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 :في التكوينالمشاركون  -6

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -

 
 جامعة تبسة -               
 جامعة باتنة       -               
 واديجامعة ال -               

 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون -
 

 .بنك خليج الجزائر  وكالة بسكرة -              
 البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بتراب والية بسكرة -              
 .الخزينة العمومية لوالية بسكرة -              
 رية للتأمين  وكالة بسكرةالشركة الجزائ -              

 
 
 
 
 
 

 :الشركاء الدوليون األجانب  -

 ال يوجد شركاء أجانب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :إطار وأهداف التكوين -3
 

 شروط االلتحاق  -أ
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، من بين الطلبة نقدي وبنكي اقتصاد: بهذا التخصص للتكوين في الماستر تخصص االلتحاقيتم          
 .في العلوم االقتصادية  المتحصلين على شهادة الليسانس

 اقتصاد النقدي والبنكي: في تخصص( ليسانس، ماستر، دكتوراه )من بين طلبة الليسانس نظام / 1
 و طلبة الليسانس الحاملين لتخصص يتعلق باالقتصاد النقدي والبنكي

 من بين طلبة  اللسانس نظام كالسيكي في التخصصات المتعلقة باالقتصاد النقدي والبنكي/ 2
 
 

  أهداف التكوين -ب

 

للطلبة الراغبين في اخذ خبرات في المجال  ( خاصة النقود والبنوك) يعطي تكوين ممتاز في االقتصاد       
 .في المؤسسات المالية الدولية أوالبنكي والمالي 

إلااى تكااوين طلبااة متخصصااين فااي مختلاا   اقتصاااد نقاادي وبنكااي،: ف تكااوين الماسااتر تخصااصيهاادكمااا 
 . بالبنوك والنقود، خاصة تلك المتعلقة باقتصاديات البنوك والنقودقنيات المتعلقة األعمال والت

  :التكوين في إثراء الدور االيجابي للطالب وكذاهذا كما يساهم 

 نقدية ومختل  جوانب التحليل المرتبط بهاالمصرفية وال نظريات والسياساتاإلطالع واإللمام بال. 
 والمصرفية وتقييم أدائهاوالنقدية ت المالية التمكن من قراءة مختل  المؤشرا. 
 والوفاء بالتزاماتها بنوكالقدرة على إدارة مخاطر محفظة أصول ال. 

 التمكن من التقنيات المصرفية ومختل  المنتجات المصرفية المتعامل بها. 
 والنقدية بنكيةالقوانين التي تضبط وتنظم السوق ال التعرف على. 

  التجارية بنوكأصول وخصوم الالقدرة على إدارة محفظة 

 

 

 

 

  المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
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ولمقابلاة هاذا  ،المصارفي والنقاديفي شتى القطاعات، وخصوصا القطاع   الساحة االقتصادية تطورا   تشهد
احتياجاات  لتلبياة اقتصااد نقادي وبنكاي، : علوم اقتصادية تخصاص ماسترالتطور نشأت الحاجة إلى تقديم برنامج 

المساتمر  ولعال التطاور. لممارساة مختلا  الوئاائ  ه القطاعات مان كفااءات بشارية مؤهلاة تاأليال علمياا وعمليااهذ
 فاي الجزائار ماا يبارر تبناي هاذا البرناامج هاذا القطااعوكذلك مختل  العقبات التي تواجه والسريع في أعمال البنوك 

  :طريق التنمية في الوطن وذلك عن والذي يهدف إلى دفع عجلة. الدراسي

فااي  بالعناصاار المؤهلااة ماان الكااوادر العليااا والمتخصصااة فااي المجااال البنكااي إمااداد القطاااعين العااام والخااا   -
 .النقود والبنوك

تطاااوير المهاااارة اإلدارياااة للملتحقاااين باااالتركيز المتاااواز  علاااى األساااس النظرياااة واألسااااليب التطبيقياااة الحدي اااة فاااي  -
 .المالية والبنوكمجال 

 .العليا اتدراسالمواصلة  فيلفية األكاديمية لمن يرغب تعميق الخ  -

 التأقلم مع متطلبات سوق العمل. 
  في مجال النقود والبنوكزيادة المعارف . 

