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 :تحدید مكان التكوین - 1

  جامعة باجي مختار عنابةكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر :معھدكلیة أو ،                   
  مالیةالعلوم ال :قسم 

 
  (*):في التكوین المشاركون  - 2

 

  

  ال یوجد  :األخرى الجامعیةالمؤسسات  -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  

  ال یوجد
  
  
  
  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  

  ال یوجد
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 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج .  
  
  
  
  
  
   :طار وأھداف التكوینإ - 3

  
النموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في تخصصات تحدید (شروط االلتحاق  - أ

 ) المعنيالماستر 
 
  تسویق  -
 تسویق الخدمات -
  مالیة البنوك والتأمینات -
  
  
  
  
 )على أكثر تقدیر سطر 20الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة التكوین ،( أھداف التكوین -ب

  
  

  :إلى یھدف  د،.م.الجدید ل النظام وفق التكوین ھذا إن
  العولمة إستراتیجیة في الحاصلة التحوالت تراعي جدیدة معاییر ضمن الطلبة تكوین -

 الدولیة والمعاییر تتماشى لكي الجامعیة المنظومة إصالح أجل من الدولة تبذلھا التي الجھود كذلك
   .كذلك مع متطلبات سوق العمل التكوین مستوى على

 تمكنھ وخبرات بمعارف التزود الجامعي الجزائري للطالب یتسنى حتى الشھادات توحید -
 التسویق في متكامال تكوینا الطالب إعطاء وكذلك الدولیة، التكوینیة المنظومات في االندماج من

  :، وھذا كما یليني المصرفي ومنحھ فرصة اجتیاز مسابقات الدكتوراه على المستوى الوط

واألسالیب المعتمدة حدیثا في تسویق  المصرفي استیعاب مصطلحات التسویق: األھداف النظریة -
 .المصرفیة المنتجات والخدمات

اعتماد أصول منھجیة واضحة لبناء المعارف النظریة  الالزمة حول التسویق : األھداف المنھجیة -
 . والمفاھیم المتعلقة بھالمصرفي 

مواجھة الجانب النظري بجانب تطبیقي یجعل الطالب یترجم المفاھیم النظریة : ھداف العملیةاأل -
  .المتحصل علیھا في المیدان
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  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني ( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج
  

  .بصفة خاصة التكوین في المواضیع التي تخص التسویق بصفة عامة والتسویق المصرفي -

 .االنفتاح على أسالیب تسویقیة جدیدة ذات صلة بالتطورات التكنولوجیة الراھنة -

 .تمكین الطالب من استثمار المعارف العامة السابقة في مجاالت القرارات التسویقیة -

 .وكیفیة االستثمار فیھا المصرفیة تمكین الطالب من اكتشاف أھم التوجھات التسویقیة -

لب یدرك أن التسویق لیس مجرد عملیة خاصة بالمؤسسة لوحدھا بل عملیة اجتماعیة جعل الطا -
 .ذات صلة بأنشطة اجتماعیة ووظائف متنوعة

  
  

  حاملي الشھادات الجامعیة  تشغیللة قابللاات الجھویة والوطنیة القدر -د
  
  .البنكیة ومؤسسات التأمین مختلف المؤسسات  -
  
  
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  
  .كن للطالب أن ینتقل إلى تخصصات أخرى كتسویق الخدماتیم -
  
 

  :  تكوینمؤشرات متابعة ال -و
 
  

  :من أھم مؤشرات النجاعة المعتمدة في ھذا التكوین

 . نسبة اإلقبال على ھذا التخصص -

 .ماسترنسبة النجاح في ھذا ال -

 .مستوى الطلب لھذا التخصص من قبل الھیئات الرسمیة للتشغیل في سوق العمل -

  .ھذا التخصص فيخلق خلیة على مستوى القسم لمتابعة المتخرجین  -
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  )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم(: قدرات التأطیر -ز
  
  

أستاذ  لطلبة الذي سیقبل على التخصص، لكن في المعدل یمكن لكلمن خالل عدد ا یحدد العدد
   . طلبة في المتوسط 03یدرس في التخصص أن یؤطر 
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  

  :المتدخلین في التخصص المؤسسةساتذة أ - أ
 

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

تأھیل + دكتوراه في التسویق  لیسانس علوم مالیة  برجم حنان
  جامعي

 ماتمدخل للخد -  -أ -أستاذ محاضر
   اإلتصال والتحریر اإلداري -

  

    إعالم ألي  -  -ب -أستاذ محاضر  دكتوراه في اإلعالم اآللي   لیسانس إعالم ألي   لعیوني زوبیر
    إدارة جودة الخدمات المصرفیة  - ب–أستاذ محاضر   دكتوراه العولمة واقتصاد المعرفة  لیسانس علوم اقتصادیة  عنان فاطمة الزھراء

  إدارة المخاطر البنكیة-  - أ-أستاذ مساعد   ماجستیرتسویق و استراتیجیة  م تسییر لیسانس علو  زوید زھرة
  نظام المعلومات التسویقي المصرفي -

  

  مدخل للتسویق المصرفي  - أ-أستاذ مساعد   ماجستیرتسویق و استراتیجیة  لیسانس علوم تسییر   بوریب صبرینة
  تسویق داخلي مصرفي -

  

  التسویق االلكتروني للخدمات المصرفیة-  - أ-أستاذ مساعد   ماجستیرتسویق و استراتیجیة  لیسانس علوم تسییر   ضواویة سعیدة
  معرفة السوق-

  

    التسویق االستراتیجي المصرفي  - أ-أستاذ مساعد   ماجستیرتسویق و استراتیجیة  لیسانس علوم تسییر   جفال وردة
    إدارة عالقات الزبائن-  -ب-اعدأستاذ مس  دكتوراه تسویق  لیسانس بنوك واسواق مالیة  برحایل ھاجر 

