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ريادة علمية ومهنية في العمليات المالية والمصرفية.

إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً لمواكبة التطور النوعي والكمي في احتياجات سوق العمل المالي
والمصرفي ومؤسساتها.

.1

إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا بمهارات عالية قادرة على التفاعل مع مهنة التمويل والصيرفة

.2

العمل على زيادة القدرات المعرفية والتفكير واالبداع لدى الطلبة في مجال العلوم المالية

في االسواق المالية على الصعيد المحلي والعالمي.
والمصرفية.

.3

التأكيد على التدريب العملي للطلبة وذلك لربط الجانب النظري بالواقع العملي.

.4

تشجيع البحث العلمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ورفد المناهج بما يستجد من معلومات

.5

تماشيا مع تحديات األسواق المالية
المراجعة المستمرة للبرنامج وخططه الدراسية سعياً للتطوير
ً
المحلية والعالمية.

في مجال التمويل والمصارف.



.1

فهم المجاالت األساسية في التمويل والتي تشمل اإلدارة المالية واالستثمار والتحليل المالي

.2

استخدام األساليب الكمية في تحليل البيانات المالية.

وإدارة المخاطر.

.3

توظيف المهارات والمعارف المالية في مجاالت العمل المالي والمصرفي.

.4

تطوير قنوات االتصال وفق متطلبات بيئة العمل في المجاالت المالية المحلية والدولية.

.5

.6

تطوير مهارات تقييم المشاريع وبناء الموازنات الرأسمالية.

العمل والتواصل بفاعلية ضمن فريق العمل.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التمويل والمصارف من ( )132ساعة
معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
أوالً

ثانياً
ثالثاً

متطلبات الجامعة

27

20.5

متطلبات الكلية

24

18

متطلبات التخصص

81

61.5

132

100

1,2,3,4
التسلسـ ــل

ُمستوى المادة

رمز المجال

المجال المعرفـي

المجال المعرفي

3

0

رم ــز ِ
القسـ ـ ـ ـ ـ ــم

2
الكلية
رم ــز ُ

عدد الساعات المعتمدة
في الخطة الدراسية

1

اإلدارة المالية و التحليل المالي

12

2

األسواق و المؤسسات المالية والمصرفية

15

3

إدارة االستثمار

15

4

إدارة المخاطر

12
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27

*

أ  .متطلبات الجامعة اإلجبارية )21( :ساعة معتمدة

50511108

اللغة العربية (استدراكي)

0

-

50511109

اللغة اإلنجليزية (استدراكي)

0

-

50511110

مهارات الحاسوب(استدراكي)

0

-

11041505

مهارات االتصال والتواصل( 1اللغة العربية)

3

((50511108س)

50511105

مهارات االتصال والتواصل( 1اللغة اإلنجليزية)

3

((50511109س)

50511206

التربية الوطنية

3

-

50511308

العلوم العسكرية

3

-

50511305

الريادة واالبتكار

3

-

50511204

مهارات حياتية

3

-

50511207

القيادة والمسؤولية المجتمعية

3

-

ب .متطلبات الجامعة االختيارية 6( :ساعات معتمدة) يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

50541103

مهارات حاسوبية

3

50511110

50541309

الثقافة الرقمية

3

50511110

50521106

مهارات االتصال والتواصل ( 2اللغة العربية)

3

50511104

50521107

مهارات االتصال والتواصل ( 2اللغة اإلنجليزية)

3

50511105

50521203

مبادئ علم النفس
حقوق اإلنسان

3

-

3

-

50531101

الثقافة اإلسالمية

3

-

50531205

تاريخ القدس والوصاية الهاشمية

3

-

50541204

التنمية والبيئة

3

-

50541206

الصحة والمجتمع

3

-

50541308

لغة اجنبية

3

-

50521204
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24
أ.

متطلبات الكلية اإلجبارية ( )24ساعة معتمدة
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20111101

مبادئ إدارة االعمال

3

3

---

------

20211101

مبادئ المحاسبة ()1

3

3

---

------

20311101

مبادئ اإلدارة المالية

3

3

---

------

20351101

مبادئ االقتصاد الجزئي

3

3

---

------

20411101

مبادئ التسويق

3

3

---

------

20541101

أساسيات نظم المعلومات اإلدارية

3

3

---

------

20851101

أساسيات إدارة الموارد البشرية

3

3

---

------

50551207

مبادئ اإلحصاء

3

3

---

------

24

24

0

المجموع
81
أ.

