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 ----------------------------القدرات الجھویة و الوطنیة لقابلیة التشغیل .د 
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 .........................................................قدرات التاأطیر .ز 
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  ----------------------------------- االختصاصاساتذة المؤسسة المتدخلین في  - أ
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  بطاقة تعریف الماستر
  ) تعبئة كل الخانات إجباري( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تحدید مكان التكوین - 1
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  جامعة باجي مختار عنابة، العلوم االقتصادیة و علوم التسییر:معھدكلیة أو                         
  وم التجاریةلعلو ا العلوم المالیة :قسم 

  
 
  (*):في التكوین المشاركون  - 2

  :األخرى الجامعیة المؤسسات -
  جامعة الطارف

  جامعة قالمة
  جامعة سكیكدة

  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  
 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج .  
  :داف التكوینإطار وأھ - 3

  
 مالیة البنوك شروط االلتحاق  -  أ

في كل المواد مع التحكم في المفاھیم االساسیة ذات صلة  20من .  10الحصول على معدل  - ب
  بالبنوك و مالیة السوق و التحلیل المالي

  
  :أھداف التكوین -ب

الي توفیر للطالب فرص التكون في المجال البنكي لیصبح خبیرا في التحلیل و التسییر الم
و ما یتعلق بتشخیص األداء المالي و فقأ للمعاییر الدولیة  التدقیق المالي إدارة المحفظة  المصرفي

و أخیرا مراقبة التسییر البنكي المالیة للبنوك و المؤھالت المتعلقة بوظیفة الترشید المالي للبنك 
تنافسیة النظام البنكي  تحسبا لرفع من مدى امتثال البنك إلطار المنظم لقواعد الحیطة و الحذرو

  .الجزائري
  
  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني (المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج
  

  حاملي الشھادات الجامعیة تشغیللة قابللاوالوطنیة  ةالجھوریاتالقدر -د
  المؤسسات المصرفیة -
  البنك المركزي -
  مؤسسات االدخار -
 المؤسسات المالیة المختصة  -
  ف التجاریةالغر -
  ......سوق البورصة -
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  :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  التسویق المالي -
  مالیة المؤسسة -
 اقتصاد نقدي و بنكي -

  :تكوینمؤشرات متابعة ال -و
  اعمال و بحوث شخصیة مع استتعمال احدث تقنیات االتصال

 مراقبة مستمرة على شكل فروض
 استبیانات لمعاینة الواقع

  بطال50: قدرات التأطیر -ز
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 :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
 

+ الشھادة ما بعد التدرج  التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

    محاضرة  أستاذ تعلیم عالي  دكتوراء نقد بنك و مالیة  لیسانس تخطیط  بن ثابت علي
    محاضرة تطبیق  استاد محاضر ا  بنك و مالیةدكتوراء نقد   لیسانس تحلیل نقدي  داحي عمار

لیسانس علوم تجاریة و   منصوري عبد هللا
  مالیة

    محاضرة تطبیق  استاد محاضرا  دكتوراء نقد بنك و مالیة

دكتوراء علوم في مالیة   لیسانس مالیة  بوفافة وداد
  المؤسسة

    محاضرة تطبیق  استاد محاضرب

في مالیة دكتوراء علوم   لیسانس مالیة  رف عواطفطم
  المؤسسة

    محاضرة تطبیق  استاد محاضرب

دكتوراء علوم في مالیة   لیسانس مالیة  غفوري لیلى
  المؤسسة

    محاضرة تطبیق  استاد محاضر ب

  محاضرة تطبیق  استاد محاضرا  دكتوراء  لیسانس مالیة  سماش كمال
  

  

  بیقمحاضرة تط  تستاذ مساعد ا  نقد و ینك رماجستی  نقد و بنك لیسانس  افتني مای
  

  

  محاضرة تطبیق  تستاذ مساعد ا  ماجستي ریاضیات  ریاضیات لیسانس  لعیسوب فؤادا
  

  

 
 
  

  المتدخلین في  المؤسسةساتذة أ - أ
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  :المؤسسة التابعة لھا
 
 

 )توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : بر البیداغوجیة والتجھیزاتالمخا -أ
  )لكل مخبر واحدة بطاقة.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

  
  :عنوان المخبر 

  
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   
  حسوب مكتب 7 
  دات شاوى 2 
  قاعة للمطالعة 1 

  
 :ربص والتكوین في المؤسساتمیادین الت -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  ومی15  20  بنوك
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  االستاذ بن ثابت علي رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
 Octobre 2011 11:التاریخ 

  
Laboratoire de finance internationale et d’etude sur la gouvernance et l’emergence  

  LFIEGE:رأي رئیس المخبر 

  
  

  رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 
  

  
 :مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  

  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
        
        
        
        
  
  
  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال-ه

 مكتیة الكلیة مع مئات الكتب و رسائل دكتوره و ماجستیر -
  اآللي اإلعالمقاعة  -
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول 

 وحدة التعليم
 احلجم الساعي األسبوعي احلجم الساعي السداسي

 األرصدة املعامل
 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة حماضرة أسبوع 15
أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
أ ت    18 9 سا18 - ا س4.30 اس4.30 سا405  )أج( 1و