  دراسة حالة في التسویق المصرفي-  -ب-أستاذ مساعد  دكتوراه تسویق  لیسانس بنوك واسواق مالیة  كحول محمد یزید
  رقابة التسویق المصرفي-

  

    المقاوالتیة -  -ب-أستاذ مساعد  دكتوراه في العلوم المالیة  لیسانس في العلوم المالیة  بومود إیمان
    لغة انجلیزیة  -أ-أستاذ مساعد  ماجستیر أسواق مالیة  لیسانس علوم مالیة  لمیاء أوضایفیة

    منھجیة البحث  أستاذ مؤقت  دكتوراه في علم االجتماع  لیسانس علوم اجتماع  نجاح یاسین
  قانون حمایة المستھلك  -ب–مساعد  أستاذ  ماجستیر حقوق  لیسانس حقوق  عزوز زبیدة

  قانون المنافسة -
  

    لغة إنجلیزیة  أستاذة مؤقتة  -  یسانس ترجمةل  زوید مریم
 

  ).توضح(تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى أعمال تطبیقیة، موجھة،محاضرة، تطبیق، أعمال   *



10                                                                            تسویق مصرفي:  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
             2017-2016: السنة الجامعیة 

  
  التأطیر الخارجي -ب

  
  )مؤسسة أسمیدال ( :المؤسسة التابعة لھا

  

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

    أستاذ المنھجیة التطبیقیة  أستاذ مؤقت  دكتوراه في علم االجتماع  لیسانس علوم اجتماع  نجاح یاسین
  

 
 

 )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 : بیداغوجیة والتجھیزاتالمخابر ال -أ
  )لكل مخبر واحدة بطاقة.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

  
  :عنوان المخبر 

  
 

  LARIEFمخبر البحث في اإلبتكار و التحلیل اإلقتصادي و المالي  :عنوان المخبر 
  

  طالب  20قدرات االستیعاب 
  
  

  المالحظات  العدد  اتعنوان التجھیز  لرقما
    20  أجھزة الحاسوب  1
    05  الطابعات  2
    05  الناسخات  3
    03  أجھزة عرض البیانات  4
    20  المكاتب  5
    20  الكراسي  6
    1  قاعة قراءة  7

  
 :میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  
  التأمینالبنوك ومؤسسات 

  
  یوما 30  30
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  ماضي بلقاسم: رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
   28/05/2002 :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 

  
  

  رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 
  

  
  :لتكوین المقترحمشاریع البحث الداعمة ل -د
  

  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
دور التسویق في تحقیق 

 le rôleالتنمیة المستدامة 
du marketing dans le 
développement du 

tourisme durable  

M01120520120025 01/01/2015  01/01/2018  
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  :لشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصالفضاءات  األعمال ا -ه
  

اإلمكانیات المادیة و الشخصیة المتوفرة على مستوى القسم و الكلیة توفر الشروط الضروریة لعملیة التأطیر من 
  :قبل األساتذة، و تتمثل ھذه اإلمكانیات في

 .مكاتب خاصة باألساتذة -
 .تقاعات أنترن -
 .لمتوفرة على مستوى الكلیة أجھزة الكمبیوتر و الناسخات و الطابعات ا -
  . المخابر الداعمة للتخصص -
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15 تسویق مصرفي                                                                           :كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي مختار عنابة                    عنوان الماستر:  ةالمؤسس   
            2017-2016:  السنة الجامعیة

  :السداسي األول - 1
  

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  لحجم الساعي األسبوعيا  السداسي
  األرصدة   المعامل

  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 14-16
  موجھة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
      18  6  سا 15  -  سا 4.30  سا 4.30  سا360 )إج( 1و ت أ 

 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120 مدخل للخدمات
 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120  دخل للتسویق المصرفيم

 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120  التسویق اإلستراتیجي للخدمات
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا180 )إج( 1و ت م 
  x x 5 2  3.66   /   1.30   1.30 100  إدارة المخاطر البنكیة

  x x 4 2   2.33  /   1.30   1.30 80  مقاوالتیة
               كشافیةالتعلیم االست ةوحد

   2 1  سا1.16 -  -  سا 1.30  سا.40 )إج( 1و ت إ 
  x x 2 1  1.16  /  -   1.30  40  المستھلك حمایة قانون

             التعلیــم األفقیـــــة ةوحد
   1 1 - -  سا 1.30 -  سا22.30 )إج( 1و ت أف 

  x x 1 1 -  /   1.30 -   22.30   لغة أجنبیة
سا135  سا 602.30  1مجموع السداسي  سا135     30 12  سا332.30  
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  :السداسي الثاني - 2 
  

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 14-16
  موجھة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
      18  6  سا 15  -  سا 4.30  سا 4.30  سا360 )إج( 1و ت أ 

 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120 إدارة عالقات الزبائن
 x x  6  2  5  /   1.30   1.30  120 نظام المعلومات التسویقي المصرفي

 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120  رقابة التسویق المصرفي
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا 6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا180 )إج( 1و ت م 
  x x 5 2   3.66 -   1.30   1.30 100  معرفة السوق

  x x 4 2  2.33 -   1.30   1.30 80  االتصال و التحریر اإلداري
              كشافیةالتعلیم االست ةوحد

   2 1  سا1.16 -  -   سا 1.30  سا40 )إج( 1و ت إ 
  x x 2 1  1.16 -  -    1.30  40  قانون المنافسة
              التعلیــم األفقیـــــة ةوحد

   1 1   -  سا 1.30 -  سا22.30  )إج( 1و ت أف 
  x x 1 1   -   1.30 -  22.30   لغة أجنبیة

سا135   سا 602.30  2مجموع السداسي  سا135  سا332.30 -   12 30   
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 :  السداسي الثالث -  3
  