متطلبات التخصص اإلجبارية ( )60ساعة معتمدة
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20311202

اإلدارة المالية في الشركات المساهمة

3

3

---

)(20311101س))

20312109

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

3

3

---

)(20311101س))

20312203

التحليل المالي

3

3

---

)(20311101س))

20313108

تطبيقات الحاسوب في المالية

3

3

---

)(20311101س))

20313204

اإلدارة المالية الدولية

3

3

---

)(20311202س))

20321201

إدارة المصارف

3

3

---

)(20111101س))

20322202

المصارف اإلسالمية

3

3

---

)(20311101س))

20322203

األسواق المالية وآليات التداول

3

3

---

)(20311101س))

20322204

المؤسسات المالية

3

3

---

)(20311101س))

20322205

إدارة االئتمان المصرفي

3

3

---

)(20311101س))

20332205

المالية الريادية

3

3

---

)(20312203س))

20333101

إدارة االستثمار

3

3

---

)(20311101س))
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رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20333202

إدارة المحافظ االستثمارية

3

3

---

)(20333101س))

20333203

المشتقات والهندسة المالية

3

3

---

)(20311202س))

20333205

المالية السلوكية

3

3

---

)(20311101س))

20334206

دراسة الجدوى االقتصادية وتقويم المشاريع

3

3

)(20311202س))

20341202

مبادئ التأمين

3

3

---

--------

20344103

الرياضيات المالية

3

3

---

)(20311101س))

20344104

إدارة المخاطر المالية

3

3

---

)(20333101س))

20354201

التدريب الميداني

3

---

3

اجتياز  90س.م

60

57

3

المجموع
ب.

متطلبات التخصص االختيارية :يختار الطالب ( )9ساعات معتمدة من المساقات اآلتية:
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20133203

بحوث العمليات

3

3

---

( (50551106س))

20134205

إدارة المشاريع

3

3

---

(( 20133203س))

20212102

المحاسبة المتوسطة ()1

3

3

---

(( 20211201س))

20312107

المالية الشخصية

3

3

---

(( 20311101س))

20313205

نظم المعلومات المالية

3

3

---

---

20322206

النقود والمصارف

3

3

---

(( 20311101س))

20322207

بنوك االستثمار

3

3

---

---

20344110

التحليل اإلحصائي للبيانات الثانوية

3

3

---

(( 50551207س))

20351102

مبادئ االقتصاد الكلي

3

3

---

(( 20351101س))

20351103

اقتصاد إداري

3

3

---

(( 20351101س))

20353104

اقتصاد قياسي

3

3

---

(( 20351101س))

33

33

0

المجموع
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ج .مواد مساندة إجبارية ( )12ساعة معتمدة
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20211201

مبادئ محاسبة ()2

3

3

---

(( 20211101س))

20221301

المحاسبة االدارية

3

3

---

(( 20211201س))

20503103

اساليب البحث العلمي

3

3

---

(( 50551207س))

50551106

رياضيات األعمال

3

3

---

----

12

12

0

المجموع
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السنة األولى
الفصل األول
رقم المساق

الساعات

اسم المساق

المعتمدة

المتطلب السابق

20311101

مبادئ االدارة المالية

3

-

50511102

اللغة العربية ()1

3

اللغة العربية

50511103

اللغة االنجليزية ()1

3

اللغة االنجليزية

20351101

مبادئ االقتصاد الجزئي

3

-

20411101

مبادئ التسويق

3

-

20211101

مبادئ محاسبة ()1

3

-

المجموع

18

المتطلب المتزامن

(استدراكي)
(استدراكي)

الفصل الثاني
رقم المساق

الساعات

اسم المساق

المعتمدة

المتطلب السابق

20111101

مبادئ أدارة االعمال

3

-

20341202

مبادئ التأمين

3

-

20311202

االدارة المالية في الشركات المساهمة

3

مبادئ االدارة المالية

20321201

ادارة المصارف

3

مبادئ االدارة المالية

20211201

مبادئ محاسبة ()2

3

مبادئ محاسبة ()1

متطلب جامعه اختياري

3

-

-

المجموع

المتطلب المتزامن

18
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السنة الثانية
الفصل األول
رقم المساق