البنوكم إدارة إ  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا 30. سا 135 دخل
بنكية سا 135 تقنيات  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا1.30 

البنكية املالية الوساطة سا 135 عمليات  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا1.30 
ية املن التعليم              وحدات

م ت سا195  )أج( 1و     9  4 سا7 سا1.30 سا 1.30 سا 3 
برمجة و آ سا90  إعالم  x x  4  2 سا 3 سا 1.30  سا1.30 

املالية سا105  النمذجة  x x  5  2 سا 4 - سا 1.30 سا1.30 
ستكشافية التعليم         -     وحدات

ا ت سا45  )أج( 1و     2  1 سا1.30 - - سا1.30 
القرض و النقد سا45  قانون  x -  2  1 اس1.30 - - سا1.30 

التعلي فقيةوحدات              م
ف أ ت سا19.30  )أج( 1و     1  1 - - سا1.30 - 

ية جن اس19.30  اللغة  x x  1  1 - - سا 1.30 - 
السدا سا 664.30   1مجموع     30  15 سا26.30 سا1.30 سا 7.30 سا 9 
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  :السداسي الثاين

 وحدة التعليم
 احلجم الساعي األسبوعي احلجم الساعي السداسي 

 رصدةاأل املعامل
 نوع التقييم

أعمال  أعمال تطبيقية أعمال موجهة حماضرة أسبوع  15
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
أ ت    18 9 سا18 - سا4.30 سا4.30 سا405  )أج( 2و

املا سا 135 التحليل  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا1.30 
البنكية املالية املخاطر سا 135 إدارة  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 اس1.30 

ي ئتما سا 135 التحليل  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا1.30 
ية املن التعليم              وحدات

م ت سا195  )أج( 2و     9  4 سا7 - سا3 سا3 
البنوك املا سا105  التدقيق  x x  5  2 سا4 - سا 1.30 اس1.30 
املعطيات تحليل ية سا90  من  x x  4  2 اس3 - سا 1.30 سا 30. 

ستكشافية التعليم              وحدات
ا ت سا45  )أج( 2و     2  1 سا1.30 - - سا1.30 

البنكية زمات خ سا45  تار  x x  2  1 سا 1.30 - - سا301. 
التعليم              فقيةوحدات

ف أ ت سا19.30  )أج( 2و     1  1 - - سا1.30 - 
ية جن سا 19.30  اللغة  x x  1  1 - - سا 1.30 - 

السدا     30  15 26.30  سا9 سا9 664.30  2مجموع
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  :السداسي الثالث

 وحدة التعليم
احلجم الساعي 

 السداسي 
 احلجم الساعي األسبوعي

 األرصدة املعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة حماضرة أسبوع  15
          ليم األساسيةوحدات التع
أ ت    18 9 سا18 - سا4.30 سا4.30 سا405  )أج(3و

سا 135 حوكمة البنوك املالية و اإلستراتيجية  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 
سا 135 التمويل الدويل والعمليات املصرفية الدولية  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 

سا 135 الصريفة االلكترونية  x x 6 3 سا 6 - سا 1.30 سا 1.30 
             وحدات التعليم املنهجية

م ت سا195  )أج( 3و     9  4 سا7 - سا3 سا3 
سا105  تقنية املعلومات و االتصال  x x  5  2 سا4 - سا 1.30 سا 1.30 

سا90  منهجية صياغة اإلشكالية ملذكرة خترج  x x  4  2 سا3 - سا 1.30 سا 1.30 
             افيةوحدات التعليم االستكش

ا ت سا45  )أج( 3و     2  1 سا1.30 - - سا1.30 
سا 45  و االبتكار املايل املقاوالتية  x x  2  1 سا1.30 - - سا 1.30 

             األفقيةوحدات التعليم 
ف أ ت     1  1 - - سا1.30 -  سا19.30  )أج(3و

سا 19.30  لغة األجنبيةال  x x  1  1 - - سا 1.30 - 
السدا     30  15 26.30  سا9 سا9 664.30   3مجموع
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  :السداسي الرابع - 4
  

  والتسییر والعلوم التجاریة االقتصادیةالعلوم  :المیدان 
  علوم مالیة و محاسبیة :الفرع 

  مالیة و بنوك :التخصص
  
  
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
الحجم الساعي   

  األرصدة  المعامل  األسبوعي

  30  4  سا 30  العمل الشخصي 
  -  -  سا 10  التربص في المؤسسة

  -  -  -  الملتقیات 
  -  -  -  )حدد(أعمال أخرى

  30  4  سا 600  4مجموع السداسي 
  
  
  
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  ( : حوصلة شاملة للتكوین - 5

   ):ول التاليللسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجد
  

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع
 محاضرة سا  202.30 سا135 سا 67.30 - سا 405
 أعمال موجھة سا 202.30 سا135  - سا 67.30 سا 405

 أعمال تطبیقیة - - سا 22.30 - سا22.30
  عمل آخر  سا  675  سا 270  35  -  سا 945

 سداسیات 3 مجموع سا1080  سا  540 سا 125 سا67.30 سا 1812.30
  تقسیم التربص %  60%  30%  10%  -  100%
 ) التربص(عمل شخصي    سا360 سا 180 سا 60 - سا 600