  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي  وحدة التعلیم
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 14-16

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
      18  6  سا 15  -  سا 4.30  سا 4.30  سا.360 )إج( 1و ت أ 

 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120  للخدمات المصرفیةویق اإللكتروني التس
 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120 إدارة جودة الخدمات المصرفیة

 x x  6  2   5  /   1.30   1.30  120  التسویق الداخلي المصرفي
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا 6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا180 )إج( 1و ت م 
  x x 5 2  3.66  -   1.30   1.30 100  البنكيراسات حالة في التسویق د

  x x 4 2  2.33 -   1.30   1.30 80  منھجیة البحث
              كشافیةالتعلیم االست ةوحد

سا1.30  -  سا 1.30  اس 45 )إج( 1و ت إ   - 2 2   
  x x 2 2 -   1.30  -   1.30  45  إعالم آلي

              التعلیــم األفقیـــــة ةوحد
   1 1  - -  سا 1.30 -  سا 22.30   )إج( 1و ت أف 

  x x 1 1  - -   1.30 -  22.30   لغة أجنبیة
سا22.30 سا135 سا135   سا 607.30  3مجموع السداسي  سا315   13 30   
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  :السداسي الرابع -  4
  

  اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةالعلوم  :المیدان 
  العلوم التجاریة: الفرع

  تسویق مصرفي :لتخصصا
  
  
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

  30  4  30  العمل الشخصي 
    -  10  التربص في المؤسسة

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

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

   :)للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة 202.30 135 67.30 - 405
 أعمال موجھة 202.30 135 - 67.30 405

 أعمال تطبیقیة - - 22.30 - 22.30
 عمل آخر 675 270 35 - 945

سا 1812.30 سا 67.30  سا 125  سا 540  سا 1080    سداسیات 3مجموع  
  تقسیم التربص % %60 %30 %10 - %100
)التربص( عمل شخصي 360 180 60 - 600  

  سداسیات 4مجموع  1440 720 185 67.30 2412.30
اتسداسی 3أرصدة  54 27 6 3 90  
 رصید السداسي الرابع 18 9 3 - 30
 مجموع األرصدة 72 36 9 3 120

لكل وحدة  األرصدة%  %60 %30 %7 %3 %100
 تعلیم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  تسویق مصرفي :عنوان الماستر

  األول : السداسي
  األساسیة :دة التعلیموح

  مدخل للخدمات :المادة
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
   :أھداف التعلیم

وكیفیة تصنیفھا والتعرف على المزیج التسویقي تھدف المادة إلى إعطاء مدخل عام للخدمات بصفة عامة 

  .للخدمات 

  

  :  المعارف المسبقة المطلوبة

  .تعرف الطالب على التسویق السلعي في اللیسانس 
  :محتوى المادة

 ..)مفھوم، تعریف(طبیعة الخدمات  -
 مكانة الخدمات في اقتصادیات الدول -
 سمات و خصائص الخدمة -
 تصنیف الخدمات -
 جوھر الخدمة و الخدمات المحیطة -
 المزیج التسویقي للخدمات -
 أنظمة الخدمات -
  اإلبداع في الخدمات -

   :طریقة التقییم
  . %50 و اإلمتحان النھائي %50 الموجھةال على أساس نقطة األعمال عمیتم تقییم األ

  
  : المراجع

  
  . 2014 ،نار الحامد،الطبعة األولى ، األردثامر البكري، قضایا معاصرة في التسویقند - 1
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زكي خلیل المساعد، تسویق الخدمات و تطبیقاتھ، دار المناھج للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، المجلد ،  - 2

  .2010دیسمبر 

  2014م الصمیدعي و ردینة عثمان یوسف، تسویق الخدمات، الطبعة الثانیة، محمود جاس - 3

  . 2008فرید كورتل، تسویق الخدمات، دار كنوز المعرفة، عمان ، األردن،  - 4

  

  األول: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم 

  صرفيمالتسویق لل مدخل  :المادة 
  06 :الرصید

  02 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .ضافة إلى المزیج التسویقي البنكيبنكي والبیئة السوق البنكیین باإلإلى التعریف بمبادئ التسویق اللمادة تھدف ا

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .في اللیسانس سبق للطالب دراسة التسویق و تسویق الخدمات 

  : محتوى المادة

  طبیعة الخدمة المصرفیة -

  أنواع الخدمات المصرفیة -

  لمصرفيطبیعة التسویق ا -

  السوق المصرفي -

  مستھلك الخدمة المصرفیة -

  المزیج التسویقي المصرفي -

 جودة الخدمة المصرفیة -
  :طریقة التقییم

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ 
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 : المراجع

 . 2005دن، تیسیر العجارمة، التسویق المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزیع ، االر - 1

 .2012محمود الزامل، تسویق الخدمات المصرفیة ، دار االسراء للنشر، االردن ،  - 2

 .2010/2011، 7، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط الطاھر لطرش، تقنیات البنوك - 3

  

  

  األول: السداسي
  األساسیة   :وحدة التعلیم 

  التسویق اإلستراتیجي للخدمات :المادة  

    6:الرصید

  2:معاملال

  : أھداف  التعلیم

وجوھر االختالف بین  في المؤسسات الخدمیةاالستراتیجي  مكانة التسویقتھدف المادة إلى  التعرف على 

  .التسویق العملي والتسویق االستراتیجي 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .سبق للطالب دراسة مقیاس تسویق الخدمات 

  : محتوى المادة

 ویق اإلستراتیجيمفھوم و طبیعة التس -

 أھمیة التسویق اإلستراتیجي -

 مكانة التسویق اإلستراتیجي في المؤسسات الخدمیة -

 كیفیة إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة الخدمیة -

 مراحل االستراتیجیة التسویقیة في قطاع الخدمات -

 التكلفة، التركیز، التنویع(اإلستراتیجیات القاعدیة  -

التسویق العملي و التسویق اإلستراتیجي جوھر اإلختالف بین -    
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  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  : المراجع

- Monique Zollinger, Éric Lamarque, Marketing et stratégie de la banque, DUNOD, 

Paris, 2008. 