الساعات

اسم المساق

المعتمدة

المتطلب السابق

20322204

المؤسسات المالية

3

مبادئ االدارة المالية

20322205

إدارة االئتمان المصرفي

3

مبادئ االدارة المالية

20312109

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

3

مبادئ االدارة المالية

50551207

مبادئ االحصاء

3

-

20851101

اساسيات ادارة الموارد البشرية

3

-

50511308

العلوم العسكرية

3

-

المجموع

المتطلب المتزامن

18
الفصل الثاني

رقم المساق

الساعات

اسم المساق

المعتمدة

المتطلب السابق

20322203

األسواق المالية واليات التداول

3

مبادئ االدارة المالية

20312203

التحليل المالي

3

مبادئ االدارة المالية

20332205

المالية الريادية

3

التحليل المالي

20541101

أساسيات نظم المعلومات اإلدارية

3

-

متطلب جامعه اختياري

3

-

تربية وطنية

3

-

50511206

المجموع

المتطلب المتزامن

18
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السنة الثالثة
الفصل األول
رقم المساق

الساعات

اسم المساق

المعتمدة

المتطلب السابق

20333101

أدارة االستثمار

3

مبادئ االدارة المالية

20313204

اإلدارة المالية الدولية

3

اإلدارة المالية في الشركات

50551106

رياضيات األعمال

3

-

20333205

المالية السلوكية

3

مبادئ االدارة المالية

متطلب تخصص اختياري

3

-

المتطلب
المتزامن

المساهمة

-

15

المجموع

الفصل الثاني
رقم المساق

اسم المساق

20333202

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

إدارة المحافظ االستثمارية

3

اداره استثمار

20333203

المشتقات والهندسة المالية

3

اإلدارة المالية في الشركات

20322202

المصارف اإلسالمية

3

مبادئ اإلدارة المالية

20221301

المحاسبة االدارية

3

مبادئ محاسبة ()2

متطلب جامعة اختياري

3

-

المساهمة

-

15

المجموع

Ref: Modified by Deans’ Council Session (18/2020-2021). Decision No: 01, Date 15/03/2021
Deans' Council Session (14/2020-2021), Decision No.: 13, Date: 08/02/2021
10-20

المتطلب
المتزامن

السنة الرابعة
الفصل األول
رقم المساق

الساعات

اسم المساق

المعتمدة

المتطلب السابق

20344103

الرياضيات المالية

3

مبادئ أداره مالية

20354201

التدريب الميداني

3

اجتياز  90س.م

20344104

إدارة المخاطر المالية

3

إدارة استثمار

20313108

تطبيقات الحاسوب في المالية

3

مبادئ أداره مالية

متطلب تخصص اختياري

3

-

المجموع

15

-

المتطلب المتزامن

الفصل الثاني
الساعات

المتطلب السابق

رقم المساق

اسم المساق

20334206

دراسات الجدوى االقتصادية وتقويم المشاريع

3

20503103

أساليب البحث العلمي

3

مبادئ اإلحصاء

50541103

مهارات حاسوبية

3

مهارات الحاسوب

متطلب تخصص اختياري

3

-

متطلب جامعه اختياري

3

-

المعتمدة

إدارة مالية في
الشركات المساهمة

(استدراكي)

15

المجموع
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المتطلب المتزامن

وصف المساقات
20111101

مبادئ إدارة األعمال

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد)

مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية ،مع إيالء اهتمام خاص إلى

المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط ،وتنظيم ،وقيادة وتوجيه ،ورقابة إضافة إلى تطور الفكر

اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية احتياجات
المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.
 20211101مبادئ المحاسبة ( ،3( )1ن ،3 :ع ، 0 :المتطلب السابق  :ال يوجد).

تعتبر مبادئ المحاسبة مادة تمهيدية تتضمن التعريف والتسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي تخص قطاع
االعمال ،واكمال الدورة المحاسبية ،واعداد القوائم المالية .حيث يكتسب الطالب فهماً واضحاً للعملية المحاسبية
والخطوات التي تنتج عنها القوائم المالية ،من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق.

20351101

مبادئ االقتصاد الجزئي

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد )

المبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل االقتصادي مع عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في

عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها ،وبيان موقفها من المشكلة االقتصادية وطريقة عالجها كما يركز

المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظرية الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك

وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل نظرية العرض وقانون العرض وسلوك المنتج والمنشأة وكيفية

تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف ومن خالل العمل في االسواق المختلفة وخصوصا سوق
المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.