  سداسیات 4مجموع  1440 720  185  67.30  2412.30
 سداسیات 3 صدةأر 54 27 6 3 90
  رصید السداسي الرابع       18  9  3  -  30

  مجموع االرصدة      72  36  9  3  120
  لكل وحدة تعلیم األرصدة%  60% 30% % 7 3% 100%
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  مالیة و بنوك :عنوان الماستر
  

  األول : السداسي
  األساسیة :اسم الوحدة
ا :اسم المادة إدارة إ   لبنوكمدخل

  6 :الرصید
  3 :المعامل

  
التعليم داف   :أ

يدا تم وذلك اتھ ومصط مواضیعھ ع التدرب لبنوك إلدارة عام مدخل یعاب اس من الطالب ن تمك

خرى  س املقاي لدراسة   .لتمكينھ

ة املطلو املسبقة   :املعارف

ال ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو للمعرف تفصي كوصف ع ن سطر   (تعليم،

واملا ي البن شاط وال دارة ولية املبادئ   .عض

املادة   : محتوى

البنوك -1 إلدارة العام   طار

ي -2 البن از ا ل   ي

البنكية -3 السيولة   إدارة

ي -4 البن ئتمان   إدارة

البنكية -5 ع الودا   إدارة

ي -6 البن شاط ال ع   الرقابة

تمث املراجعو مختلف ع طالع و البحوث وإعداد املحاضرات مراجعة للطالب ال العمل   .ل

التقييم قة   : طر

  

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  

  :املراجع

املصارف- إدارة الشمري، رشدي صفا: صادق دار العملية، والتطبيقات عمان،الواقع ع، والتوز شر لل   .2009ء

ة- سكندر امعية، ا الدار املصارف، إدارة حنفي، الغفار   .2008عبد

البداية،- دار البنوك، إدارة حديثة يم مفا خطيب، وعامر عرمان محمد اد ز و القادر عبد عيم   .2009عالء
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  األول : السداسي

  األساسیة :اسم الوحدة
  بنكيةتقنيات :اسم المادة

  6 :الرصید
  3 :المعامل

 
التعليم داف   :أ

مختلف - يل س البنوك ا ستعمل ال التقنيات مختلف معرفة من الطالب ن تمك إ املادة ذا دف

املمارسة املصرفية ا   .عمليا

ة املطلو املسبقة   :املعارف

املالية - اضيات والر اضيات الر سبات   .مك

املادة   : محتوى

يالتق -1 البن قراض مخاطر لقياس الكمية   نيات

التنقيط -   تقنية

القرض - رجال   تقنية

املخاطرة - نقاط   تقنية

جن -2 الصرف   تقنيات

البنوك -3 محفظة إدارة   تقنيات

  

  

التقييم قة   : طر

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  :املراجع

زائر،بح- ا امعية، ا املطبوعات ديوان ، املصر سي ال وسياسات تقنيات دة، فر عدل   .2008راز

البنكية- التقنيات فارس، ،: فضيل زائر ا رشيد، املوساك دار وتطبيقات،   .2013محاضرات

زائر،- ا امعية، ا املطبوعات ديوان البنوك، تقنيات لطرش، ر   .2003الطا
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  األول : السداسي
  األساسیة :اسم الوحدة
البنكية :اسم المادة املالية الوساطة   عمليات

  6 :الرصید
  3 :المعامل

  

التعليم داف :أ  

ن - ب ا تطورا معرفة جانب إ قتصاد، ا مي أ ومدى للبنوك املالية الوساطة وظيفة يعاب واس إدراك

ديثة وا التقليدية ا   صيغ

املطلو  املسبقة   :ةاملعارف

املا - سي ال املعارف   .عض

املادة   : محتوى

املالية -1 للوساطة العام   طار

التقليدية -2 املالية الوساطة ئتمان؛(عمليات عمليات يداع، عمليات التقليدية، املالية الوساطة ية   ما

ديثة -3 ا املالية الوساطة عمل( عمليات ديثة، ا املالية الوساطة ية العملياتما السوق، وساطة يات

املشتقة باملنتجات اصة   ا

سالمية -4 للبنوك املالية الوساطة ،(عمليات سالمي ل التمو عمليات سالمية، البنوك يداع عمليات

سالمية البنكية العمليات   .إيجابيات

  

التقييم قة   : طر

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضر 50تقييم ة50ةباملائة املوج عمال و   باملائة
:املراجع  

عمان، - والدولية، املحلية العمليات إدارة هللا، عبد ن أم   .2006خالد

عمان، - سالمية، املصرفية العمليات هللا، عبد ن أم   .2006خالد

عمان،  - ارجية، ا املصرفية العمليات الراوي، يب و   .2009خالد
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  األول: السداسي
  منھجیةوحدة التعلیم ال    :حدة التعلیم و
  النمذجة المالیة :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

التعليم داف   : أ

ية للب عداد ثم الفرضيات صياغة خالل من إدارةاملخاطر حيث من البنوك شاط ل القيا انب ا إبراز

بالبنوك بصلة ة النظر   التحليلية

املسبقة ةاملعارف ية املطلو ا اضيات   الر

املادة   : محتوى

املا فوفاتيةصلدوال  

الدينامكيةا املتقاطعة داول  

القوائم و الكشف  تقنيات

املالية    الدوال

التقييم قة   : طر

ي ا امتحان و الطلية قيل من بحوث ل ش ع مستمرة  مراقبة

التقييم قة   : طر

و الطلية قيل من بحوث ل ش ع مستمرة يمراقبة ا   امتحان

  : املراجع

 

Benninga, S. : « Principles of Finance with EXCEL », Oxford University Press, 2006, p. 1 – 908. 