- Éric Lamarque, Stratégie de la banque et de l’assurance, DUNOD, Paris, 2014. 

كمي، تحلیلي، : محمود جاسم الصمیدعي، رذینة عثمات یوسف، التسویق المصرفي، مدخل استراتیجي -

 .، األردن2005المناھج للنشر والتوزیع، الطبعة األولىن 

 . 2014االردن، ثامر البكري، قضایا معاصرة في التسویق، دار الحامد،الطبعة األولى،   -

  

  

  األول: السداسي
  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  إدارة المخاطر البنكیة :المادة 
 5 :الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .كیفیة تقدیر المخاطر البنكیة وكیفیّة إدارتھا في البنوك  على التعرف   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .سة معارف متعلقة بھذا المقیاس لم یسبق للطالب درا

  : محتوى المادة

  المخاطر البنكية إدارةمدخل إلى  .1
  وإدارة المخاطر تعريف المخاطر -
  تصنيف المخاطر البنكية -
  مصادر المخاطر البنكية -
  المخاطر إدارةأهداف  .2
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  المخاطر البنكيةإدارة أدوات  .3
 المخاطر في البنوكإدارة خطوات  .4
 تقدير المخاطر وإدارتها .5

  

  :ة التقییمطریق

 .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ 
  

  : المراجع

 
 الدار ،شمسعین  ،كلیة التجارة،)أفراد،إدارات،شركات،بنوك(طارق عبد العال حماد ،إدارة المخاطر  -

  .2007اإلسكندریة، الجامعیة،

 دارة الخطر والتامین ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عید أحمد أبو بكر ،ولید إسماعیل السیفو،إ -

  . 2009األردن عمان،
- Bernard Barthélemy et Philippe Courréges,Gestion des risques (méthode d’optimisation 

globale),édition d’organisation,2em édition augmentée , paris,2000-2004. 

- Jean-paul louisot ,gestion des risques ,édition,Afnor ,paris,2005. 
  

  األول: السداسي
  المنھجیة  :وحدة التعلیم 

  مقاوالتیة :المادة 
 4 :الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

على مفھوم المقاوالتیة والمقاوالتیة االستراتیجیة وأبعادھا باالضافة إلى عالقة التعرف   إلىتھدف المادة 
  .  .بتكار في المنظمة باإل مقاوالتیةال

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  . دراسة معارف متعلقة بھذا المادة لم یسبق للطالب

  : محتوى المادة
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  مفھوم المقاوالتیة على مستوى المنظمة  -1  

  العالقة بین االبتكار والمقاوالتیة على مستوى المؤسسة  - 2

لوب  روح المقاولة و تلك المدارة باألسلوب التقلیدي الفروق بین المنظمات القائمة المدارة بأس - 3

  )التخطیط االستراتیجي(

خلق میزة تنافسیة عن ): Strategic entrepreneurship(مفھوم المقاوالتیة االستراتیجیة   -4  

  طریق تولید فرص واستغاللھا 

  )Orientation entrepreneurial(أبعاد التوجھ المقاوالتي للمنظمة   - 5

  صائص البیئة الداعمة للسلوكیات واألنشطة المقاوالتیة داخل المنظماتخ - 6

  )أو المقاوالتیة التنظیمیة(االبتكار والمقاوالتیة على مستوى المؤسسة  - 7    

 
  :طریقة التقییم

 .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ 
  

  : المراجع
-1 Catherine Léger-Jarniou, (2013) : Le Grand Livre de l'Entrepreneuriat, Hors collection, 

Dunod, Paris, France.  
-2 Hisrich, R.D, Peters, MP and Shephaerd, D. A, Entrereneurship, Mc Graw-Hill 

international, 8th Edition, 2010 

-3 Basso,O., Fayolle, A. et Bouchard, V., L’orientation entrepreneuriale, Revue Française 

de Gestion, No 195, 2009,  

-4 Randerson, K. et  Fayolle, A., Management Entrepreneurial et Orientation 

Entrepreneuriale: Deux concepts si différents ? , Cahier de recherche n 2010-09 E4. 2010. 

<halshs-00534824>. 
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  األول: السداسي
  اإلستكشافیة   :وحدة التعلیم 

  قانون حمایة المستھلك :المادة 
  2:الرصید
  2:المعامل

  

  :أھداف  التعلیم

  . التعرف على قانون المستھلك والضوابط التي تحكم اإلستھالك وتحمي المستھلك من المنتجین والباعة

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .یاس أخالقیات التسویق في السنة الثالثة لیسانس سبق للطالب دراسة مق

  : محتوى المادة

 .ماھیة الحمایة واالستھالك  -

 مفھوم حمایة المستھلك -

 قانون المستھلك  -

  عرض وتحلیل لقانون حمایة المستھلك -

  :طریقة التقییم

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ 

  : جعالمرا

علي محمد جعفر، المبادئ األساسیة في قانون العقوبات االقتصادي وحمایة المستھلك، المؤسسة الجامعیة  - 1
  . 2009، 1للدراسات والنشر، الطبعة

  . 2012، 1جولي شاھین حصني، الحمایة الجزائیة للمستھلك، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطبعة  - 2
  . 2013حمایة المستھلك، منشورات الحلبي الحقاقیة، الطبعة األولى،  فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون - 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  



27     تسویق مصرفي:  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
                                                                       

             2017-2016: السنة الجامعیة 

  األول : السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم

  یةبلغة أجن :المادة
    1:الرصید
  1 :المعامل

  
  : أھداف التعلیم

  
االطالع على  مصطلحاتھا ما یمكنھ منفي  ھا وفیتھدف المادة إلى تمكین الطالب من استخدام المادة والتحكم 

 . . یةبجنكذلك تحسین مستوى االتصال باللغة األ. المراجع باللغة األجنبیة 
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  

  .ة و نطقابكتااللغة اإلنجلیزیة  معرفة
  

 : محتوى المادة
  

We tried through the program hereof to spot the light on some definitions about  
marketing mix and  banking in the first semester, we’ll focus more on how could the 
students be could employ the spirit of marketing principles in all types of banks, also 
how to be familiar with different vocabulary used in banking industry  , we’ll stress 
on samples of statements, certificates issued by a bank , key words used in interviews 
, more samples of conversations tackling different subjects, on the one hand, we try 
also to make the student an active participant in this process.  