 االهتمام أك ر بربط الجانب البيداغوجي والنظري بالجانب التطبيقي_

 
 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 

، الخزينااة العموميااة، المؤسسااات والهي ااات التجاريااة البنااوك عاان هااذا التخصااص لااد  تشااليل الخااريجين متاا
 .التدريسفي مجال و  ،الخاصة والعامة األخر   والنقدية المالية

 
 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 :الدكتوراه  يمكن للطالب التخصص في
 نقود وبنوك 

 مالية واقتصاد دولي  
 ية الكليةالدراسات االقتصاد 

 نقود ومالية 

 مالية وحاكمية المؤسسات 

 
 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
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 .الجزائري  وتوجهات االقتصاد[ اقتصاد نقدي وبنكي]تزامن التخصص  -

 .[يرالتأط/ الهياكل] توفر الجامعة على اإلمكانيات المادية والبشرية - 

 .المنافسة في سوق العمل  -

بالتااالي المسااهمة فااي تطااوير البنااك أو المؤسساة الماليااة و ى المساااهمة فاي تطااوير تكااوين إطاار مؤهاال قاادر علاا - 
 .الجزائري  االقتصاد

 .التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي خصوصا مع دخول المؤسسات البنكية الخاصة مجال التمويل -

 
 
 
 

 : قدرات التأطير -ز

نقدي وبنكي  باعدد من  اقتصاد: الماستر تخصص التخصص للتكوين فيمكن التكفل من خالل هذا ي       
 . طالب وذلك استنادا لإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة 188إلى  08الطلبة  يتراوح بين  
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4
 

 :المتدخلين في التخصص المؤسسةساتذة أ -أ
 

 االسم واللقب
+ الشهادة التدرج 

  التخصص

+ ادة ما بعد التدرج الشه
 التخصص

 التوقيع طبيعة التدخل الرتبة

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ التعليم العايل (نقود ومالية) دكتوراه دولة  (علوم مالية)الليسانس  مفتاح صاحل

  أتطري املذكرات+ اضرات احمل أستاذ التعليم العايل (علوم اقتصادية)دكتوراه دولة  (علوم اقتصادية)الليسانس  داودي الطيب

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ التعليم العايل (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (تسيري) الليسانس   مرغاد خلضر

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (علوم مالية)الليسانس   غامل عبد هللا

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  يزةبن مسينة عز 

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (نقود و متويل)دكتوراه علوم  (تسيري)الليسانس   بن مساعني حياة

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (لية ونقودما)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  مسعودة نصبة

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  أستاذ حماضر ب (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (علوم مالية)الليسانس  صربينة كردودي

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + اضرات احمل أستاذ حماضر ب (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (علوم مالية)الليسانس  عمر قريد

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  ب أستاذ حماضر (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  فلة عاشور

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة +  احملاضرات ب أستاذ حماضر (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  فريدة معاريف

نقود وبنوك )دكتوراه طور الثالث  (مالية وبنوك)الليسانس  رايس عبد احلق
 (وأسواق مالية

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  ب أستاذ حماضر

  أتطري املذكرات+ ل املوجهة األعما مساعد أ ستاذأ (اقتصاد التنمية)ماجستري (علوم مالية)الليسانس  عبه فريد

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (نقود و متويل)ماجستري   (علوم مالية)الليسانس  مسمش جناة

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (نقود و متويل)ماجستري   (علوم مالية)الليسانس  بلعبيدي عايدة عبري
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  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  يسيسامية بع

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  عمري رمية

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (نقود ومتويل)ماجستري  (وكمالية، نقود وبن)الليسانس  فطيمة الزهرة نوي

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  جنوى كساي

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  اعد أمس ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  إبتسام ساعد

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  وردة شناقر

  املذكراتأتطري + األعمال املوجهة  مساعد أ ستاذأ (نقود ومتويل)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  دالل نور الدين

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  بمساعد  ستاذأ (مالية ونقود)ماجستري  (مالية، نقود وبنوك)الليسانس  نوال هاين
 
 
 
 

 التأطير الخارجي -ب
 

 .اليوجد تأطير خارجي
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5

يزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال تقديم بطاقة عن التجه: المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 .المقترح نالتطبيقية للتكوي

 

 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير :عنوان المخبر 

 (58)قدرات االستيعاب 
 المالحظات العدد اسم التجهيز الرقم

  51 حاسوب 0

  WIFI انترنت 6

  01 قاعات مطالعة 3

عدد كبير من  مكتبة 4

 العناوين
 

 

 مخبر مالية ، بنوك وإدارة أعمال :عنوان المخبر 

 (58)قدرات االستيعاب 
 

 المالحظات العدد اسم التجهيز الرقم

  41 حاسوب 0

 يغطي مساحة الكلية WIFI انترنت 6

  01 قاعات مطالعة 3

عدد كبير من  مكتبة 4
 العناوين

 

 
 : إمكانيات الكلية

 