Walkenbach J. : « Formules et Fonctions EXCEL 2003», Editions First Interactive, 2004, p. 1 – 779. 

Les outils de la modélisation financièreBroché– 1 avril 1991 de Patrick RogerFrançois-Eric Racicot 
Broché 

  
  
  

  األول: السداسي
  منھجیةوحدة التعلیم ال    :وحدة التعلیم 

إعالم آلي و برمجة :المادة  -  
  4 :الرصید -
  2:المعامل -

 
  أھداف التعلیم 

  لياآل اإلعالمیات المصرفیة و البنكیة عن طریق معالجة المعط أدوات
  البرامج المعلوماتیة: المعارف المسبقة المطلوبة 
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 محتوى المادة:
 
• Les logiciels d’application 
• Les applications Internet 
• Les logiciels système 
• Le bloc système 
• Les périphériques d’entrée et de sortie 
• Les périphériques de stockage 
• Les périphériques de communication et les réseaux 
• Internet : histoire et technique 
• Les fichiers et les bases de données 
• La programmation et les langages de programmation 
• L’ergonomie, l’éthique, les dangers informatiques et la sécurité 

  : طریقة التقییم
  بالمائة 50و امتحان نھائي بالمائة 50من قیل الطلیة  بیقیةطأعمال تمراقبة مستمرة علي 

  : المراجع
 

Informatique pour tous en classes préparatoires aux grandes écoles : Manuel d'algorithmique 
et programmation structurée avec Python, Nouveaux programmes 2013, Voies MP, PC, PSI, 
PT, TPC et TSI Broché – 22 août 2013de Benjamin Wack 
programmez avec le langage C++Mathieu Nebra (Auteur), Matthieu Schaller (Auteur) 
L'Essentiel de l'Informatique et de la Programmation : Robert-Michel Di Scala 
Publisher: Berti | 2004 | ISBN: 9961690702 | French | PDF | 1018 pages |  
 
Programmation lineaire modelisation et mise en oeuvre informEric Jacquet-Lagreze - 
Economica - juin 1999 

 
 

 
  

  األول: السداسي
  استكشافیةوحدة التعلیم     :وحدة التعلیم 

  قانون النقد و القرض :المادة  -
  2:الرصید -
  1:المعامل -

التعليم داف    أ

زائريطار  ا ي البن للنظام ي القانو و   التنظيمي

ة املطلو املسبقة املصر: املعارف ذر ا و يطة ا   ةقواعد
املادة :محتوى  

اجلاستقالل أخر كمقرض دوره و املركزي البنك ية  

ا ادوا و النقدية للسباسة عتبار  اعادة
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العاملية س للمقاي فقأ و البنكية نة امل  اصالح

در ا و يطة ا بقواعد ة التجار البنوك  تقييد

البورصة سوق  تفعيل

التقييم قة   : طر

ا امتحان و الطلية قيل من بحوث ل ش ع مستمرة باملائة100يمراقبة  

 املراجع

ل افر القرض و النقد 1990 4قانون  

  
Abbassi C., (2008), Mise en place de l’accord de Bâle II dans les pays du Maghreb, 
EnPartenariat avec OTC Conseil, L’Universwiftnet 

WWW.BANK-OF-ALGERIA.DZ 

Credit et discredit de la Banque d'Algerie Mohamed Lazhar Gharbi l’Harmattan 

Le système bancaire algérien : De la décolonisation à l'économie de marché [Broché] 
Abdelkrim Naas 

 
  

  األول: السداسي
  األفقیةوحدة التعلیم     :وحدة التعلیم 

  اللغة األجنبیة :المادة  -
    1:الرصید -
 1:المعامل -

التعليم  داف   :أ

املاليةم  ية نجل للمادة ة اللغو يم   فا

ية نجل بالغة مالية و بنكية ات مصط و لفقرات ة  معا

التقييم قة   : طر

ي ا امتحان و الطلية قيل من بحوث ل ش ع مستمرة   باملائة100مراقبة

  : املراجع

 

Le Nouvel Anglais des affaires 2004 - Collection Langues des AffaireBroché 2016 

Dictionnaire économique, commercial et financierDictionary of economics, business and finance Edition 

bilingue anglais-français / français-anglais Michel Marcheteau 

L’anglais de la banque finance assuranceUrbach (Auteur) - Paru en juin 2011 - Méthode de langue (poche)  
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  الثاني: السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
  التحلیل المالي: اسم المادة

  6: الرصید
  3: المعامل

  
  :أھداف التعلیم

ومؤشرات - املالية سب ال املتمثلة التحليل أدوات والتحكم ي البن شاط ل املا التحليل ارة م ساب إك

