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  الماليةلوم الع : الشعبة  .(D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 بنوك والتأمينات مالية ال  : التخصص

    2019 /2018 : السنة الجامعية                          الخامس                        : السداسي
 

 

 

 

 

 بنكــيق ـــتسوي : نوانالع

 أساسية : وحدة التعليم

 1  : المعامل             4:    عدد األرصدة

 سا1.30 : الحجم الساعي األسبوعي

 سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 /:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 /:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 .(أ) محاضر، أستاذ   محمد يزيد كحول : االسم، اللقب، الرتبة

   (46)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 kahoulyazid@hotmail.fr : البريد االلكتروني

 / : رقم الهاتف

 . (04رقم ) بالمدرج(  سا9.30 –سا 00.8)  األحد يوم : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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 :(Pré requis)  المكتسبات

  اصة. بصفة خ أساسيات تسويق الخدماتبصفة عامة وفي  التسويق مبادئيفترض أن يتحكم الطلبة في 

 

 مادة التعليمية :الهدف العام لل

 .ةالبنكي لخدماتا مجال في التسويقية بالمفاهيم والتقنيات الطلبة تزويد لىإ المادة التعليمية هذه تهدف

 

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

 يتم تقييمها(

 ؛البنكي التسويقمبادئ ومفاهيم التعرف على  .1

 ؛ البنكيالتعرف على مختلف تقنيات وأساليب التسويق  .2

 ؛البنكيةالتعرف على مختلف االستراتيجيات التسويقية الخاصة بالخدمات  .3

 ؛ البنكيةعناصر المزيج التسويقي للخدمات التعرف على  .4

 .البنكيةالتعرف على مختلف أساليب الرقابة على النشاط التسويقي في المؤسسات  .5

 

 
 

 

I.  البنكيلتسويق لاإلطار النظري : 

التسويق  تطبيق ( أهمية وأهداف3؛ البنكيالتسويق  ( مفهوم2؛ البنكيالتسويق  وتطور ( نشأة1

وجه ( شروط نجاح تطبيق الت5؛ البنكيةخصائص تسويق الخدمات ( 4؛ البنكيةفي المؤسسات 

  . البنكية( أهمية إدارة التسويق في المؤسسات 6؛ البنكيةالتسويقي في المؤسسات 

II.  البنكينظام المعلومات التسويقي. 

III.  البنكيةإستراتيجية تسويق الخدمات. 

IV.  البنكيةالمزيج التسويقي للخدمات. 

V. البنكية المؤسسات في التسويقي اطالنش على الرقابة أساليب. 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20  100%

جزئيامتحان     

 أعمال موجهة  

 أعمال تطبيقية  

فرديمشروع الال    

 األعمال الجماعية )ضمن فريق(  

 (Quizz)استجواب   

 الغياب ( /الحضور ) المواضبة  

( هاتحديدصر أخرى ) يتم عنا    

 المجموع 20 100%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Revue banque édition, 2009. 
Badoc Michel, Elodie 

Trouillaud 

Le Marketing bancaire et de 

l’assurance 

 
:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(   

ر النشر و السنةدا األول عنوان المرجع المؤلف    

.2008إثراء للنشر والتوزيع،   تسويق الخدمات المالية ثامر البكري، أحمد الرحومي 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

.2008دار وائل للنشر والتوزيع،   التسويق المصرفي: بين النظرية والتطبيق صباح محمد أبوتايه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

30/09/2018 
 األسبوع األول تسويقفي ال مدخل

07/10/2018 
 األسبوع الثاني البنكيةمدخل في تسويق الخدمات 

14/10/2018 
 األسبوع الثالث البنكي التسويق وتطور نشأة

21/10/2018 
+  البنكية المؤسسات في التسويق تطبيق وأهداف أهمية

 البنكية الخدمات تسويق صخصائ
 األسبوع الرابع

 األسبوع الخامس  البنكية المؤسسات في التسويقي التوجه تطبيق نجاح شروط 28/10/2018

04/11/2018 
 األسبوع السادس البنكية المؤسسات في التسويق إدارة أهمية

11/11/2018 
 األسبوع السابع  التسويقي المعلومات نظام

18/11/2018 
 االسبوع الثامن (1البنكية )المحاضرة  الخدمات تسويق يجيةإسترات

25/11/2018 
 االسبوع التاسع (2 المحاضرة) البنكية الخدمات تسويق إستراتيجية

02/12/2018 
 االسبوع العاشر (1 المحاضرة)البنكية  للخدمات التسويقي المزيج

09/12/2018 
 األسبوع الحادي عشر (2 المحاضرة) البنكية للخدمات التسويقي المزيج

16/12/2018 
عشر الثاني األسبوع (3 المحاضرة) البنكية للخدمات التسويقي المزيج  

البنكية  المؤسسات في التسويقي النشاط على الرقابة أساليب 06/01/2019

 (1 المحاضرة)
عشر الثالث األسبوع  

 بنكيةال المؤسسات في التسويقي النشاط على الرقابة أساليب 13/01/2019

 (2 المحاضرة)
عشر الرابعاألسبوع   

20/01/2019 
 امتحان نهاية السداسي

عشر الخامس األسبوع  

 

 

                                               المحاضر :                    األستـــاذ     

                                                                                           كحول محمد يزيد د.      

 

 

 

 اإلمضاء اإلسم اللقب

 مرتقبالزمني ال المخطط



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 العلوم المالية مسق                                                                        العلوم االقتصادية و علوم التسيير الكلية

 

5 

 

 

لعنا على اط ا، نشهد أنن......................تخصص  ............... شعبة .............من السنة .............نحن طلبة 

    لى ذلك : عإمضاءاتنا  يلي ، و فيما و على كيفية التقييم"..............................." منهاج مادة 
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