤشرات المالية -4

03األسبوع   

 الميزانية المالية

 م الميزانية الماليةتقدي -1
 إعداد الميزانية المالية -2

04األسبوع   دراسة وتحليل عناصر األصول: 
 األصول غير الجارية -1
 األصول الجارية -2

05األسبوع   دراسة وتحليل عناصر الخصوم: 
 رؤوس األموال الخاصة -1
 الخصوم غير الجارية -2
 الخصوم الجارية -3

06 األسبوع  استحقاق(-التحليل المالي )سيولة 

 FRLالمؤشرات المالية األساسية:  -1
 FRLالداللة المالية لـ:  -2

 التمويل األدنى -2-1

 االستدانة القصوى -2-2
 التمويل األقصى -2-3

07األسبوع   
 التحليل الوظيفي

 مفهوم الميزانية الوظيفية:

االنتقال من التحليل الكالسيكي إلى التحليل  -1



 الوظيفي
 المفهوم الوظيفي للمؤسسة )االستغالل، -2

 الستثمار، التمويل(
 بناء الميزانية الوظيفية: -3

 مفهوم االستخدامات والموارد -3-1

 جدول إعادة ترتيب عناصر الميزانية -3-2
08األسبوع   مؤشرات التوازن الوظيفي: 

رأس المال العامل الصافي اإلجمالي  -1

FRNG 
 BFRGاالحتياج من رأس المال العامل  -2
 TNG الخزينة الصافية اإلجمالية -3

09ألسبوع ا  أهم النسب المالية: 

 نسب التمويل، -1
 نسب السيولة، -2
 نسب النشاط -3

10األسبوع   مثال تطبيقي شامل عن التحليل الوظيفي 
11األسبوع   

 دراسة وتحليل حسابات النتائج

 حساب النتائج حسب الطبيعة:
 تعريف جدول حساب النتائج حسب الطبيعة -1
 تقديم جدول حساب النتائج حسب الطبيعة -2
اسة عناصر جدول حسابات النتائج در -3

 حسب الطبيعة
12األسبوع   حساب النتائج حسب الوظيفة: 

 تصنيف األعباء حسب الوظيفة -1
دراسة عناصر جدول حسابات النتائج  -2

 حسب الوظيفة
13األسبوع   المؤشرات والنسب المالية األكثر داللة: 

 معدل االندماج -1
 نسب تجزئة القيمة المضافة -2
 ي فائض االستغاللنسب تجزئة إجمال -3
 مؤشرات تطور المؤسسة -4
 معدل الهامش التجاري واإلجمالي والصافي -5
 نسب الربحية -6
 المردودية المالية والمردودية االقتصادية -7
 القدرة على التمويل الذاتي والتمويل الذاتي -8

14األسبوع  مثال تطبيقي شامل عن حسابات النتائج  
 حسب الطبيعة والوظيفة

 

 

 



 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم 

 فريق ميدان التكوين 

 االقتصاد النقدي والبنكيالتخصص:                            : العلوم االقتصادية الشعبة

 تقييم واختيار المشاريعالمقياس: األستاذ: محمد عدنان بن ضيف                               

 السداسي: الخامس                                  ليسانس ةالسنة: الثالث

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

 01األسبوع 

 
 مفاهيم عامة حول االستثمار

 تعريف االستثمار وأهدافه -1
 تصنيف االستثمارات. -2
 سس التقييممفهوم التقييم وأ -3

من  
 02األسبوع 

إلى األسبوع 
07 

 

معايير تقييم المشاريع في ظل 
 ظروف التأكد التام

 .معيار فترة االسترداد -1
 عيوب ومحاسن فترة االسترداد. -2
 معيار فترد االسترداد المخصومة -3
عيوب ومحاسن فترة االسترداد   -4

 المخصومة.
 معيار صافي القيمة الحالية. -5
الحاالت الخاصة بصافي القيمة  -6

 الحالية.
 عيوب ومحاسن صافي القيمة الحالية. -7
 معيار الربحية. -8
 معيار معدل المردود الداخلي. -9

 المعايير المحاسبية. -10

من  

 08األسبوع 

 إلى األسبوع
11 

معايير تقييم المشاريع في ظل 
 التأكد  عدم ظروف

 مفهوم العائد والمخاطر. -1
 .العائد المتوقع معيار -2
 المتوقعة. المخاطر يارمع -3
 معيار معامل االختالف. -4
 معيار سعر الخصم المعدل. -5
 .صافية القيمة الحالية المتوقعة معيار -6
 معيار شجرة القرار. -7