للبنوك املالية والقوائم املا    .التوازن

ة املطلو املسبقة   :املعارف

وأسا - مبادئ ومعرفة املادراية سي ال   سيات

املادة   : محتوى

البنوك - 1 املا التحليل حول   عموميات

املا -2 التوازن مؤشرات باستخدام للبنوك املالية القوائم   تحليل

املالية  -3 سب ال باستخدام للبنوك املالية القوائم   .تحليل

البنكية -4 السيولة سب   تحليل

وال -5 املال رأس كفاية معدل للبنوكتحليل ة از ح   سب

البنكية -6 نة ز ل النقدية التدفقات جدول   تحليل

  

التقييم قة   : طر

ي ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  

  :املراجع

دمشق،- شر، لل الرضا دار ات، للشر املالية دارة مصطفى، وع مو   .2005عمار

مط- عمان،محمد ع، والتوز شر ل وائل دار ي، ئتما و املا التحليل ديثة ا ات تجا   2003ر،

  

  
  الثاني: السداسي

  األساسیة: اسم الوحدة
البنكية: اسم المادة املالية املخاطر   إدارة

  6: الرصید
  3: المعامل

  
  :أھداف التعلیم
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و  - للبنوك املالية املخاطر إدارة وخطوات بمبادئ إملام املخطر، لطبيعة وفقا ا إدار إجراءات ن ب التمي

بازل  نة مقررات ظل املخاطر إلدارة الدولية املستجدات معرفة   .جانب

ة املطلو املسبقة   :املعارف

دارة - و سي ال املعارف عض ساب   .إك

املادة   : محتوى

ا -1 وإدار البنكية املالية للمخاطر العام   طار

يإد -2 البن قراض مخاطر   ارة

ي -2-1     البن لقراض ملخاطر الوقائية   دارة

ي -2- 2     البن قراض ملخاطر العالجية   دارة

جن -3 الصرف مخاطر   إدارة

البنكية  -4 السيولة مخاطر   إدارة

الفائدة -5 سعر مخاطر   إدارة

مقررات -6 ظل البنكية املالية املخاطر بازل إدارة   نة

للبنوك -7 املالية املخاطر إدارة عاملية   .تجارب

املراجع مختلف ع طالع و البحوث وإعداد املحاضرات مراجعة للطالب ال العمل تمثل   .و

  

التقييم قة   : طر

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  

  :املراجع

رة،ب - القا ع، والتوز شر لل الفاروق دار ئتمان، مخاطر تحديد ل، كو   .2006رايان

بالبنوك - املخاطر وادارة قياس طيب، ا ة،: سم سكندر املعارف، شأة م ، عم وتطبيق علمي من

2005.  

ة، - سكندر املعارف، شأة م ، جن الصرف سوق مزاوي، ا كمال   .2004محمد

 

 

 
  الثاني: لسداسيا

  األساسیة: اسم الوحدة
ي: اسم المادة ئتما التحليل  

  6: الرصید
  3: المعامل

  
  :أھداف التعلیم
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من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملین فیھ بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالیة   التحلیل االئتماني
للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات االئتمانیة وبالتالي تخفیض  والمصرفیة بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة ھامة

  .الخسائر التي قد تتعرض لھا المصارف
املادة   : محتوى

القرض - ملف   دراسة

القرض - تحليل  أدوات

القروض -  أنواع

القروض - ملنح البنكية  ضمانات

القروضذنما - مخاطر تحليل  ج

التقييم قة   : طر

ي ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  :املراجع

عمان، - ، املصر ق سو وال ة التجار البنوك سامر،   .2009جلدة

رة، - القا املصرفية، دمات وا ق سو ال اتيجيات واس ق سو ال عوض، داد  .2009ا

 

  

  

  الثاني: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

امل :المادة  البنوكالتدقيق  ا
  05 :الرصید
  02 :المعامل

  
  : أھداف  التعلیم

  القیاد االقتصادیة و المالیة للبنك
  المعارف المسبقة المطلوبة  التحلیل المالي للبنك و حساب النتائج

:محتوى المادة  
العلمیة في وظیفة التدقیق المالي للبنك المنھجیة1-  
الشروط المسبقة 2   

التدقیق المالي أدوات  
یف التدقیق الداخليتعر  

المسؤولة عن التدقیق تئایھال  
 خصوصیات التدقیق المالي المتعلقة بالقرض

نظم التدقیق العلوم االجتماعیة أھم  
 مراحل إعداد مذكرة في المالیة و خاصة البنك

االستبیان إعدادطریقة  - -  
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 أھمیة التربص -
أھمیة المراجع و المصادر المعلوماتیة   - -  

  : طریقة التقییم -
 .بالمائة 50 و امتحان نھائي بالمائة 50ل الطلیة براقبة مستمرة علي شكل بحوث من قم -

  : المراجع
 

 
- Audit et inspection bancaire - Tome 1, L'audit interne (Broché) AntoineSardiAFGES 
- Comptabilité et audit bancaires Broché – 14 septembre 2006 de DovOgien:Dunod 
- Comptabilité et audit bancaires - 4e édition - Normes françaises et IFRS Broché 

