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

 .....................................وبنوكمالية ماستر ..........: التخصص

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

 

 

 

 

 ......................................صيرفة الكترونية....................... : العنوان

 ................................ساسيةاأل : وحدة التعليم

  ..03. : المعامل              06.:    عدد األرصدة

 .........ونصف  ساعات 4..........: الحجم الساعي األسبوعي

   .............ساعة ونصف..........: المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

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

 .......ثالث ساعات .......:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 .(ب) ..مساعد..ستاذ ، أ  ........بوصبع هناء. : االسم، اللقب، الرتبة

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

 .............................bousbaahana@yahoo.fr....... : البريد االلكتروني

 ................................0669.43.67.20........... : رقم الهاتف

 ...............(35رقم ) قاعة( بال 9.30– .08 . 00) ..حداأل.يوم  : مكانهتوقيت الدرس و

 .(30رقم ) اعةوالق( 25رقم ) بالقاعة (11.00-8.00الثالثاء  )يوم                                  

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةرف على الالتع  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 

 ..............صيرفة الكترونية ............
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 :(Pré requis) المكتسبات 

وك ل البني ظهور فرص جديدة العماساهم فاالنفتاح االقتصادي والتحول نحو االقتصاد الرقمي  ان  

متطلبات خدماتها في صورة مالئمة لطبيعة و لتقديم  االلكترونية األدواتتطبيق والتي سارعت في 

مطبقة  حديثة الفع الالتجارة االلكترونية، وقد جاء هذا المقياس بغية تمكين الطالب من االحاطة بوسائل الد

 ..في البنوك عامة والبنوك الجزائرية خاصة

 

ية في اللكترونفع  الوسائل الد...يهدف هذا المقياس الى وضع االطار العام مادة التعليمية :الهدف العام لل

 البنوك ، وخاصة البنوك الجزائرية.

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

 يتم تقييمها(
 تيعاب أساليب الصيرفة الحديثة؛ادراك واس -

 اكتساب مهارات التعامل باخر المستجدات في النشاط البنكي من خالل الصيرفة االلكترونية -

 جزائريةنوك الدراسة تطور الصيرفة االلكترونية في الجزائر من خالل االحاطة بوسائل الدفع الحديثة المطبقة في الب -

 

 

 

 على النقاط التالية: يحتوي برنامج الصيرفة االلكترونية

حور ا الم: مدخل لتطور وسائل االعالم واالتصال في االجهزة البنكية: ويضم هذالمحور االول -

دة في لمساعماهية الخدمة البنكية، اليات التحول الى العمل المصرفي االلكتروني ، العوامل ا

 تحديث الخدمة المصرفية ) الخوصصة، االندماج، التدويل...(

يمي لمفاه: االطار العام للصيرفة االكترونية: يعرض المحور الثاني االطار اانيالمحور الث -

مع القاء  للصيرفة االكترونية وتطورها التاريخي، اضافة الى اسباب ظهورها، وعوامل نجاحها،

ه يواج الضوء على المفاهيم المرتبطة بالصيرفة االلكترونية بغية ازالة كل غموض يمكن ان

سويق ية و التكترونالمفاهيم: االقتصاد الرقمي، البنوك االلكترونية، التجارة االل الطالب، ومن هذه

 االلكتروني.

خدمات زيع التم التطرق الى مختلف قنوات تو: أنظمة ووسائل الدفع االلكترونية: المحور الثالث -

ية، ات البنكقلبطاالمصرفية االلكترونية ، اضافة الى أنظمة الدفع المطبقة في البنوك ، على غرار ا

ي دثة والتلمستحالشيك االلكتروني، مع إلقاء الضوء على النقود االلكترونية بصفتها من األدوات ا

 اختلفت أراء الباحثين حولها في مجال الصيرفة االلكترونية.

ول في وتجارب في الصيرفة االلكترونية: هذا المحور على تجارب بعض الد :الرابع  المحور -

ة في لحديثية لكننا ارتأينا أن نلقي الضوء على واقع تطبيق وسائل الدفع االصيرفة اللكترون

 الجزائر.

 مخاطر الصيرفة اللكترونية :المحور الخامس -

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20 50%

جزئيامتحان  05 12.5%  

 أعمال موجهة / 

 أعمال تطبيقية 02 5%

فرديمشروع الال 01 2.5%  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 10 25%

 (Quizz)استجواب  / /

 الغياب ( /الحضور ) المواضبة 02 5%

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم     

 المجموع 40 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

0820منشورات الحلبي الحقوقية،   أنظمة الدفع االلكتروني أحمد سفر 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

2008دار الثقافة للنشر والتوزيع،   االوراق التجارية والعمليات المصرفية أكرم ملكي 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

2010 دار اليازوري،  التسويق االلكتروني بشير العالق 

 

 

 

تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

30/09/2018 

2/10/2018 

ا مدخل لتطور وسائل التكنولوجيا وتقنية المعلومات وعالقته

 بالخدمات البنكية
 األسبوع األول

7/10/2018 

9/10/2018 
 ياألسبوع الثان عوامل التحول الى العمل المصرفي االلكتروني 

14/10/2018 

16/10/2018 
 األسبوع الثالث تطور الخدمة البنكية التقليدية .

 طرق التقييم

 مرتقبالزمني ال المخطط

 المصادر والمراجع



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

 

4 
 

 

21/10/2018 

23/10/2018 

اإلطار العام للصيرفة اإللكترونية: تحديد ماهية العمل 

 المصرفي اإللكتروني و أسباب التحول نحوه
 األسبوع الرابع

28/10/2018 

30/10/2018 
 األسبوع الخامس ترونيةالمفاهيم المتعلقة بالصيرفة اإللك

4/11/2018 

6/11/2018 
 األسبوع السادس وسائل الدفع االكترونية: مدخل

 األسبوع السابع وسائل الدفع االكترونية: منافد الصيرفة اللكترونية 11/11/2018

13/11/2018 
 وسائل الدفع االكترونية: القاء الضوء على مختلف األدوات

 المطبقة للدفع.
 مناالسبوع الثا

 االسبوع التاسع االمتحان الجزئي 18/11/2018

25/11/2018 

27/11/2018 
 االسبوع العاشر وسائل الدفع االكترونية: تكملة لوسائل الدفع الحديثة

2/12/2018 

4/12/2018 
 األسبوع الحادي عشر ائرالصيرفة اإللكترونية في الجزائر: النظام البنكي في الجز

9/12/2018 

11/12/2018 
 األسبوع الثاني عشر صيرفة اإللكترونية في الجزائر: دينامكية التحولال

16/12/2018 

18/12/2018 

ي قة فالصيرفة اإللكترونية في الجزائر: الوسائل الحديثة المطب

 كافة البنوك
 االسبوع الثالث عشر

6/01/2019 

8/1/2019 
عشر رابعاالسبوع ال مخاطر الصيرفة اإللكترونية   

عشر لخامساالسبوع ا خاطر الصيرفة اإللكترونيةم 13/1/2019  

  امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 د.بوصبع هناء: ( األعمال الموجهـــةأستاذ)ة                                    د.بوصبع هناءاألستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :  
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 اإلمضاء اإلسم اللقب
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د أننا اطلعنا على ، نشه،  .مالية وبنوك.تخصص  .وم المالية العل.شعبة  .02ماستر .من السنة  01/02نحن طلبة الفوج
     إمضاءاتنا  على ذلك :يلي و على كيفية التقييم ، و فيما .." صيرفة الكترونية"..منهاج مادة 
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