العدد  المالحظات قمالر  اسم التجهيز   

 01 حاسوب 01 

جهاز إعالم آلي31/ قاعات 3   02 قاعات إعالم آلي 

 03 قاعات مطالعة 16 

(عنوان 51111حوالي )  عدد كبير من العناوين   04 مكتبة الكلية 

عنوان 21111حوالي    05 المكتبة المركزية 

 02 انترنت WIFI يغطي مساحة الكلية

 
 :اتميادين التربص والتكوين في المؤسس -ب

 
 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

 شهر 08 البنوك العمومية

 شهر 28 ...(بنك خليج الجزائر) البنوك الخاصة 
 شهر 58 مؤسسات التامين
 شهر 28 الخزينة العمومية

 شهر 28 مديريات الضرائب
 شهر 28 المؤسسات االقتصادية العمومية

 شهر 28 المؤسسات االقتصادية الخاصة
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 :مخابر البحث لدعم التكوين المقترح -ج
 مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال

 
 عبد الحميد غوفي/ د.أ رئيس المخبر

 03/12/6110: بتاريخ 666 رقم اعتماد المخبر

 
 مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال                                 :التاريخ 

 
 

 :رأي رئيس المخبر 
 تح التخصصالموافقة على ف

 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسييرمخبر 

 خليفي عيسى/ د رئيس المخبر

 6116ماي :   رقم اعتماد المخبر

 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسيير مخبر                         :التاريخ 

 

 
 :رأي رئيس المخبر 

 الموافقة على فتح التخصص

 
 

  :ن المقترحمشاريع البحث الداعمة للتكوي -د

 
 .ال يوجد مشاريع داعمة للتكوين  
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 01 حاسوب 01 

جهاز إعالم آلي31/ قاعات 3   02 قاعات إعالم آلي 

 03 قاعات مطالعة 16 

(عنوان 51111حوالي )  عدد كبير من العناوين   04 مكتبة الكلية 

عنوان 21111حوالي    05 المكتبة المركزية 

 02 انترنت WIFI يغطي مساحة الكلية

 
 
 
 



13 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 اقتصاد نقدي وبنكي                                                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة   
           6102-6102:  السنة الجامعية

 :السداسي األول - 0
 

 وحدة التعليم
 يالحجم الساعي األسبوع الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-02

          وحدات التعليم األساسية    
   01 12 سا 00303--  سا 0303 سا 36 سا 063 (إخ/إج)  و ت أ 

 × × 30 30 سا 0303 -- سا 0303 سا 30 سا 001 اقتصاد بنكي معمق
 × × 36 32 سا 1 -- سا 0303 سا 0303 سا 023 التمويل الدويل

 × × 05 32 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 031 األسواق املالية الدولية
          وحدات التعليم المنهجية

   10 14 سا 0 -- سا 13 سا 13 سا 091 (إخ/إج)  و ت م

 × × 14 16 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 93 مقاوالتية
 × × 15 16 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 031 النظرايت النقدية واملالية

          وحدات التعليم اإلستكشافية
   16 16 -- سا 0303 -- سا 0303 سا 01 (إخ/إج)  و ت إ  

 × × 16 16 -- سا 0303 -- سا 0303 سا01 1إعالم آيل 

          وحدة التعليم األفقية
   10 10 -- -- سا 0303 -- سا 22303 (إخ/إج)  و ت أ ف

 × × 10 10 -- -- سا 0303 -- سا 22303  لغة أجنبية 

   31 04 سا 312:31 سا 66:31 سا 035 سا 052:31 سا 622303 0مجموع السداسي 

  
 
 
 
 :السداسي الثاني -6



15                اقتصاد نقدي وبنكي                                                             :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 رصدةاأل المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  04-02
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          وحدات التعليم األساسية    

   01 12 سا 00303--  سا 0303 سا 36 سا 063 (إخ/إج) و ت أ 

 × × 30 30 سا 0303 -- سا 0303 سا 30 سا 001 اهلندسة املالية
 × × 36 32 سا 1 -- سا 0303 سا 0303 سا 023 ايل لمماايي التقييم امل

 × × 05 32 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 031 العمميات البنكية و متويل املؤسسات
          وحدات التعليم المنهجية

   10 14 سا 0 -- سا 13 سا 13 سا 091 (إخ/إج)  و ت أ 

 × × 14 16 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 93 االتصال والتحرير اإلدايي
 × × 15 16 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 031 أدوات السوق النقدية واملالية

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   16 16 سا 0303  -- سا 0303 سا 01 (إخ/إج) و ت أ 

 × × 16 16 سا 0303  -- سا 0303 سا01 2إعالم آيل 

          وحدة التعليم األفقية

   10 10 -- -- سا 0303 -- سا 22303 (إخ/إج) و ت أ 

 × × 10 10 -- -- سا 0303 -- سا 22303  لغة أجنبية 

   31 04 سا 312:31 سا 66:31 سا 035 سا 052:31 سا 622303 6مجموع السداسي 

 
 