DovOgien 
- Comptabilité et audit DSCG 4 - Manuel et applications P. Mairesse et R. Ober DUNOD 

 
  

  الثاني: السداسي
  المنھجیة :وحدة التعلیم 

املعطيات :المادة  تحليل ية   من
  04 :الرصید
  02 :المعامل

  

داف   :التعليمأ

املصرفية و املالية املعطيات ة معا و لتحليل العلمية قة  الطر

حتماالت و حصائيات ة املطلو املسبقة  املعارف

يف التص     تقنيات

النوعية ات للمتغ القيا قتصاد  

ات املتغ املتعدد التحليل و الزمنية  السلسالت

ي ا امتحان و بحوث التقييم قة   طر

 

  ملراجعا
 
 

- Davidson, R. et J. G. MacKinnon (2003),  Econometric Theory and Methods, Oxford 
University Press.  
- Davidson, R. et J. G. MacKinnon (1993), Estimation and Inference in Econometrics, New 
York: Oxford University Press.  
- Davison, A. C. et D. V. Hinkley (1997), Bootstrap Methods and their Application. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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 Probabilites Analyse des Données et Statistique Relié – 26 juillet 2011 de Gilbert Saport 
 

  
  الثاني: السداسي

  االستكشافیة:  وحدة التعلیم 
زما :المادة  - خ البنكيةتار  ت
  2:الرصید -
  1:المعامل -

  : أھداف  التعلیم

امللية زمات ور ظ البنوك   دور

ة املطلو املسبقة قتصاد: املعارف ل تمو البنوك   دور

املادة   محتوى

وود1929ازمة ت ير نظام يار ا و   Bretton woods و

املديونية ززمات ى   ك

   Subprimes  2008-2007ازمة

اليونانيةز    مة

با نة    Baselزلتوصيات

  

  طریقة التقییم  بحوث و امتحان نھائي
  
  مراجع

Les leçons de l’histoire : crises bancaires revues Alternatives economique no 278 mars 2009 
Les crises du xx eme siècle (1873-2003) G.M. Henry Broche 

27/10/2009: تاریخ النشرالناشردار النشر للجامعات: إلسالمالناشرإدارة ومعالجة األزمات فى ا  
Crise et rénovation de la finance,par Michel Aglietta et Sandra Rigot, éd. Odile Jacob, 2009 
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  الثاني: السداسي
  األفقیة:  وحدة التعلیم 

ية :المادة  - جن اللغة  
  1:الرصید -
  1:المعامل -

  :داف  التعلیمأھ
املاأداة امليدان مع تواصل  

ة املطلو املسبقة يةاملعارف انجل لغة  

املادة:  محتوى

م - يةأ نجل بالغة البنكية ات املصط  

م - يةأ نجل بالغة املالية باالسواق خاصة ات املصط  

م - يةأ نجل بالغة امل التحليل و باملحاسبة خاصة ات املصط  

ي - نجل بالغة الناطقة الدول البنكية للنظم دراسة  

التقييم قة ي: طر ا امتحان و الطلية قيل من بحوث ل ش ع مستمرة باملائة100مراقبة  

   
 

 

 املراجع
Terminologie bancaire, économique & financière, Anglais Français, J.M.Cécile 2002 
 
Le Nouvel Anglais des affaires 2004 - Collection Langues des Affaire 
 
Anglais des affaires / Anglais professionnel Broché 2016 
 
Dictionnaire économique, commercial et financierDictionary of economics, business and 
finance Edition bilingue anglais-français / français-anglais Michel Marcheteau 
L’anglais de la banque finance assuranceUrbach (Auteur) - Paru en juin 2011 - Méthode de 
langue (poche)  
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  الثالث:  السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
البنوك: اسم المادة وحوكمة املالية تيجية   س

  6: الرصید
  3: المعامل

  
  : أھداف التعلیم

تيجية - س خالل من للبنوك املالية داف تحقيق إجراءات معرفة من الطالب ن تمك إ املادة ذا دف

وكمة ا خالل من ا عل والرقابة ا وإدار البنوك أعمال توجيھ كيفية معرفة جانب إ   .املالية

ة املطلو املسبقة   :املعارف

املؤ  - سي عامة   .سساتمبادئ

املادة   : محتوى

للبنوك -1 املالية اتيجية س و اتيجية   س

وكمة -2 ل العام ،( طار داف املباديء، ، مية ، جتما و قتصادي و ي القانو وم املف شأة، ال

  (املحددات

وكمة -3 ا مبادئ تطبيق الدول   .تجارب

البنوك -4 أ( حوكمة مية، وم، اتاملف والشر البنوك حوكمة ن ب ختالف   ( وجھ

البنوك -5 وكمة ي والرقا املؤس بازل( طار بازل1اتفاق اتفاق البنوك2، حوكمة ملبادئ العام طار ،

ملبادئ العام طار بازل، نة عن الصادرة الفعالة البنكية الرقابة ملبادئ العام طار بازل، نة عن الصادرة

بازل شفا نة عن الصادرة البنوك   .(فية

البنوك -6 حوكمة ارجية( آليات ا ليات و الداخلية   (ليات

التقييم قة   : طر

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و  باملائة

-   
  :املراجع

واملخاط - داء ع ا وأثر البنوك حوكمة محسن، حاكم ي ع،الر والتوز شر لل العلمية اليازوري دار رة،