 20411101مبادئ التسويق (، 3ن، 3:ع ، 0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

دراسة التسويق كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهدف هذا المساق إلى تعريف
الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق وعناصر مزيجه وركائز بنائه

ومنافعه وانواعه وعيوبه ،والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق ،وسلوك المستهلك ،ومعلومات وبحوث التسويق ،واألسواق
المستهدفة ،وتطوير المنتجات ،والقنوات التوزيعية ،ووضع السياسات السعرية واالتصاالت التسويقية المتكاملة
وعناصره الترويجية والتسويق االلكتروني ومنافعه ومزاياه واهميته.
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20311101

مبادئ االدارة المالية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد)

تشرح هذه المادة المفاهيم األساسية ذات العالقة بمكونات الحقل المالي بشكل عام وهي المالية العامة واإلدارة المالية

في القطاع الخاص والمالية الشخصية؛ واألهداف والقضايا المهمة الخاصة بكل عنصر من العناصر الثالثة المذكورة
مثل مفاهيم التدفق النقدي والسيولة والربحية والمخاطرة وهيكل رأس المال ومكوناته وتكاليف عناصره؛ ووظائف
المدير المالي وسلطاته بشكل عام مع التعرض للمبادلة بين العوائد والمخاطر كإطار عام لقيامه بوظائفه.

 20851101أساسيات ادارة الموارد البشرية

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد)

إدارة الموارد البشرية وأهميتها ووظائفها ،وأهمها :تحليل العمل ،تخطيط الموارد البشرية ،االستقطاب االختيار والتعيين

والتدريب والتطوير والتعويضات وإدارة األداء ،وإدارة االحتفاظ بالعاملين.
 20541101أساسيات نظم المعلومات اإلدارية ( ،3ن،3:ع ، 0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

تحقيق أهداف األعمال االستراتيجية .يوفر هذا المساق مقدمة لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ،ويحدد األنواع

األساسية لنظم المعلومات التجارية ،ومفاهيم تطوير نظم المعلومات ،وتطبيق البرمجيات .سيتم عرض الطالب على
أهمية إدارة نظم المعلومات اإلدارية ،وإدارة موارد المعلومات وقضايا اإلدارة في تطوير النظم .يتم التركيز على

االعتبارات اإلدارية العليا المستوى المرتبطة بتطوير ونشر واستخدام نظم المعلومات.
 50551207مبادئ اإلحصاء (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق :ال يوجد).

يركز هذا المساق على دراسة علم اإلحصاء كأداة من أدوات التحليل الكمي وارتباط ذلك بتخصصه من خالل
التمارين المحلولة من واقع الحياة التجارية .وبشكل خاص يركز المساق في الجزء األول على اكتساب الطالب مهارة

االستفادة من البيانات والمعلومات التي يقوم بجمعها بهدف دراسة مشكلة معينة من خالل تنظيم هذه البيانات
وعرضها وإيجاد المقاييس اإلحصائية الهامة لها مثل الوسط الحسابي والوسيط والتباين واالنحراف القياسي  ...إلخ،
أيضا لدراسة موضوع االرتباط واالنحدار
مما يساعد الطالب على المقارنة بين الظواهر المختلفة ويتعرض هذا الجزء ً
الخطي البسيط الذي يمكن الطالب من إمكانية التنبؤ بقيمة متغير تابع لمتغير مستقل وبالتالي حسن التخطيط
للمستقبل على أساس علمي سليم ،وأما الجزء الثاني فيركز على تنمية قدرات الطالب الذهنية في القدرة على استخدام

نظرية االحتماالت في التغلب على الصعوبات التي تواجهه في تخصصاته في كلية التجارة وذلك من خالل األمثلة
العملية.
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 20311202اإلدارة المالية في الشركات المساهمة ( ،3ن ، 3 :ع 0:المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

مشكلة الوكالة وتكاليفها وإدارة صافي رأس المال العامل ،والتنبؤ باحتياجات الشركة من األموال ،وإدارة الهيكل المالي
لها ،والموازنة بين أنواع األموال المستعملة وحساب تكاليف رأس المال وإدارة هيكل األصول مع التعرض للقرارات
المالية المهمة في ذلك المجال مثل قرار استبدال األصل والمفاضلة بين استئجاره وشرائه.

 20312203التحليل المالي ) ،3ن ، 3 :ع 0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

أساليب التحليل المالي وأدواته ومعاييره ومجاالته وكيفية صياغة توصيات جيدة لمعالجة نقاط الضعف التي يكشفها

التحليل وذلك للغايات التالية :تقدير سيولة الشركة ،وتقدير ربحية الشركة ،والتنبؤ باحتياجاتها المالية كما تشرح كيفية
تحليل أوضاع الشركة لغايات تقييم اإلنجاز واالستثمار في أسهمها وإقراضها ،وتقدير قيمتها كمشروع عامل باإلضافة
إلى التنبؤ بإمكانية تعثرها.
 20313204االدارة المالية الدولية ) ، 3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :اإلدارة المالية في الشركات المساهمة)