 :  السداسي الثالث - 3



16                اقتصاد نقدي وبنكي                                                             :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 

الحجم الساعي  وحدة التعليم
 السداسي 

 وعيالحجم الساعي األسب

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-02
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          وحدات التعليم األساسية    

   01 12 سا 00303--  سا 0303 سا 36 سا 063 (إخ/إج)  و ت أ 

 × × 30 33 سا 0333 -- سا 1333 سا 33 سا 131 التدقيق البنكي
 × × 30 32 سا 1 -- سا 1333 سا 1333 سا 123 تسيري احملافظ املالية

 × × 05 32 سا 0 -- سا 1333 سا 1333 سا 131 جباية العمميات املصرفية واملالية
          وحدات التعليم المنهجية

   10 14 سا 30 -- سا 13 سا 13 سا 091 (إخ/إج)  و ت م 

 × × 14 82 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 93 منهجية البحث العممي
 × × 15 82 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 031 حتميل مايل ونقدي معمق

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   16 82 -- -- سا 0303 سا 0303 سا01 (إخ/إج) و ت إ  

 × × 16 82 -- -- سا 0303 سا 0303 سا01 قانون النقد والقرض

          األفقية وحدة التعليم

   16 16 -- -- سا 0303 -- سا 22303 (إخ/إج) و ت إ  
 × × 10 81 -- -- سا 0303 -- سا 22303  لغة أجنبية 

   31 04 سا 312:31--  سا 052:31 سا 052:31 سا 622303 3مجموع السداسي 

 



17 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
           6102-6102:  السنة الجامعية

 :السداسي الرابع - 4
 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية :الميدان 

 االقتصاديةالعلوم  : الفرع
 اقتصاد نقدي وبنكي :التخصص

 
 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

    العمل الشخصي 

     التربص في المؤسسة

   / الملتقيات 

 31 4 سا  41 (مذكرة )أعمال أخرى

 31 4 211 4مجموع السداسي 
 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  )  :املة للتكوينحوصلة ش - 5

  :(للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

سا 00333 / سا 002333 اضرةمح سا 203 سا 131   

سا 00333 سا 020333 سا 22333  سا 131  سا 232333   أعمال موجهة 

سا 01 / سا 01  أعمال تطبيقية / / 

سا 311 / / سا 022333 سا 030333   عمل شخصي 

ا  / / سا 033 ا  س 033  (محدد)عمل آخر   

سا 00333 سا 2000333  المجموع سا 1680 سا 181 سا 131 

 األرصدة 80 20 30 33 061

لكل وحدة  األرصدة%  % 07 % 22.5 % 7.5 % 100
 تعليم

 
 
 

 
 
 
 
 



18 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 األول: السداسي
 األساسية :الوحدة اسم

 اقتصاد بنكي معمق :المادة اسم

 12  :الرصيد
 13 :المعامل

 
 
 

  :ف التعليمأهدا
يتوجب على الطالب اإللمام  بكل ما يتعلق باالقتصاد البنكي المعمق من خال التطرق للصيرفة        

 .اإللكترونية، وكل ما يتعلق بالخوصصة واالندماج البنكي وإدارة المخاطر البنكية
 

 
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 

 البنوكمقياس االقتصاد البنكي،  مقياس تقنيات وأعمال 
 
 

  :محتوى المادة

 .الصريفة والبنوك االلكرتونية .0

 .حترير اخلدمات البنكية .2

 .االندماج البنكي .0

 .إدارة املخاطر البنكية .0

 .0،2،0مقررات جلنة ابزل  .1

 .األزمات املالية واجلهاز املصريف .6

 .حوكمة البنوك .0

 .التسويق البنكي .8

 .البنوك اإلسالمية .9

 
 
 

  (%51) امتحان+  (%51) مستمرةمراقبة  :طريقة التقييم
 
 
 

 



20 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 األول: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة

 التمويل الدويل    :اسم المادة
 

 12 :الرصيد
 16:المعامل

 
 
 

 : أهداف التعليم
 

 .اكتساب معارف تتعلق بالتمويل الدولي وعملياته وإدارة مخاطره          
 
 

 : طلوبة المعارف المسبقة الم
 ال يتطلب هذا المقياس معارف مسبقة مطلوبة          

 
 
 

 : محتوى المادة

 

 مدخل لتمويل االقتصاد الدويل .0
 الدفع يف االقتصاد الدويل  .2
 عمليات متويل االقتصاد الدويل  .0
 االبعاد الدولية للتمويل الدويل  .0
 عمليات ادارة خماطر  التمويل الدويل .1

 
 
 

