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 .    : علوم إقتصادية  الشعبة                            .العلوم اإلقتصادية  : يدانالم

 إقتصاد نقدي و بنكي  : التخصص

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

 

 

 
 

 .تقنيات و نشاطات بنكية  : العنوان

 ..أساسية . : وحدة التعليم

   02 : المعامل             .. 03:    عدد األرصدة

 ....ثالثة ساعات   : الحجم الساعي األسبوعي

   ...ساعة و نصف .:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

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

 .ساعة ونصف ..:  يقية ) عدد الساعات في األسبوع (أعمال تطب

 

 

 

 
 

 صيد نوال _ أستاذ مساعد أ    .   : االسم، اللقب، الرتبة

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

     nawelsid@yahoo.fr . : البريد االلكتروني

 .    0658089970   : فرقم الهات

 ...   05مدرج رقم  12:30األحد على الساعة  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

mailto:.nawelsid@yahoo.fr
mailto:.nawelsid@yahoo.fr
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 معرفة أهم النشاطات و التقنيات البنكية و أهم الخدمات المقدمة من قبل البنوك   

 .مادة التعليمية : الهدف العام لل

 ول البنوك و نشاطاتها و و ظائفها . إكتساب الطالب معرفة كافية ح

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

 :  ( يتم تقييمها

 إلمام الطالب بجميع أنواع البنوك و مختلف وظائفها .  -

 معرفة أهم التقنيات و النشاطات البنكية .  -

 جراءات المتخذة قبل و بعد إتخاذ قرار اإلقراض . اإل_  معرفة 

 

 

 

 

 

 نشأة وتطور البنوك  -

 أنواع البنوك و أهم  وظائفها  -

 البنك التجاري و وظائفه    -

 الودائع و الحسابات الجارية  -

 سياسة اإلقراض في البنك  -

 نياتها و تقالبنوك اإللكترونية  -المخاطر البنكية   -اإلعتماد المستندي   -

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

عليميةمادة التمحتوى ال  

 طرق التقييم
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

50  %  امتحان 

جزئيامتحان  % 15  

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال % 25  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

5 %  الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

5 %   عناصر أخرى )المشاركة و السلوك  ( 

 المجموع %   100
 

 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

مكتبة حسن العصرية         البنوك و التقنيات البنكية إقتصاديات  وليد العايب/ لحو بوخارين   
:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 إدارة البنوك  محمد عبد الفتاح الصيرفي دار المناهج للنشر و التوزيع

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

 سياسة ادارة البنوك التجارية و مؤشراتها  احالم  بوعبدلي  دار الجنان للنشر و التوزيع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخال عاألسبو محتوى الدرس   

 مرتقبالزمني ال المخطط

 المصادر والمراجع
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 األسبوع األول .( نشأة وتطور البنوك) النشأة ،المفهوم ، أهمية. 

 
أنواع البنوك و أهم  وظائفها) بنوك اإلدخار، 

 البنوك الشاملة،البنك المركزي،بنوك إستثمار، 

 بنوك  صناعية و عقارية ..(

 األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث أنواع البنوك و أهم وظائفها ) تابع ( 

 
التجاري و وظائفه) تعريف، خصائص، البنك 

 وظائف ، مصادر األموال و إستخداماتها(  
 األسبوع الرابع

 
الودائع و الحسابات الجارية) مفهوم، أنواع ، 

 إجراءات فتح حساب....( .
 األسبوع الخامس

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 
سياسة اإلقراض في البنك ) مفهوم، و أهم 

تؤخذ بعين اإلعتبار في سياسة العوامل التي 

 اإلقراض(

 األسبوع السابع

 االسبوع الثامن سياسة اإلقراض في البنك ) تابع (  

 االسبوع التاسع اإلعتماد المستندي 

 االسبوع العاشر المخاطر البنكية 

 األسبوع الحادي عشر البنوك اإللكترونية و تقنياتها 

الثاني عشراألسبوع  عمليات البنوك اإلسالمية    

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 