اتخاذ الق اررات المالية في الشركات المتعددة الجنسية وتحليلها ويتضمن ذلك النواحي الرئيسية ذات العالقة بالقرار

التمويلي وبالقرار االستثماري في بيئة عالمية مع تطبيق ذلك على مجال واسع من القضايا العملية في هذه الشركات.
20321201

ادارة المصارف

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

المفاهيم األساسية عن الجهاز المصرفي بشكل عام ومكوناته والدور الذي يقوم به في االقتصاد؛ ومصادر أموال

مؤسساته ومبادئ تشغيل هذه األموال؛ وكيفية إدارة مصرف تجاري وما هي الوظائف المختلفة التي يقوم بها؛ وأخي ًار
كيفية تحليل المصرف للغايات اإلدارية فيه ،ولغايات التعامل معه.
20322203

األسواق المالية واليات التداول ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

ماهية األسواق المالية بأنواعها (الفورية والمستقبلية بما فيها أسواق الخيارات) وأدوات التعامل وأساليبه ومؤسساته في
كل نوع منها وقراءة المعلومات المنشورة في الصحف المتخصصة عن أدوات التعامل فيها والتنبؤ بتحركاتها
والمخاطر المختلفة التي يتعرض لها المتعامل في هذه األسواق مع شرح كفاءة هذه األسواق ومستوياتها ومسببات عدم

كفاءتها.
20322204

المؤسسات المالية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

المعلومات األساسية عن المؤسسات المالية التعاقدية واإلبداعية والخدماتية وطبيعة عمل هذه المؤسسات ومصادر

أموالها ودورها في االقتصاد باإلضافة إلى معلومات تفصيلية عن كيفية إدارة أموال هذه المؤسسات باألساليب الحديثة
كأسلوب إدارة الفجوة وصافي هامش الفائدة وإدارة الموجودات  /المطلوبات.
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20322205

إدارة االئتمان المصرفي

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

نشأة االئتمان المصرفي ماهيته وأهميته وعالقته االئتمان بالمتغيرات النقدية واالقتصادية ،خلق االئتمان المصرفي،
تنظيم االئتمان المصرفي والرقابة عليه ،أنواع االئتمان المصرفي ،االستعالم والتحقق في إدارة االئتمان ،معايير منح
االئتمان المصرفي ،تحليل مخاطر االئتمان المصرفي ،قواعد منح االئتمان المصرفي ،التحليل االئتماني (النوعي

والفني) ،التحليل االئتماني لتجنب مخاطر الفشل المالي ،إدارة االئتمان والتحليل المالي ،وإدارة االئتمان واحتياجات
العميل والنمو القابل لالستمرار.
20333101

إدارة االستثمار ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

شرح القرار االستثماري بالتفصيل مع بيان مجاالت االستثمار الحقيقي والمالي الفوري والمستقبلي وأدواته وعوائده
ومخاطره والمبادلة بين عوائده ومخاطره وحساب السعر العادل ألدوات االستثمار المالي مع لمحة عن تكوين المحافظ
االستثمارية وقياس مخاطرها وعوائدها وإدارتها وعن بعض مؤسسات االستثمار .وتبحث كذلك في مصادر تمويل

االستثمارات وتكاليف هذه المصادر وطرق تقييم بدائل االستثمار الحقيقي.
20333202

إدارة المحافظ االستثمارية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :إدارة استثمار)

تكوين محافظ االستثمار في األوراق المالية وإدارتها وتشتمل هذه المادة على ستة أقسام رئيسية وهي :بيئة االستثمار،

وكفاءة األسواق المالية ،ونظرية محافظ االستثمار ،والتحليل الجوهري لألوراق المالية ،وتقييم أداء المحافظ
االستثمارية ،باإلضافة إلى أساليب إدارة المحفظة االستثمارية.
20333203

المساهمة)

المشتقات والهندسة المالية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :اإلدارة المالية في الشركات

المفاهيم األساسية للعقود المالية مثل عقود الخيارات ،العقود اآلجلة ،العقود المستقبلية والمقايضات وطرق تسعيرها
والمهارات الالزمة لتقييمها وكيفية توظيفها للتحوط من المخاطر والتعريف باالستراتيجيات الالزمة للتعامل معها.