 (%51) امتحان+  (%51) تمرةمراقبة مس: طريقة التقييم
 

 
 
 
 
 
 
 



21 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 األول: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة

 األسواق املالية الدولية :اسم المادة

 15 :الرصيد
 16:المعامل

 
   :أهداف التعليم

وأنواعهاو كذا املشتقات  يتها االقتصاديةمهأاالسواق املالية الدولية و  يتطلب من الطالب إكتساب مفاهيم عامة حول        
 .أسواق املالية الدوليةاملالية املختلفة، و معرفة  

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 مقياس أسواق مالية       
   

 : محتوى المادة

 مهيتها االقتصادية أماهية االسواق املالية الدولية و  .0

 سواق املالية الدوليةنواع األأ  .2

 ـ سوق السندات
 ـ سوق األسهم

 ـ سوق الفوركس
 ـ أسواق أخرى

 املشتقات املالية .0

 ـ عقود اخليار 
 ـ عقود املبادلة

 ـ العقود املستقبلية 
 ـ العقود اآلجلة

 سواق املالية الدولية تنظيم األ .0

 أهم أسواق املالية الدولية  .1

 االقتصاديسواق املالية ابلنمو عالقة األ

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 



22 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 األول: السداسي
 المنهجية :اسم الوحدة

 املقاوالتية :اسم المادة

 14 :الرصيد
 16:المعامل

 
   :أهداف التعليم

 .اهليئات الداعمةاملقاوالتية وكيفية إنشاء املؤسسات وخمتلف املؤسسات و  مفاهيم عامة حول اكتسابيتطلب من الطالب         

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 ال يتطلب هذا المقياس معارف مسبقة مطلوبة       
   

 : محتوى المادة

 
 للمقاوالتية اإلطار العام

 جناح املقاوالتيةوسائل 

 جناح املقاوالتية يف تكنولوجيادور ال
 كيف يتم بناء خمطط األعمال

 يف اجلزائراملؤسسات الداعمة إلنشاء املقاوالت 

 
 (%05) امتحان+  (%05) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 األول: السداسي
 المنهجية :اسم الوحدة

 النظرايت النقدية واملالية :اسم المادة

 15 :الرصيد
 16:المعامل

 
   :أهداف التعليم

 . وأنواعها مهيتها االقتصاديةأو  النظرايت النقدية واملالية اهيم عامة حوليتطلب من الطالب إكتساب مف        

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

   

 ال يتطلب هذا المقياس معارف مسبقة مطلوبة   
   

 : محتوى المادة

 
 مقدمة عن االقتصاد المالي -

 النظرية المالية -

 تقييم النفقات العامة -

 العمومية السياسة الجبائية واالختيارات -

 االستقرار االقتصادي -

 .السياسة المالية -

 الكتلة النقدية ومقابالتها -

 االسواق واالدخار -

 الوساطة المالية والقرض -

 
 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 1-Jean Françios Goux ,Macroéconomie monétaire&financière , Economica,4 

édition,2008  

 2-Jean Louis Besson, Monnaie et Finance, O.P.U, Alger,1993   
 3-Begrade M. La Monnaie et ses mécanismes, La découverte,1989 
 4-Guitton Henri, La monnaie, Dalloz,1988 

 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 



24 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 األول: السداسي
 االستكشافية :اسم الوحدة

 0إعالم آيل    :اسم المادة

 16 :الرصيد
 16:المعامل

 
   :أهداف التعليم

 .اإلعالم اآلليالمبادئ األساسية في  يتطلب من الطالب إكتساب        
 

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .ال يتطلب هذا المقياس معارف مسبقة مطلوبة      
 
   

 : محتوى المادة

 تعريف الحاسوب -1

 (العتاد) القسم المادي للحاسوب -2

 القسم البرمجي -3

 أنظمة التشغيل -4

 برامج التطبيقات المساعدة -5

 نترنت وتطبيقاتهااإل -0

 هيكل البرمجة-7

 الخوارزميات-0

 الحلقات-9

 

 :المراجع

  2811، إثراء للنشر و التوزيع، عمان، أساسيات الحاسوب و االنترنتزياد دمحم عبود،  -1

 .2812، دار وائل، عمان، مهارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجيات الجاهزة أيمن جميل النسور،  -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 

4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 

 

 (%51) حانامت+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 

 

 

 

 

 



25 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 األول: السداسي
 األفقية :اسم الوحدة

 0لغة أجنبية  :اسم المادة

 10 :الرصيد
 10:المعامل

 
   :أهداف التعليم

مصطلحات تتعلق بتخصص االقتصاد النقدي والبنكي بلغة أجنبية يتم  اكتسابيتطلب من الطالب         
 .فريق التكوينتحديدها بواسطة 

