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    ادية            قتصالالعلوم ا.......... : الشعبة.......... و علوم التسيير .............العلوم االقتصادية  : يدانالم

 .......................................................اقتصاد نقدي و بنكي...........: التخصص

  2019/ 2018: السنة الجامعية      ...................الخامس................ : السداسي
 

 

 

 

 

 .............................محاسبة بنكية.... : العنوان

 ...........................................................التعليم.وحدة 

  .......... : المعامل             ....... :    عدد األرصدة

               4.5                   األسبوعي:حجم الساعي ال

             1.5     (:المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع 

      03(.أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع 

 ............................(.أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع 

 

 

 

 
 

 -ب-الياس قصابي أستاذ محاضر : رتبةاالسم، اللقب، ال

 ............................................... : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 lyes2711@yahoo. com : البريد االلكتروني

 0793517359. : رقم الهاتف

   11.00على الساعة  ربعاءاال :ومكانهتوقيت الدرس 

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةرف على الالتع  

التعليمية مسؤول المادة  
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 كيفي االقتصاد البنمحاضرات  :(Pré requis) المكتسبات 

 التعليمية:مادة الهدف العام لل

تسجيل  ه فياعداألدوات التي تس بأهمو تزويده   المحاسبة البنكية تقنياتتمكين الطالب من التحكم في 

 ةالمعالج سجيل والت عمليةفي المتبعة  العمليات المحاسبية و المالية للبنك و تمكينه من معرفة المراحل

 ..المحاسبية لمختلف العمليات التي تقوم بها البنوك

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6 إلى 3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

لف ير المتس لىرة عنيات المعمول بها، القد، قدرة الطالب على التحكم في التقعلى تحليل العمليات البنكية قدرة الطالب

 المحاسبي للبنك.

 

 

 

 

 أهم إلى، ثم بعد ذلك التطرق  المبادئ العامة للمحاسبة أهممراجعة  ة التعليمية لمقياس المحاسبة البنكيةتتضمن الماد

و المتمثلة في:عمليات المالية التي يقوم بها البنك التجاري ال  

 .العمليات الخاصة بالخزينة و العمليات ما بين البنوك

 العمليات الخاصة بالحسابات الجارية.

بودائع التوفير، ودائع ألجل، ودائع بإشعار.العمليات المتعلقة   

 العمليات الخاصة باألوراق التجارية: التحصيل، الخصم و اعادة الخصم.

 العمليات الخاصة بالقروض و عمليات االئتمان

.العمليات الخاصة باألوراق المالية  

  

 

 

 

 

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئيامتحان    

 أعمال موجهة 50%

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاحديدتعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Dunod  2008 Dov Ogien Comptabilité et audit bancaire 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

ينعلي عبد هللا شاه 2014 العمليات المصرفيةمحاسبة    

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول مدخل الى محاسبة البنوك 

 األسبوع الثاني عمليات الخزينة 

 األسبوع الثالث عمليات الحسابات الجارية 

 األسبوع الرابع عمليات الحسابات الجارية 

 األسبوع الخامس عمليات الودائع 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع عمليات الودائع 

 االسبوع الثامن عمليات االوراق التجارية 

 االسبوع التاسع عمليات االوراق التجارية 

 االسبوع العاشر عمليات القروض و االئتمان 

ئتمانعمليات القروض و اال   األسبوع الحادي عشر 

 األسبوع الثاني عشر عمليات االوراق المالية 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