20341202

مبادئ التأمين ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد )

الخطر مفهومه واشكاله والعوامل المساعدة على الخطر ،مفهوم التأمين وانواعه وفوائده والشروط والمبادئ التي ينطوي
عليها اسلوب العمل التأميني ،ويهتم بدراسة إعادة التأمين مفهومه وتاريخ نشأته واهدافه طرقه وأساليبه ،التأمين
االسالمي والتكييف الفقهي له ،التسويق التأميني مفهومه وأغراضه واركانه ودوافعه ،والضمان االجتماعي نشأته

واهدافه والتأمينات التي يشملها.
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20344103

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

الرياضيات المالية

طرق حساب القائدة البسيطة والفائدة المركبة وفهم القيمة الزمنية للنقود ،وكيفية فهم اسوق السندات وطرق تقيم
السندات ويوازن هذا المساق ما بين النظرية والتطبيق.
20344104

إدارة المخاطر المالية

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :إدارة استثمار)

المخاطر وأنواعها وأساليب قياسها ،وأساليب إدارتها للحد من تأثيرها ،في المجاالت المختلفة لحقل إدارة األعمال
بشكل عام والتمويل بشكل خاص ،وذلك من خالل االعتماد على العديد من األمثلة المأخوذة من الحياة العملية.

 20354201التدريب الميداني (  ، 3ن ، 0:ع ) 3:المتطلب السابق ( اجتياز  90ساعه).

ت عتبر مادة التدريب العملي لطلبة قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم اإلدارية والمالية من مواد متطلبات
التخصص للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية .يجتاز الطالب متطلبات هذا المادة عن

طريق التدريب العملي في إحدى المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة ،بحد أدنى مقداره  90ساعة تدريب
عملية ،ويتركز مجال التدريب في األجهزة الحكومية وفي المؤسسات المصرفية وغير المصرفية ،كالبنوك وشركات
التأمين وشركات االستثمار والتمويل وشركات الوساطة المالية والصرافة وغيرها واالستثمارات المالية والضريبية .يقوم
الطا لب خالل تلك الساعات بالتعرف على المؤسسة وأقسامها وطبيعة نشاط كل قسم منها بشكل عام ،مع التركيز
على النظم المالية المطبقة في المؤسسة وأسس تحليلها ومتابعة العملية المالية والتدريب على جميع المعامالت المالية

ذات العالقة باستثمار وتوظيف األموال في المؤسسة المالية.
20133203

بحوث العمليات

) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :رياضيات األعمال)

تعريف بحوث العمليات وتطورها التاريخي ،وأهميتها ومجاالت استخدامها ،ونظرية الق اررات :مصفوفة الق اررات ،شجرة

الق اررات ،والبرمجة الخطية :أسلوب الرسم البياني ،الطريقة المبسطة ،تحليل الحساسية ،نظرية الحل الثنائي ،وحاالت
خاصة في البرمجة الخطية :أسلوب النقل ،أسلوب التعيين ،ونماذج شبكات األعمال :أسلوب المسار الحرج ،أسلوب

بيرت.
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20332205

المالية الريادية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :التحليل المالي)

"الريادية المالية" عبارة عن مجموعة من األفكار التي تنطبق على مجموعة واسعة من المنشآت ،من منشات

البرمجيات والمشاريع الصغيرة والتكتالت الدولية الكبرى .االحتياجات التمويلية للمنشات في نهايات هذا الطيف

تختلف اختالفا كبي ار عن بعضها البعض .لذا يمكن القول ان االحتياجات المالية للمنشات الكبيرة تتوافق بشكل وثيق
للنموذج الكالسيكي لتمويل المنشآت .ويعمل هذا النموذج بشكل عام في ظل االفتراضات وق اررات االستثمار وقرارات
التمويل ويمكن أن يتم بشكل منفصل ،وفي أسواق رأس المال تقترب من الكمال وخالية تقريبا من تكاليف المعامالت،

ويعقد المستثمرون محافظ متنوعة بشكل جيد .كثير من المنشات الكبيرة ذات التقنية العالية هذا النموذج هو المناسب.
 20313108تطبيقات الحاسوب في المالية ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق ( :مبادئ اإلدارة المالية

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهمية استخدام الحاسوب في المالية والبنوك ،وتحسين مهارات الطالب في
تطبيق برامج الحاسوب في التحليل المالي وتقييم المشاريع االستثمارية وجدولة القروض واحتساب القيمة الزمنية

للنقود.
20333205

المالية السلوكية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

المفاهيم النفسية المؤثرة على السلوك والق اررات المالية للمستثمرين .وتهدف الى توضيح العديد من المواضيع التي

تتعلق بتطبيق مداخل المالية السلوكية والتحيز في الق اررات للمستثمر الفرد او الشركات المالية .وسوف يتم التطرق
الى فهم وتحليل السلوك النفسي وأثره على اتخاذ الق اررات المالية في االسواق بجميع اشكالها .كما تهدف الى تحديد
وتطبيق المفاهيم واآلليات الفعالة للمساعدة على تعزيز الق اررات المالية للمستثمرين.
20312109