من  
 12األسبوع 

إلى األسبوع 
13 

معايير تقييم المشاريع في ظل 
 ظروف عدم التأكد التام

 معيار المتفائل. -1
 معيار المتشائم. -2
 معيار المحافظ. -3
 ر األسف.معيا -4
 معيار البالس )المتوسط(. -5

  مراجعة عامة 14األسبوع 



 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين 

 اقتصاد نقدي وبنكي التخصص          العلوم االقتصادية :الشعبة

 

 إعالم آليالمقياس:                                    صولي عبد الحق           األستاذ:   

 : الخامس لسداسيا                               .الثالثة ليسانس         :  لسنةا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

 02األسبوع

 

 قواعد البيانات إلى مدخل
 مفهوم قواعد البيانات -1
 أسباب استخدام قواعد البيانات -2
 مفهوم نظام تسيير قواعد البيانات -3

من  
 02األسبوع 

إلى 
 03األسبوع

 

 البيانات قواعد
 العالقية

 تعريف -1
 فوائد االستخدام -2
 طريقة االستخدام -3

من  
 03األسبوع 

إلى 

 04األسبوع

 األكسس مدخل إلى نظام
 سستعريف نظام األك -1
 وظائف نظام األكسس -2
 كائنات قاعدة البيانات -3

من  
 04األسبوع 

إلى 
 05األسبوع

 األكسس نظام
 الجداول في نظام االكسس  -1
 العالقات بين الجداول في برنامج األكسس -2

من  
 05األسبوع 

إلى 
 06األسبوع

 األكسس نظام
 االستعالمات -1
 النماذج -2

 التقارير األكسس نظام  07األسبوع 

 

 

 

 



علوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةكلية ال  

 فريق ميدان التكوين 

 التخصص اقتصاد نقدي وبنكي          العلوم االقتصادية :الشعبة

 محاسبة بنكيةالمقياس:                                    عمران كريمة             األستاذ:   

 : الخامس لسداسيا                               .الثالثة ليسانس         :  لسنةا

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

األسبوع من 
إلى  01

 األسبوع....

 

 النظام المحاسبي البنكي

 اوال تعريف البنوك التحاربة
 تجاريةثانيا تقسيمات البنوك ال

 les servicesثالثا اقسام البنوك التجارية
 ثالثا موارد واستخدامات البنك التحاري

 رابعا خصاءص النظام المحاسبي البنكي

من  
... األسبوع 
إلى 

 األسبوع...
 

محاسبة قسم الخزينة 
 )الصندوق(

 

 اوال تعريف قسم الخزينة
 ثانيا اصناديق الفرعية

 ثالثا الصندوق الرءيسي
 لمعالجة المحاسبية لعمليات الخزينةرابعا ا

خامسا اعداد كشوفات الحركة اليومية للصندوق الرءيسي 
 والصناديق الفرعية

 

من  
... األسبوع 
إلى 

 األسبوع...

 محاسبة قسم الحسابات الجارية
 

اوال تعريف قسم الحسابات الجارية والحساب الجاري 
  والدورة المستندية

 الجاريثانيا العمليات على الحساب 
ثالثا عمليات االيداع)النقدي بشيكات داخلية،بشيكات 

 خارجية( و المعالجة المحاسبية
 رابعا عمليات السحب ومعالجتها المحاسبية

 خامسا عملبات التحويل ومعالجتها المحاسبية
 سادسا عمليا الفاءدة المدينة والعموالت

 

من  
... األسبوع 
إلى 

 األسبوع...

 محاسبة قسم الوداءع
 

 اوال تعريف قسم الوداءع وتقسيمات الوداءع
 ثانبا المعالجة المحاسبي للعمليات على الوداءع

 عملبات االيداع
 عمليات السحب
 الفواءد المدينة

 
من  
... األسبوع 
إلى 

 محاسبة قسم المقاصة 
 

 المفاصة تعربف قسم  اوال 
 ثانيا التفرقة بين قسم المقاصة وغرفة المقاصة

ا كيفية عمل المقاصة وتسوية الحسابات ببن البنك ثالث



 التجاري والبنوك االخرى األسبوع...
 رابعا اعداد كشف المقاصة النهاءي

خامسا التسجيل في اليومية العامة للبنك التحاري لعمليات 
 االيداع واسحب

سادسا التسجيل في اليومية العامة لمؤسسة النقد بالبنك 
 المركزي

 

من  
... األسبوع 
إلى 

 وع...األسب

 االعتمادات المستندية 
 

 اوال تعريف قسم االعتمادات المستندية وانواعها
 ثانيا المعالحة المحاسبية لالعتمادات المستندية لالستيراد
 ثالثا المعالحة المحاسبية لالعتمادات المستندية للتصدير
 رابعا المعاجة المحاسبية لعمليات تبديل العملة االجنبية

 

 