  .2011عمان،

ة، - سكندر ، ام ا الفكر دار ات، الشر حوكمة ، ع أحمد   .2014خضر

رة، - القا ديدة، ا امعة ا دار املالية، وراق سوق املقيدة ات الشر حوكمة ، مو يم إبرا   .2010محمد

امل - شيحان وإيمان طالب فرحان دارعالء للمصارف، اتي س و املا داء و املؤسسية وكمة ا ي، دا ش

عمان، ع، والتوز شر لل   .2011صفاء
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  الثالث:  السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
الدولية:اسم المادة املصرفية والعمليات الدو ل   التمو

  6: الرصید
  3: المعامل

  
التعليم داف   :أ

املتعلقة - املعارف ز يعز البن ل والتمو ل التمو جوانب بجميع ملام خالل من املح البعد ذات البنوك بمالية

الدو ما    .ببعد

ة املطلو املسبقة   :املعارف

الدولية - املالية املعارف   عض

املادة   :محتوى

الدو -1  ل التمو ا مية( مدخل ، التار التطور وم،   .( املف

املال -2 الدوليةاملؤسسات الدو( ية البنك ، الدو النقد   (صندوق

اصة -3 ا ب ال وحقوق الدولية   .السيولة

الدولية -4 البنكية   العمليات

ارجية -5 ا التجارة ل تمو   .عمليات

الواردات - ل تمو الضمان: عمليات خطاب ، ندي املس   عتماد

الصادرات - ل تمو ي :  عمليات املش قرض املورد،   .قرض

الدولية - بالعمالت اض ق و قراض وفشور : أسواق نظام الدولية، العمالت   .اسواق

الدولية - املالية الت   .التحو

الدولية -6 فة الص ع ا اسا عا وا املالية اسات( العوملة ع املالية، العوملة ية ل: ما تدو نحو عة ال

ت البنكية، ندماجات ، ي البن شاط املخاطر،ال وتنوع تزايد الشاملة، البنوك تزاد البنكية، دمات ا ر حر

سالمية فة الص بروز ، التكنولو التطور وصصة،   ( ا

الدولية -7 النقدية ثمارات الدولية( س السندات كة، املش البنكية القروض الدولية، يداع ادات   ( ش

امل مراجعة للطالب ال العمل تمثل املراجعو مختلف ع طالع و البحوث وإعداد   .حاضرات

التقييم قة   : طر

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  

  :املراجع

عمان،- والدولية، املحلية العمليات إدارة هللا، عبد ن أم   .2006خالد

ال- ل التمو الرزاق، عبد غازي عمان،النقاش الدولية، املصرفية والعمليات   .2006دو

عمان،- ع، والتوز شر لل ران ز دار ، الدو ل التمو ام،  2010ميثم
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  الثالث:  السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
ونية :اسم المادة لك فة الص  

  6: الرصید
  3: المعامل

  

التعليم داف   :أ

ا - فة الص أساليب يعاب واس شاطإدراك ال املستجدات بآخر التعامل ارات م ساب واك ديثة

ونية لك فة الص خالل من ي   .البن

ة املطلو املسبقة   :املعارف

و  - عالم وتكنولوجيا البنوك إدارة املعارف   .تصالعض

املادة   : محتوى

البنكية  -1 زة ج تصال و عالم وسائل لتطور    .مدخل

ونية   -2 لك فة للص العام   طار

ي -3 و لك الدفع   أنظمة

ي  -4 و لك الدفع   وسائل

ونية -5 لك فة الص العاملية   التجارب

  

التقييم قة   : طر

ي - ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ة50باملائة املوج عمال و   باملائة
  :املراجع

بالل - و الوادي ن حس ونيةمحمود لك دارة و املعرفة الوادي، صفاء: محمود دار املعاصرة، ما وتطبيقا

عمان، ع، والتوز شر   .2011لل

ة، - سكندر ، ام ا الفكر دار ونية، لك البنوك ، ي ن ا وممدوح ي ن ا   .2006من

فة- الص الالت، العبد ز الفتاح وعبد الشمري نوري محمد ونيةناظم ومعيقات: لك والتطبيقات دوات

عمان، شر، لل وائل دار   .2008التوسع،
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  الثالث:  لسداسيا
  منھجیةال: اسم الوحدة
تصال :اسم المادة و املعلومات   تقنية

  5: الرصید
  2: المعامل

 
التعليم داف   :  أ

مية إ شارة محيطھأ مع البنك   تصال

املسبق ةاملعارف املطلو ي:ة البن ق سو   ال

املادة   : محتوى

داف املعلوماأ تقنية تصالتتخصص   و

املعلوماسم تقنية مجال مراحل و تصالتار   و

املعلوماإسقاط تقنية البنوكتمجال تصال   و

مية املعلوماأ البنوكتتقنية تصال   و

  

التقييم قة و50 :طر بحوث يب50باملائة ا امتحان   املائة

 

 :املراجع

  

  

-  Bernadette Charlier  , Daniel Peraya  (2002)Technologie et innovation en 
pédagogie : Dispositifs innovants de formation pour l'enseignement 
supérieur Broché  