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والق اررات المتعلقة في اختيار نوع وموقع وطرق تمويل المشروع ،الوظائف
اإلدارية والمالية والتنفيذية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم وضع أسس متابعة هذه المشاريع للتأكد من نجاحها

وتجنيبها أية مشاكل أو عوائق تعترضها.
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20334206

دراسة الجدوى االقتصادية وتقويم المشاريع ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :أدارة مالية في

الشركات المساهمة)

إجراء دراسات الجدوى .وسوف يتعلم الطالب هذه المهارات والتقنيات من خالل فهم دراسات جدوى مختلفة من حيث

الحجم والتعقيد .عادة ما يتم تصميم دراسة جدوى لتحديد ما إذا كان المشروع أو المبادرة تستحق االستثمار في الوقت
والمال الالزم للحصول عليه .طبعا هذا يشمل تكلفة تطوير هذه المبادرة ،ولكن يبدو أيضا في الحاجة لتوفير التمويل،

وذلك لبدء المشروع والقدرة على االستمرار .ومع ذلك ،يبدوان دراسة الجدوى أيضا ضرورية لدراسة قدرة استيعاب
المباني والموظفين والجدوى االجتماعية .كما يستخدم في الجدوى مسار الحاالت العملية والتطبيقية ،وذلك باستخدام
أدوات التحليل والتقييم مثل جداول البيانات وتحليل الويب ،المسار الحرج ،وتقييم ومراجعة البرامج.
 20312107المالية الشخصية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق( :مبادئ اإلدارة المالية

يوفر هذا المساق عرضا واسعا ألساسيات المالية الشخصية .يغطي المساق باإلضافة إلى ميزانية الدخول والنفقات،

إدارة األموال ،الضرائب ،االستثمارات ،القروض االستهالكية ،تخطيط التقاعد ،ملكية السكن والتأمين.
20344110

التحليل اإلحصائي للبيانات الثانوية ) ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلحصاء)

األساس النظري والتطبيقي في التحليل اإلحصائي ،وتشمل :نظرية القياس للبيانات ،أساليب التحليل والقياس ،نظرية

االنحدار البسيط /المتعدد وتطبيقاتها في المجاالت االقتصادية باإلضافة الى معرفة تحليل السالسل الزمنية
والمقطعية.
 20322202المصارف اإلسالمية ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بطبيعة عمل المصارف اإلسالمية التي تقوم على أساس تطبيق الشريعة

اإلسالمية في المجال المصرفي .كما يركز المساق على أهمية التمييز بين المصارف اإلسالمية وقريناتها من

المصارف التقليدية .ويتناول المساق موضوعات تتعلق بالنظام االقتصادي والمصرفي اإلسالمي ومفاهيمها األساسية
وأدوات التمويل اإلسالمية كالمضاربة والمشاركة واإلجارة والمرابحة واإلستصناع.
 20322206النقود والمصارف ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ اإلدارة المالية)

ت تناول المادة ماهية النقود والبنوك وتطور النظم النقدية ،والسياسات المتبعة من قبل الدولة في تحقيق أهدافها النقدية،
كما تركز هذه المادة على نشأة النقود وتعريف وظائفها وأنواعها وأهميتها في النظم االقتصادية المختلفة.
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 20322207بنوك االستثمار ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد)

يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات الضرورية ،والطرق التحليلية التي تساعد الطلبة على فهم وتحليل دور
بنوك االستثمار في الحياة االقتصادية واهميتها في تنشيط االسواق المالية ،وتقديم الخدمات المالية للشركات ،وتقييم

االوراق المالية والفرق بينها وبين البنوك التجارية.

 20351102مبادئ االقتصاد الكلي ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ االقتصاد الجزئي)

تحظى الموضوعات التي يعالجها االقتصاد الكلي بأهمية كبيرة حيث يركز هذا المساق على مواضيع تخص البطالة

والتضخم والناتج المحلي والدخل القومي ،والنظريات الحديثة في تحديد مستوى الدخل التوازني وطرق قياسها والمشاكل

التي تواجه حسابات الدخل القومي والفرضيات التي استندت عليها كل من النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة .كما
خصص المساق فصالً لمعالجة موضوع التجارة الخارجية وأهميتها في النشاط االقتصادي مع القاء الضوء على
السياسات التجارية المختلفة.