  
  

  : طریقة التقییم
  

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمقییم األیتم ت
  

  : المراجع
- Karren S. JHONSON Small business. Chron10th April 2013 
- Business English podwww.videovocab.tv   28th March 2008. 
- SUSAN LA Plante -Dube Entrepreneur17th Mai 2005. 
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 ثانيال: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  إدارة عالقات الزبائن :المادة 
  6:الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

العالقة مع الزبون لكسب  رضاه ووالئھ و كیفیة إدارة ھذه العالقة على كیفیّة إدارة التعرف   إلىتھدف المادة 
  .و إلكتروني بشكل تقلیدي 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .التسویق بالعالقات في السنة الثالثة لیسانس سبق للطالب دراسة 

  : محتوى المادة

 تطور مفھوم إدارة عالقات الزبائن  -
 تعریف و أھمیة إدارة عالقات الزبائن -
 خطوات و استراتیجیات تنفیذ إدارة عالقات الزبائن -
 قات الزبائنمعاییر قیاس أداء إدارة عال -
 أبعاد إدارة عالقات الزبائن -
 تحلیل ربحیة الزبائن -
  تأثیر إدارة عالقات الزبائن على األداء التسویقي للمؤسسات الخدمیة -

  :طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  : المراجع

  . 2014التسویق، دار الحامد، الطبعة األولى، األردن،  ثامر البكري، قضایا معاصرة في - 1

  . 2008یوسف حجیم سلطان الطائي،إدارة عالقات الزبون، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن،  - 2

  . 2008ایاد شوكت منصور، إدارة خدمة العمالء، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، األردن،  - 3

  .   2009د المرسي، خدمة العمالء ومھارات البیع، دار نشر الثقافة، االسكندریة، جمال الدین محم - 4
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 ثانيال: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  نظام المعلومات التسویقي المصرفي :المادة 
  6:الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

لبة معرفة نوعیّة حول نظم المعلومات التسویقیة، من  ّ حیث خصائصھا، مكوناتھا، ودورھا في صنع یكتسب الط

  .القرارات، إضافة إلى معرفة تطبیقیة لھذه النظم في المصارف

  المعارف المسبقة المطلوبة 

نة الثالثة لیسانس  ة في السّ ّ الع على بعض مفردات الماد ّ لبة االط ّ   .سبق للط

  : محتوى المادة
 ) مفھوم، التعریف، األھمیة( مدخل نظم المعلومات  -

 أنواع نظم المعلومات -

 )المفھوم، التعریف، األھمیة( طبیعة نظم معلومات التسویق المصرفي -

  دور نظم المعلومات التسویقیة في اتخاذ قرارات التسویق المصرفي -
  : طریقة التقییم

  .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 

  : المراجع

مصطفى عثمان، دور نظم المعلومات التسویقیة في دعم التسویق المصرفي، المنظمة العربیة للتنمیة  مجید - 1

  . 2013اإلداریة، الطبعة األولى، 

  2008طارق طھ، إدارة التسویق، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  - 2

 . 2004عمان، محمود جاسم محمد الصمیدعي، إستراتیجیة التسویق، دار الحامد للنشر والتوزیع،  - 2

  . 2002سعد غالب یاسین، اإلدارة اإلستراتیجیة، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة، عمان،  - 3
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 ثانيال: السداسي
  األساسیة :وحدة التعلیم 

  رقابة التسویق المصرفي :المادة 
  6:الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .رقابة على التسویق البنكي ومختلف قواعده كیفیة العلى التعرف   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .سبق للطالب دراسة مقیاس التسویق المصرفي الذي یساعده على فھم المقیاس بسھولة 

  
  : محتوى المادة

  audit marketing bancaireرقابة التسويق البنكي 

 )لتطبیق، قواعد الرقابةالتعریف، كیفیة ا( مدخل للرقابة على التسویق البنكي -

 )التحلیل الداخلي، التحلیل الخارجي، التشخیص، المحاور اإلستراتیجیة للرقابة( نموذج رقابة التسویق البنكي -

 الرقابة على اإلستراتیجیة التسویقیة للبنك -

 الرقابة التجاریة -

 الرقابة على المزیج البنكي -

  :طریقة التقییم

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 س نقطة األعمال الموجھةال على أساعمیتم تقییم األ

  : المراجع

دار وائل للطباعة والنشر، " االتجاھات المعصرة في غدارة البنوك" محمود جودة-زیاد رمضان - 1
  2000األردن،

محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف، التسویق المصرفي، دار المناھج للنشر و التوزیع، األردن ،  - 2
2001 .  