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 المبادئ األساسية في اللغة اإلنجليزية و قواعدهايتطلب من الطالب اكتساب         
 
   

 : محتوى المادة

 
 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص       

 
 
 

 ( إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

     

 .مراجع يتفق بشأنها من طرف فريق التكوين  -            

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 الثاني: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة
 اهلندسة املالية      :اسم المادة

 
 12 :الرصيد
 13:المعامل



26 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 

 :مأهداف التعلي

 على االعمال املصرفةالتعرف على كل ما يتعلق ابلتحليل املايل للمؤسسات االقتصادية وتطبيقات اهلندسة املالية          

 اإلسالميةالصريفة وعلى 
 
 
 

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 مقياس التحليل المالي ومقياس األسواق المالية       
 

 : محتوى المادة

 يل املايل مدخل لدراسة التحل .0
 حتليل الوضع املايل للمؤسسات االقتصادية  .2
 طرق التمويل و طرق اختيار االستثمارات  .0
 املخاطر و املردودية  .0
 املصرفة اإلعمالتطبيقات اهلندسة على  .1
  اإلسالميةتطبيقات اهلندسة على الصريفة  .6

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 

 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :رعنوان الماست

 

 الثاني: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة

 التقييم املايل لمماايي       :اسم المادة
 

 06 :الرصيد
 02 :المعامل



27 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 

 : أهداف التعليم

 .التعرف على المفاهيم والمعايير المتعلقة باختيار المشاريع  باإلضافة إلى أدوات التحليل المالي 
 
 

 : مطلوبة المعارف المسبقة ال
 

 مقياس التحليل المالي    
 
 

 : محتوى المادة

 

 أساسيات حول املشاريع االستثمارية  .0
 دراسة اجلدوى  واختيار املشروع األمثل .2
 املعايري املستعملة لتقييم املشاريع االستثمارية .0
 التحليل املايل بواسطة التوازانت املالية .0
 التحليل املايل بواسطة النسب املالية  .1

 
 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: ة التقييمطريق
 
 
 
 

 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 
 

 الثاني: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة

 العمميات البنكية و متويل املؤسسات       :اسم المادة
 

 15:الرصيد



28 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 16:المعامل

 
 
 

 :أهداف التعليم

نكية وإدارة الحسابات البنكية وآليات التمويل القصيرة والمتوسطة التعرف على مختلف العمليات الب         
 .والطويلة األجل للمؤسسات االقتصادية و كذلك تمويل التجارة الخارجية

 
 

   :المعارف المسبقة المطلوبة 
 اقتصاد بنكي و تقنيات وأعمال البنوك       

 
 

 : محتوى المادة

 .ةعمليات الصندوق وإدارة احلساابت املصرفي .0

 .حتصيل الشيكات وخصم االوراق التجارية .2

 .آليات التمويل البنكي القصرية األجل للمؤسسات .0

 .آليات التمويل البنكي املتوسطة والطويل األجل للمؤسسات .0

 .آليات التمويل البنكي للتجارة اخلارجية .1

 .آليات التمويل البنكي اإلسالمي .6

 .سياسات وإجراء ومنح القروض .0

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) قبة مستمرةمرا: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 الثاني: السداسي
 المنهجية :اسم الوحدة
 االتصال والتحرير اإلدايي       :اسم المادة

 14:الرصيد
 16:المعامل

 



29 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 :أهداف التعليم
ر اإلداري ومعرفية كيفية كتابة التعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بعلم االتصال وكذلك التحري        

 .وغيرها.....الرسائل والبرقيات والتقارير اإلدارية 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 الشيء

     
 : محتوى المادة

    مدخل إلى علم االدارة 
 مفهوم االدارة 
 وئائ  العملية االدارية 
 أهداف االدارة 
  مالية التحرير اإلداري 
  مفهوم التحرير اإلداري 
  ط التحرير اإلداري شرو 
  أهمية التحرير اإلداري 
  خصائص التحرير االداري 
  صيغ التحرير االداري 
  أنواع التحرير االداري 
 تعريفها، أنواعها، أهميتها، وبعض التطبيقات على الرسائل االدارية" الرسائل اإلدارية" 
 التقرير 
 المحضر 
 البرقيات 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 

 
 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 الثاني: السداسي
 المنهجية :اسم الوحدة

 أدوات السوق النقدية واملالية       :اسم المادة
 15:الرصيد
 16:المعامل

 



30 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 : أهداف التعليم
 الماليةمعرفة مصادر التمويل والتقنيات المالية والعمليات في األسواق 

 
 