 20351103اقتصاد إداري ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ االقتصاد الجزئي)

يتم التركيز في هذه المادة على تطبيقات النظرية االقتصادية الجزئية في مجال إدارة األعمال ودورها في اتخاذ

الق اررات ورسم السياسات االقتصادية واإلدارية على مستوى الوحدة اإلنتاجية.

 20134205أداره المشاريع ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :بحوث العمليات

)

ماهية ادارة المشاريع ،ويقدم مدخال تفصيليا حول اهـم الموضـوعات النظريـة والتقنيـات التطبيقيـة فـي إدارة هـذه الوظيفـة

بهدف االستخدام األمثل للمدخالت وتحسين جودة المخرجات ،وإيجاد حالة من التوازن بين الكفاءة والفعالية ،حيث يـتم
اء اكان في المنشآت الصـناعية ام الخدميـة ،وتطورهـا التـاريخي،
تعريف الطلبة بأساسيات إدارة المشاريع ومفاهيمها سو ً
وقــد جــاء كوســيلة ممكنــة لمنظمــات االعمــال لتحقيــق اهــدافها مــن خــالل تحســين قــدرتها علــى اختيــار المشــروع وجدولــة
اعماله ،وادارة الوقت ،والكلفة ،والموارد والمخاطر فيها.

 20313205نظم المعلومات المالية ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد)

نظام الحاسوب ومكوناته المادية والبرمجية؛ بيئة العمل ضمن WINDOWS؛ التطبيقات الجاهزة ذات الصلة
بالعمليات المصرفية التقليدية :عمليات الودائع واإلقراض؛ عمليات تحليل عوائد ومخاطر االستثمار الفردي ،القيمة
الزمنية للنقود؛ وذلك من خالل برامج التطبيقات الجاهزة مثل برامج  Excelو Accessو Easy Softوغيرها من

البرامج ذات العالقة من خالل البرامج الجاهزة المتخصصة في هذا المجال.
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 20353104اقتصاد قياسي ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :اقتصاد جزئي)

أهمية الدراسات التطبيقية في المجالين المالي واإلداري؛ طرائق تقدير مؤشرات النماذج القياسية وخصائص كل

طريقة؛ تصميم النماذج القياسية؛ استخدام النموذج القياسي في التنبؤ وتحديد مستويات الداللة؛ االرتباط الذاتي
لألخطاء؛ االرتباط الخطي بين األعمدة (المتغيرات المستقلة)؛ تطبيقات على الحاسوب.

 20211201مبادئ محاسبة ( ،3( )2ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ محاسبة ())1

المخزون السلعي ،المدينون ،األصول المعمرة الملموسة وغير الملموسة ،االلتزامات قصيرة االجل ،حقوق المساهمين،

االستثمارات في األوراق المالية ،قائمة التدفقات النقدية.
 50551106رياضيات االعمال ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :ال يوجد )

األدوات األساسية في علم الرياضيات وتعلم كيفية استخدام هذه المعرفة واألدوات لفهم ،وشرح ،وحل األحداث
والمشاكل في عالم االقتصاد وإدارة األعمال الحقيقي .وتشمل المواضيع في علم الرياضيات التي سوف يتم التعامل
معها في هذا المساق :المعادالت واإلقترانات بدرجاتها المختلفة ،والجبر ،والمصفوفات والبرمجة الخطية،

واللوغاريتمات والتفاضل والتكامل.
 20221301المحاسبة اإلدارية ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ المحاسبة ())1

مفاهيم و أساسيات المحاسبة اإلدارية  ،تحليل نقطة التعادل ،وتصنيفات التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلطة ،كيفية

استخدام المصادر المختلفة للمعلومات بشكل عام والمعلومات المحاسبية على وجه الخصوص في مجاالت التخطيط
والرقابة ومحاسبة التكاليف  ،تحليل عالقة التكلفة والحجم والربح وإعداد الموازنات التقديرية الشاملة والموازنات
التقديرية المرنة والموازنات الخاصة بالنفقات الرأسمالية والتكاليف المالئمة للق اررات غير الروتينية وعالقتها بمحاسبة
المسؤولية ومراكز اإليرادات والربحية وإعداد التقارير المالئمة للمدراء من داخل الشركات.
 20503103اساليب البحث العلمي ( ،3ن ، 3 :ع0 :المتطلب السابق :مبادئ االحصاء)

أساليب البحث العلمي وأنواعه وتحديد الخطوات الواجب إتباعها عند إجراء البحث العلمي ،كما يتعرض إلى كيفية

صياغة الفروض الخاصة بالبحث والطرق اإلحصائية الخاصة باختبار هذه الفروض.
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