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 ...................التسيير العلوم االقتصادية وعلوم.. : الشعبة...............العلوم االقتصادية.... : يدانالم

 ........................) السنة الثالثة (....اقتصاد نقدي و بنكي .. : التخصص

  2019./ 2018........ : امعيةالسنة الج        ......................الخامس: السداسي

 

 

 

 

 ....................................سواق مالية أ... : العنوان

 ..........................................................أساسية.. : وحدة التعليم 

  ......2.... : المعامل             ... 6....:    عدد األرصدة

 ..................................سا...3,5....  : سبوعيالحجم الساعي األ

   ..........................سا..2.....:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 ...........................:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 ................سا.1,5 .............:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 أ.صيد نوال    ,  استاذ مساعد . : االسم، اللقب، الرتبة

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

 .............nawelsid@yahoo.fr.................. : البريد االلكتروني

 ....................0793316597............................. : رقم الهاتف

  .5المدرج . : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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 :(Pré requis) المكتسبات 

 التعرف على من حيث الوظائف واألدوات المتداولة فيه والعمليات الخاصة بالبورصة .  

 مادة التعليمية : الهدف العام لل

 .....................................المالي من ناحية المفاهيم واألشكال والعمليات  . , التعرف على السوق..

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

 يتم تقييمها(

 -وات.لك األدكيفية تقييم ت–ئصها . األدوات المتداولة فيه وخصا–المفاهيم األساسية  للسوق المالي 

 والعقود في سوق المال . ,..................................... العمليات

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

مفهوم السوق المالي من حيث الوظائف واألشكال .         -  

  االدوات المالية - 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 األدوات المالية المتداولة في سوق رأس  المال .

األدوات المالية المتداولة في السوق النقدي. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

العقود في السوق المالي 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

العمليات في البورصة 

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

السوق المالي اإلسالمي 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

  

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

05 %  امتحان                          

جزئيامتحان   10%  

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 35%

 خرجات ميدانية 

 5                 %  الغياب ( /الحضور ) المواظبة                          

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Dunod, paris, 2001  Bruno Solnic, Bertrand 

Jacquillat 

  

Les marchés financiers financiers et  

gestion de  risque.  

 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 االستثمار في االوراق المالية منير ابراهيم هندي 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

يل محمد عثمان إسماع .1993 دار النهضة العربية،    ،ليةرأس المال وبورصة األوراق الما 

 مواقع من االنترنت

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول  وأشكالهمفهوم السوق  

المالية في سوق رأس المال  األدوات    األسبوع الثاني 

المالية في السوق النقدي  األدوات   األسبوع الثالث 

الية الم األدواتطرق تقييم    األسبوع الرابع 

قياس العائد والمخاطر     األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع عائد ومخاطر المحفظة االستثمارية 

 االسبوع الثامن مؤشرات السوق المالي 

 االسبوع التاسع العقود في السوق المالي 

 راالسبوع العاش العمليات في البورصة  

 األسبوع الحادي عشر السوق  المالي اإلسالمي 

 األسبوع الثاني عشر بورصة الجزائر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