   : المعارف المسبقة المطلوبة
 مقياس األسواق المالية            

 
 : محتوى المادة

 نقديةسوق الاإلطار العام لل:أوال -

 اذونات الخزينة و شهادات اإليداع القابلة للتداول -

 اتفاقيات إعادة الشراءالقبوالت المصرفية و -

 األوراق التجارية  -

 اإلطار العام للسوق المالية  :ثانيا -

 مؤشرات سوق األسهم األسهم  العادية والممتازة و -

 (سندات الخزينة  سندات الشركات  ومؤشرات أسواق السندات) السندات -

 الرهونات العقارية -

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

  Dominique plihon ; La monnaie et ses mécanismes .Casbah ; Alger .2004ـ(10
2). Frédéric Mishkin et Autres, Monnaie, banque et marchés financiers, Edition Pearson  
Education ,8. édition Paris 2007 
3)Patrick Navette, Instruments financiers et Marchés, Edition Letec, Paris, 1992 

4112باألوراق المالية  ،دار المسيرة ،    04) أرشد فؤاد التميمي، االستثمار 
 ،إقتصاديلت النقود والتمويل ،دار الجامعة الجديدة ، مصرأسامة دمحم الفولي 

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 الثاني: السداسي
 اإلستكشافية :اسم الوحدة

 2اإلعالم اآليل         :اسم المادة
 

 16:الرصيد
 16:المعامل



31 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 

 : يمأهداف التعل
          

التعرف على مختلف برامج التشغبل وكذا التعرف على بعض البرمجيات التي تستخدم في التحليل       
 . والحصول على النتائج

 
 

    :المعارف المسبقة المطلوبة 

 اإللمام بأبجديات اإلعالم اآللي      
  

 : محتوى المادة

 
 

 Initiation et rappel des cours: Word, Excel, Internet  
 La maîtrise des logiciels utilisés dans les sciences managériales: SPSS, Statistica, 
  L’application des méthodes de validation: l’analyse en composantes principales et 

l’analyse factorielle des correspondances (ACP et AFC).  
 Interprétation des résultats. 

 
 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 الثاني: السداسي
 األفقية :اسم الوحدة

 2لغة أجنبية        :اسم المادة
 

 10:الرصيد
 10:المعامل



32 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 

 : أهداف التعليم

تتعلق بتخصص االقتصاد النقدي والبنكي بلغة أجنبية يتم يتطلب من الطالب اكتساب مصطلحات          
 .تحديدها بواسطة فريق التكوين

 
   :المعارف المسبقة المطلوبة 

    .كالفرنسية واألنجليزية و قواعدها بعض اللغات األجنبيةالمبادئ األساسية في يتطلب من الطالب اكتساب     
 

 : محتوى المادة

 
 للمقياس يتماشى مع التخصص التدريسفريق قبل رح من برنامج مقت               

 
 
 
 

 :المراجع
 

 مراجع يتفق بشأنها من قبل فريق التكوين                
    
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 
 

 الثالث: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة

 التدقيق البنكي         :المادة اسم
 

 12 :الرصيد
 13:المعامل



33 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 

 :أهداف التعليم

 .التعرف على الرقابة البنكية من حيث المفهوم واألنواع  وهيئات التدقيق المختلفة التي تستخدمها البنوك       
 
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 مفاهيم أساسية حول االقتصاد البنكي        
 

  :ى المادةمحتو

 

 مفاهيم عامة حول الرقابة البنكية .0
 الرقابة الداخلية لدى البنوك .2
 التدقيق اخلارجي للبنوك .0
 االجراءات التمهيدية واالعمال التفصيلية يف عملية التدقيق البنكي .0
 هيئات التدقيق اخلارجي .1

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 
 

 الثالث: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة
 تسيري احملافظ املالية      :اسم المادة

 
 12:الرصيد
 16:المعامل



34 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 

 :أهداف التعليم

التعرف على طرق اإلستثمار في المحافظ المالية  ونظم تسعير األوراق المالية وكيفية تسيير المحافظ 
 .وكيفية تقييمها المالية

 
 :لمعارف المسبقة المطلوبة ا

   .مفاهيم عامة حول األسواق واألدوات المالية
 

 : محتوى المادة

 

 االستثمار يف احملفظة املالية .0
 العائد واملخاطرة يف االستثمارات الفردية -

 العائد واملخاطرة يف احملفظة -
 Markowitzالتنويع األمثل ونظرية  -
 منحىن االستثمارات املثلى -

 صول املاليةمناذج تسعري األ  .2
 العالقة بني العالقة بني العائد واملخاطرة يف احملفظة -