  .1999عوض بدیر الحداد، تسویق الخدمات المصرفیة، دار البیان، القاھرة،  - 3
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 ثانيال: السداسي
  منھجیةال  :وحدة التعلیم 

  معرفة السوق :المادة 
  5:الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

والعرض في السوق السوق ومعاییر تجزئتھ باإلضافة إلى معرفة الطلب على التعرف   إلىتھدف المادة 
  .المصرفي 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .سبق للطالب دراسة مدخل للتسویق المصرفي 

  : محتوى المادة

 :مدخل إلى السوق .1

  السوق الحالي -

  السوق الكامن -

   معرفة الطلب .2

  معرفة العرض .3

 تجزئة السوق واستھدافھا .4

  :طریقة التقییم

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 جھةال على أساس نقطة األعمال الموعمیتم تقییم األ

  : المراجع

  2002دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، . مدخل تطبیقي: عبد السالم ابو قحف، التسویق -

 2005دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، عمان، . رضوان محمود العمر، مبادئ التسویق -

- Philip Kotler et Bernard Dubois , marketing management. 11 eme edition, person 

education ed, paris, 2003. 
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 ثانيال: السداسي
  المنھجیة: وحدة التعلیم 

  اإلتصال والتحریر اإلداري: المادة 
  4:الرصید

  2: المعامل
  

  : أھداف  التعلیم

  .تھدف المادة من تمكین الطالب من تقنیات اإلتصال والتحریر اإلداري 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .سبق للطالب دراسة اإلتصال في السنة الثالثة لیسانس 

  :محتوى المادة

  .....)التطور التاریخي، االتصال في الفكر اإلداري، مفھومھ(مفاھیم حول االتصال  -

  أھمیة االتصال وأھدافھ -

  وظیفة االتصال في المؤسسة -

  مبادئ ومھارات االتصال وتنظیمھا -

  ......)صال غیر اللفظيالكتابي، الشفھي، االت)وسائل االتصال  -

  نظم االتصاالت االلكترونیة -

  :طریقة التقییم

  .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  : المراجع

  . 2013، 1فن التحریر والكتابة اإلداریة، مكتبة المتنبي، الطبعة علي منعم القضاة،  - 1

     2009ت التسویقیةوالترویج، دار الحامد، الطبعة الثانیة، األردن، ثامر البكري، اإلتصاال - 2
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 ثانيال: السداسي
  ستكشافیةاإل  :وحدة التعلیم 

  قانون المنافسة: المادة 
  2:الرصید

  2: المعامل
  

  : أھداف  التعلیم

  .تعریف الطالب بقانون المنافسة  ومنع الممارسات االحتكاریة تھدف المادة من 

  :لمسبقة المطلوبةالمعارف ا

  .قانون حمایة المستھلكبقة بمعرفة مس

  :محتوى المادة

  ماھیة المنافسة -

   قانون المنافسة  -

  والئحتھ التنفیذیة  منع الممارسات االحتكاریةكیفیة  -

   التشریعات المنظمة للمنافسة واإلحتكار -

  . قانون حمایة المستھلك -

  :طریقة التقییم

  .%50و اإلمتحان النھائي  %50أساس نقطة األعمال الموجھة  یتم تقییم األعمال على 

  : المراجع

دار النھضة العربیة، حمایة المستھلك وحمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة،  عبد الفتاح مراد،  - 1

2012 .  

لنھضة العربیة، قدري عبد الفتاح الشھاوي، شرح قانون حمایة المنافسة،ومنع الممارسات االحتكاریة، دار ا - 2

  . 2006مصر ، 

قدري عبد الفتاح الشھاوي، قانون حمایة المستھلك ومذكراتھ االیضاحیة وقانون حمایة المنافسة ومنع  -3 

  . 2007، 1الممارسات، المركز القومي لالصدارات القانونیة، الطبعة 
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  الثاني: السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم

  یةبلغة أجن :المادة
    1:الرصید
  1 :المعامل

  
  : أھداف التعلیم

  
تھدف المادة إلى تمكین الطالب من استخدام المادة والتحكم فیھا و في مصطلحاتھا ما یمكنھ من االطالع على 

 .  یةبجنكذلك تحسین مستوى االتصال باللغة األ. المراجع باللغة األجنبیة 
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  

  .لیزیة في السنة الثالثة لیسانس  والسداسي األول اللغة اإلنجسبق للطالب دراسة 
  

 : محتوى المادة
  

We tried through the program hereof to spot the light on some definitions about  
marketing mix and  banking as in the first first semester, we’ll focus more on how 
could the students be could distinguish between the tangible and intangible bank’s 
products and how could they market them in line with other competitor banks and to 
the consumers themselves. Also key words used more in conversations tackling 
different subjects, on the one hand, we try also to make the student an active 
participant in this process.  

  
  

  : طریقة التقییم
  

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ
  

  : المراجع
- Karren S. JHONSON Small business. Chron10th April 2013 
- Business English podwww.videovocab.tv   28th March 2008. 
- SUSAN LA Plante -Dube Entrepreneur17th Mai 2005. 
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  السداسي الثالث
  األساسیة: وحدة التعلیم

  االلكتروني للخدمات المصرفیةتسویق ال :المادة 
  6:الرصید
  2:المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

ودراسة سلوك  االلكتروني والمزیج التسویقياإللكتروني للخدمات المصرفیة إلى التعریف بالنشاط ادة تھدف الم
  .مستھلك الخدمة اإللكترونیة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

وتعرض ألھم المفاھیم المتعلقة  السداسي االولفي  المصرفیة سبق للطالب دراسة التسویق و تسویق الخدمات
  .عامة بالمقیاس بصفة 

  : محتوى المادة

 مدخل لتكنولوجیا المعلومات و االتصال -
 ماھیة التسویق االلكتروني -
 )المفھوم، التعریف، األھمیة( طبیعة التسویق اإللكتروني المصرفي -
 دراسة سلوك مستھلك الخدمة االلكترونیة المصرفیة -
 المزیج التسویقي اإللكتروني للخدمات المصرفیة -
  

  :طریقة التقییم

  .%50و اإلمتحان النھائي  %50قییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة یتم ت 

  : المراجع

-1 JULIEN Anne, MAROT André, (2012) : Marketing de la banque et de l’assurance, 
édition Dunod, Paris, France.  