 
- Bernard Miège et Hélène Cardy (2006) :sciences de l'information et de la 

communication. Objets, savoirs,  
  

- Broché Thérèse Paquet-Sévigny (2000), communication et développement 
international  Université du Québec à Montréal. Chaire Unesco-Bell en 
communication et développement international  

 
- Luc Vodoz (Sous sa direction,2001)TIC et territoires : Enjeux territoriaux des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication Broché  
 

  

  الثالث:  لسداسيا
  منھجیةال: اسم الوحدة
تخرج :اسم المادة ملذكرة الية ش صياغة ية من  

  4: الرصید
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  2: المعامل
  

التعليم داف   : أ

الية ش صياغة ية تخرجمن    ملذكرة

  

ة املطلو املسبقة جتماعية:املعارف العلوم ية   املن

  علوم المنھجیة في المجال االقتصادي المطلوبة المعارف المسبقة
  

املادة   : محتوى

   میةلالع المنھجیة األسس -
  اإلشكالیة -
  الخطة -
  النتائج اغةیص المراجع -
  االستبیان -
  

التقييم قة يئةباملا50بحوث: طر ا امتحان    باملائة50 و
  

  املراجع

  
 

- Comment reussir sa these, P. Romelar ; Dunod 2007 
- L’art de la these, M. Beaud la Decouverte, 2006 
- Autonomie et apprentissage universitaire, S. M. Viard Cllection sciences cognitives et 

management des connaissances  
- Le mémoire de master vite et bien fait, N. Berreti, Broche 2012 

 
  

  الثالث:  لسداسيا
  االستكشافیة: اسم الوحدة
  و االبتكار المالي تیةالمقاوال :اسم المادة

  2: الرصید
  1: المعامل

  

التعليم داف    :أ

مؤسسات لق املالية دمات ا كدا و باملقاولتية وض ال البنوك   دور

ة املطلو املسبقة ع إدارة :املعارف   املشار

املادة   : محتوى
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ار- ابت و   مقاولتية

عإدارة-   املشار

املقاولتية- ات   السلو

  عمالنموذج-

مفاوضات و   اتصال

القانونية انات الر و   التحديات

  

التقييم قة يباملائة50وبحوثباملائة50  :طر ا   امتحان

  

  

  املراجع
1. ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION Célestin MayoukouSous la direction 

de Célestin Mayoukou et Claudine 
RatsimbazafyDÉVELOPPEMENT ECONOMIE GESTION, MANAGEMENT, 
ENTREPRISES ISBN 2007 

2.  prise de contrôle d'entreprises : entreprises cibles et probabilités d'acquisitionHicham 
MeghouarEditeur : Iste éditionsCollection : Innovation, entrepreneuriat et 
gestionDate de parution 2016 

3. Entrepreneuriatconnaître l'entrepreneur, comprendre ses actes 
De Thierry VerstraeteL'HarmattanÉconomie Et Innovation 
Librairie Dialogues 

4. Innovation et Entrepreneuriat. 10 règles pour construire une entreprise innovante 
De Pierre Chaix (Auteur)Publié par e-thequeEAN13 : 9782749601434 2015 
 
 

 
  الثالث:  لسداسيا

  األفقیة: الوحدةاسم 
ية :اسم المادة جن   اللغة

  1: الرصید
1: المعامل  

 

التعليم داف    :أ

سية الفر اللغة ع املصر امليدان شاف   اك

ة املطلو املسبقة سية اللغة تاأساسي:املعارف   الفر

املادة   محتوى
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ي- البن باملجال اصة ا املواضيع تناول سية الفر اللغة أسلوب و انة  م

سيةالتحكم- الفر بالغة البنكية و املالية ات   املصط

الساعة- مواضيع تقييم و   دراسة

سية- الفر بالغة املا و ي البن للسوق   دراسة

التقييم قة   : طر

ي ا امتحان و الطلية قيل من بحوث ل ش ع مستمرة   باملائة100 مراقبة

  

  

  املراجع

 Dictionnaire de la bourseEditeur(s) : SEFI / Arnaud FranelCollection : Les 

dictionnairesOlivier Coispeau 

 Vocabulaire économique et financier Yves Bernard, Jean-Claude Colli Seuil 2003 

 Lexique de comptabilité,Lassegue, et Dejean, Dunod2015 

 Dictionnaire d’economie et des sciences sociales Natah 2013  
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
   

  
  
  ال

  
  

  ) الورقي  للتكوين  بامللف االتفاقيات والعقود رفق تإذا كانت نعم، (  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة ( 
  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع
  

عن  عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

  :ع من خاللترافق ھذا  المشرو) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة 

  

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  سالة إبداء النیة أو الرغبةنموذج لر
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :المقدم من
  

ھذا  التكوین المذكور تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة 

  أعاله بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

  :وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة  -

 .التخرج أو في إطار المشاریع المؤطرة

  

اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف  رسیتم تسخی

 بشريوتنفیذھا إن على المستوى المادي والمستوى ال

  .منسقا خارجیا لھذا المشروع)*...............ة(یعین السید
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  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة

  
  

  
  