 .منوذج شارب والعالقة بني العائد واملخاطرة يف االستثمار الفردي  واستثمار السوق -

 .مناذج أخرى لتسعري األصول املالية -

 صناديق االستثمار .0
 .اتريخ ونشأة صناديق االستثمار -

 اسرتاتيجية بناء احملافظ املالية -

 مناذج تقييم احملافظ االستثمارية

 
 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 الثالث: السداسي
 األساسية :اسم الوحدة

  جباية العمميات املصرفية و املالية :اسم المادة
 

 15:الرصيد
 16:المعامل

 
 
 



35 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 : أهداف التعليم
العمليات المصرفية المختلفة ومن ثم معرفة كيفية باية بمفاهيمها العامة ثم التطرق التعرف على الج
 .جباية العمليات المصرفية

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

   .معرفة المفاهيم العامة حول الجباية وكذلك دراسة مقياس تقنيات وأعمال البنوك
 
 

 : محتوى المادة

 مدخل لدراسة اجلباية .0
 التقنيات املصرفية مدخل لدراسة .2
 الضرائب املفروضة على العمليات اجلبائية و املالية  .0
 خرى األلدول ا أنظمةمقارنة بني النظام اجلزائري و  .0

 

 
 

 %51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 لثالثا: السداسي
 المنهجية :اسم الوحدة
 نهجية البحث العلميم :اسم المادة

 14 :الرصيد
 16:المعامل

 
 
 

 :أهداف التعليم
من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب األسس الرئيسية للمنهجية التى يستخدمها في البحث            

 .العلمي
 
 
 

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  ية سدراية بكل الجوانب األسايكون على  أنالطالب  ىمن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل          
 .المنهجية

 : محتوى المادة

 ؛مفاهيم حول منهجية البحث العلمي  -



36 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 األساسية ملنهجية البحث العلميبعاد األ -

 املناهج املختلفة  للبحث العلمي  -

 .طرق كتابة املذكرات  -
 
 
 
 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :رعنوان الماست

 الثالث: السداسي
 المنهجية :اسم الوحدة
 تحليل مالي ونقدي معمق :اسم المادة

 15 :الرصيد
 16:المعامل

 
 
 

 :أهداف التعليم
 .التعرف على األدوات المستخدمة في التحليل النقدي والمالي المعمق

 
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 دراسة مقياس التحليل المالي

 
 
 :حتوى المادةم

 
 



37 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 .والنقدي عن التحليل المالي أساسيات -

 .التشخيص المالي للمؤسسة -

 تحليل االحتياجات التمويل -

 جدول حسابات النتائج -

 تحليل المردودية والتمويل -

 
 
 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 ثالثال: السداسي
 اإلستكشافية :اسم الوحدة
 قانون النقد والقرض :اسم المادة

 16:الرصيد
 16:المعامل

 
 :أهداف التعليم

 .تعريف الطالب بمختلف القوانين السارية المفعول التي تعمل في ظلها مختلف البنوك الجزائرية 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 ن البنكيمقياس مدخل للقانون باإلضافة إلى مقياس القانو

 

 : محتوى المادة

 لياكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته -

 الطابع القانوني لبنك الجزائر؛  -
 صالحيات بنك الجزائر وعملياته؛ -
 مجلس اإلدارة؛ -



38 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 .مجلس النقد والقرض -
 شروط إنشاء مؤسسات مصرفية في الجزائر -
 شروط إنشاء مؤسسات مصرفية في الجزائر -
 يةالعمليات البنك -
 الرقابة على النشاط البنكي -
 العقوبات الجزائية المتعلقة بمهنة البنكي -

 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 

 

 
 
 
 

 اقتصاد نقدي وبنكي :عنوان الماستر

 

 الثالث: السداسي
 ألفقيةا :اسم الوحدة
 3لغة أجنبية  :اسم المادة

 10:الرصيد
 10:المعامل

 
 
 

 :ف التعليمأهدا
يتطلب من الطالب اكتساب مصطلحات تتعلق بتخصص االقتصاد النقدي والبنكي بلغة أجنبية يتم         

 .تحديدها بواسطة فريق التكوين
 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
كالفرنسية  و قواعدها بعض اللغات األجنبيةالمبادئ األساسية في يتطلب من الطالب اكتساب         

 جليزيةواالن
 
 

 : محتوى المادة



39 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 للمقياس يتماشى مع التخصص التدريسفريق قبل برنامج مقترح من           

 
 

 
 

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

 مراجع يتفق بشأنها من قبل فريق التكوين                  
 
 

 (%51) امتحان+  (%51) مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V-  االتفاقيات /العقود 
 
  
 ال

 
 
 
 

 
 
 



40 اقتصاد نقدي وبنكي                                           :عنوان الماستر                         جامعة دمحم خيضر بسكرة :المؤسسة 

                                 
6102-6102:  السنة الجامعية  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