-2 BADOC Michel, TROUILLAUD Elodie, (2009) : Réinventer le marketing de la 
banque et de l’assurance (Du sens de client au néomarketing), Revue banque édition, 
Paris, France. 

 . 2004شريف أحمد شريف، التسويق بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب المصرية،  -3
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  السداسي الثالث

  األساسیة  :وحدة التعلیم 
  المصرفیّةمات جودة الخدإدارة  :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  . المصرفیّة جودة الخدماتعلى كیفیّة إدارة التعرف   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

ومدخل الخدمات المصرفیة في السداسي تسییر المؤسسة في السنة الثانیة جذع مشترك سبق للطالب دراسة 
  . االول من الماستر

  : محتوى المادة

 تعریف الجودة في القطاع المصرفي .1
 مفھوم جودة الخدمة المصرفیة .2
 تطویر جودة الخدمة المصرفیة .3
 تقییم جودة الخدمة المصرفیة .4
 قیاس جودة الخدمة المصرفیة .5
 ادارة توقعات العمالء وتلبیتھا .6
 فوائد تطبیق الجودة بالمؤسسات المصرفیة .7
 .ات المصرفیةمجاالت تطبیق ادارة الجودة في المؤسس .8

  :طریقة التقییم

 .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ 

  : المراجع

- CONARD Frédéric, Management de la qualité, Edition Gualino, Paris, 2009. 

- MONIN Jean-Michel, la certification qualité dans les services, Afnor, France, 2001. 

- GOGUE Jean-Marie, management de la qualité, 5ème édition Economica, Paris, 2009. 
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  السداسي الثالث

  األساسیة  :وحدة التعلیم 
  التسویق الداخلي المصرفي :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .في المؤسسات المصرفیة التسویق الداخلي على التعرف   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .مدخل للتسویق المصرفي وإدارة المخاطر المصرفیة سبق للطالب دراسة 

  : محتوى المادة

 )التعریف، المفھوم، األھمیة( طبیعة التسویق الداخلي -

 أھداف التسویق الداخلي -

 خصائص التسویق الداخلي  المصرفي -

 سویق الداخلي المصرفيأنشطة و إجراءات تنفیذ الت -

 سیاسة جودة الخدمة الداخلیة المصرفیة -

 متغیرات التسویق الداخلي المصرفي -

 تقییم متغیرات التسویق الداخلي المصرفي -

 أبعاد و عوامل نجاح التسویق الداخلي المصرفي -

  
  :طریقة التقییم

 .%50 يو اإلمتحان النھائ %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ 

  : المراجع

 .2012محمود الزامل، تسویق الخدمات المصرفیة ، دار االسراء للنشر، االردن ،  - 1

  . 2004شریف أحمد شریف، التسویق بین النظریة والتطبیق، دار الكتاب المصریة،  - 2

  . 2005تیسیر العجارمة، التسویق المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزیع ، االردن،  - 3
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  سي الثالثالسدا

  المنھجیة: وحدة التعلیم 
  بنكيدراسة حالة في التسویق ال:المادة 
  5 :الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

  .دراسة حاالت تسویقیة متنوعة في المجال البنكي   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

لتسویق المصرفي التي تساعده على فھم سبق للطالب دراسة مقیاس مدخل للتسویق المصرفي واستراتیجیة ا
  .المقیاس بسھولة 

  
  : محتوى المادة

 .في المجال المالي تسویقیة حاالت دراسة منھجیة - 1

 . المجال البنكيفي  تسویقیة دراسة حاالت - 2

  . مجال التأمین في تسویقیة دراسة حاالت - 3

  :طریقة التقییم

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ

  : المراجع

 1-Éric Lamarque, (2014) : Stratégie de la banque et de l'assurance, Management Sup, 
Dunod, Paris, France.  
2Jean-Louis Martinez, Claire Garcia, (2013) : 10 Cas de Marketing, Management 
Sup, Dunod, Paris, France. 

-3 Debourg Marie-Camille, (2004) : Etudes de cas de marketing, Berti éditions. 
4- Marc Pointet, (2003) : Marketing : Études de cas corrigées, édition d'Organisation, 

Paris, France. 
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  السداسي الثالث

  المنھجیة: وحدة التعلیم 
  منھجیة البحث:المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  
  : أھداف  التعلیم

  .التمكن من منھجیة إعداد مذكرة التخرج بشكل صحیح یتوافق مع منھجیة البحث العلمي   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .سبق للطالب دراسة مقیاس المنھجیة في السنة الثالثة لیسانس 

  
  : محتوى المادة

  
 
   عمومیات حول البحث العلمي -1

   صمیم خطة البحثكیفیة ت - 2

   كیفیة اختبار المشكلة وإجراءات تحلیلھا  - 3

   نموذج عن كیفیة تقسیم الرسالة  - 4

  ش واإلقتباسالتھمی -5 

  اسلوب كتابة الرسالة - 6

  تصمیم اإلستمارة - 7

  تبویب، تحلیل وتفسیر البیانات - 8

  مضمون المقدمة العامة- 9

  عالقة الطالب الباحث بالمشرف -10

  ل على المشرفعرض العم -11

  وضع الرسالة في شكلھا النھائي -12

  المراتجعة النھائیة للبحث -13

  ترتیب وتصنیف المراجع -14

  . نصائح وإرشادات عن المناقشة  -15

  : المراجع
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، نظریات، مداخل و أمثلة، دار البحث العلمي الكمي و النوعيإیمان السامرائي، . عامر قندلجي و د - 1

   2008عمان،  -نشر و التوزیعالیازوري العلمیة لل

  2012، )الجزائر(، دار المعارف، عنابة منھجیةعلى لزعر،  - 2

  :باللغات األجنبیة

-3 Thietart, R.A. et coll., Méthodes de recherche en management, Dunod, 3e 

edition,  2007 

-4 Saunders, M., Lewis, P. and Thornhall, A., Research Methods for Business 

Students, 5th edition, 2007  

  
  الثالث: السداسي

  االستكشافیة:وحدة التعلیم 
  اعالم آلي :المادة

  2:الرصید
  2:المعامل

   
  : أھداف  التعلیم

  . التخرجدراسات وتمكین الطالب من استخدامھ في SPSS  برنامجعلى التعرف   إلىتھدف المادة 

  :المعارف المسبقة المطلوبة

  .رض الطالب لدراسة مبادئ المادة في سنوات لقد تع

  : محتوى المادة

  
1. L’environnement SPSS  
 
1.1. La fenêtre Éditeur de données  
1.2. La fenêtre de résutats Viewer .  
 
2. Les fichiers dans SPSS  
2.1. Les fichiers de données  
2.2. Les fichiers de résultats  
 
3. Les commandes dans SPSS .  
3.1. Travailler avec les menus, sous-menus et la souris .  
3.2. Les commandes, les sous-commandes et les options  
3.3. Réaliser une opération dans SPSS .  
3.4. La syntaxe dans SPSS .  
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4. Sauvegarder les fichiers dans SPSS .  
 
5. L’aide dans SPSS  
 
6. Quitter SPSS .  
 
 
CAS 1 : CRÉER OU TRANSFORMER UN FICHIER DE DONNÉES . . 
 
1. La codification des données .  
2. Exemple d’un fichier de données informatiques .  
3. Ajouter un cas ou une variable à une banque de données déjà constituée .  
4. Nommer une variable .  
5. Étiqueter une variable .  
6. Étiqueter les valeurs de la variable .  
7. Indiquer la présence de valeurs manquantes .  
 
CAS 2 : PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNÉES ET APPRENDRE À LES MANIPULER 
 
1. Les tableaux de fréquences .  
 
2. Comment éditer les résultats .  
 
3. Comment imprimer des résultats .  
 
4. Quoi observer dans les tableaux de fréquences .  
4.1. Les valeurs manquantes .  
4.2. Les erreurs évidentes .  
4.3. Les catégories à retravailler . 
 
5. Préparer le recodage  
 
6. Recoder ou transformer les variables .  
 
7. Calculer ou créer de nouvelles variables .  
 
 
CAS 3 : TRAVAILLER SUR UN ENSEMBLE SÉLECTIONNÉ DE DONNÉES  
1. Sélectionner une sous-population .  
2. Sélectionner un échantillon .  
 
CAS 4 : MESURES DE TENDANCES CENTRALES ET DE DISPERSION .  
1. Les mesures de tendances centrales et de dispersion .  
2. Les représentations graphiques .  
 
CAS 5 : TESTS DE COMPARAISON DE MOYENNES .  
1. Exemple de listing SPSS d’un test de comparaison de moyennes .  
2. Exemple d’interprétation de test de comparaison de moyennes .  
 
CAS 6 : TABLEAUX CROISÉS .  
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1. Exemple de tableau croisé .  
2. Exemple d’interprétation de tableau croisé .  
 
CAS 7 : CORRÉLATION  
1. Le R2 de Pearson  
1.1. Quelques exemples de relations entre variables illustrés à l’aide de  
diagrammes de dispersion (ou nuage de points) 
2. Le diagramme de dispersion ou le nuage de points . . . .  
2.1. Exemple d'un résultat de corrélation et interprétation R de Pearson  
 
CAS 8 : RÉGRESSION  
1. La régression  
1.1. La droite de régression simple .  
1.2. Le coefficient de détermination : R2 . 
1.3. Exemple d'un listing SPSS d'une analyse de régression.  
1.4. Interprétation possible des coefficients et/ou de la droite de régression et/ou du nuage de point. 

 

  :طریقة التقییم

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 لى أساس نقطة األعمال الموجھةال ععمیتم تقییم األ

  :المراجع 

 تاإلنترن

  
  

  الثالث: السداسي
  األفقیة :وحدة التعلیم

  یةبلغة أجن :المادة
    1:الرصید
  1 :المعامل

  
  : أھداف التعلیم

  
نھ من االطالع على تھدف المادة إلى تمكین الطالب من استخدام المادة والتحكم فیھا و في مصطلحاتھا ما یمك

 .  یةبجنكذلك تحسین مستوى االتصال باللغة األ. المراجع باللغة األجنبیة 
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  

  .اللغة اإلنجلیزیة في السنة الثالثة لیسانس  والسداسیین األول و الثانيسبق للطالب دراسة 
  

 : محتوى المادة
  



43     تسویق مصرفي:  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
                                                                       

             2017-2016: السنة الجامعیة 

We tried through the program hereof to spot the light the different job positions  in a 
bank and their main roles in the process of marketing the product and what are the 
different products that could be available in a bank, and how could net play an 
important role in banking marketing.  

  
  

  : طریقة التقییم
  

  .%50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ
  

  : المراجع
- Karren S. JHONSON Small business. Chron10th April 2013 
- Business English podwww.videovocab.tv   28th March 2008. 
- SUSAN LA Plante -Dube Entrepreneur17th Mai 2005. 
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
   

  
  
  ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف االتفاقيات والعقود رفق ت ،إذا كانت نعم(  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) ستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرىفي حالة تقدیم ما (

  ) 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 

  .ة تأھیل الماسترالمذكورة أعاله طیلة فترالماستر 

  

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل) 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 ، -

 ادیةالمساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و الم -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :منالمقدم 
  

مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله  تعلن

  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

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

 ج التعلیم،إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برام -

 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

  

لى عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع ع رسیتم تسخی

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .المشروع خارجیا لھذامنسقا )*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة

  
  

  


