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حلي والبحثي في مجال التمويل وتعزيز التنافسية في سوق العمل على الصعيدين المالتميز األكاديمي 
 قليميإلوا
 

 
ة للعمل في كاف وأخالقيات المهنةالمالية مدعمة بالمعارف والمهارات  امؤهلة علمي  كوادر  إعداد

 . ة والدوليةلمعايير الجودة المحليوفق ا ، واإلقليميلتلبية احتياجات المجتمع المحلي ، المجاالت المالية

 
هنة ومدعمة بالمعارف والمهارات وأخالقيات الم في التمويل والمصارفمتميزة  تقديم برامج أكاديمية

عليم من خالل كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية وفق ا لمعايير إدماج الت
 اإللكتروني.

 

 العمل المالي والمصرفي. والمهارات المتطورة في تزويد الطلبة بالمعارف .1
 في مجال التمويل والمصارف. العلمي البحثالنهوض بمستوى  .2

 أسواق المال وعالم الصيرفة. على أحدث تقنيات النظم المالية في تعلم الطلبة .3

 المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والعالمية. المشكالت التي تواجهحل  التعرف على .4

 تقديم برامج أكاديمية ذات مستوى متمّيز مالئم الحتياجات الطلبة وسوق العمل. .5

 إعداد كوادر تدريسية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم. .6
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 فهم الطلبة للمعارف والمهارات المتطورة في العمل المالي والمصرفي. .1
 أسواق المال وعالم الصيرفة. توضيح أحدث تقنيات النظم المالية في .2
 البحوث العلمية في مجاالت التمويل والمصارف. اجراء .3
 تطبيق النظريات المالية على الشركات والبنوك. .4
 .المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والعالمية المشكالت التي تواجهتحليل  .5
 تقييم العمليات المالية في المؤسسات المختلفة. .6
 فة.لالمالية للمشكالت والقضايا المخت الحلول تطوير .7
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ساعة معتمدة موزعة على ( 33التمويل من ) في تخصص)مسار الشامل(  الماجستيرتتكون الخطة الدراسية لدرجة 
 النحو اآلتي:

 

73 24 اإلجبارية المتطلبات أوال  
27 9 االختيارية المتطلبات ثانيا  

33 100
 
 
 

 

X X  X X  X  3 0  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل

24
 

 
 

 3 األعماللطلبة  البحث العلمي منهجية 21030701
 3 اإلدارة المالية  20310706

 3    اإلدارة المالية الدولية  20310707

 3   أسواق ومؤسسات مالية 20320704

 3 المتقدمةإدارة المصارف  20320705

 3 التحليل المالي 20330703

 3 والمحافظ االستثمارية االستثمارإدارة  20330705

 3 إدارة المخاطر  20340706

24 
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 3 األعمال أخالقيات 21010701
 3  اإلدارة االستراتيجية 20110704
 3  األعمالمحاسبة إدارية ومالية لطلبة  20210705
 3 اإلدارة التسويقية  20420701
 3 الهندسة المالية 20340707

  9 
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 (:3،ن:3) األعمالمنهجية البحث العلمي لطلبة  21030701
 ، ويعنى بجميع مراحلاألعماليهدف هذا المساق لتوضيح مفهوم البحث العلمي ودوره في دعم القرارات في منظمات 

عملية البحث العلمي بما فيها تحديد مشكلة البحث وتعريف المتغيرات واختيار تصميم البحث وصياغة الفرضيات 
لمساق بة التقرير النهائي والمراجع. كما يعالج هذا اوجمع البيانات واختبار فرضيات الدراسة وتفسير النتائج وكتا

قة الوصف البيانات وذلك بتنظيمها وعرضها ثم حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لها ودراسة الع
 tزيع الخطية بين المتغيرات بما في ذلك معامل االرتباط ومعادلة االنحدار. كما يشمل المساق التوزيع الطبيعي وتو 

وموضوع العينات وتوزيعات المعاينة ليتمكن الطالب من دراسة التقدير واختبار الفرضيات حول معدل  Fتوزيعو 
 مجتمع والفرق بين معدلي مجتمعين وتحليل التباين واالنحدار البسيط والمتعدد. 

 

 (:3،ن:3) اإلدارة المالية 20310706
تقييم المشاريع، المالية واالستثمارية المتعلقة في الموازنة الرأسمالية و يهدف هذا المساق إلى التعرف على أنواع القرارات 

أنواعها هيكل رأس المال، سياسات التوزيع وتقييم األسهم بأنواعها المختلفة والسندات. باإلضافة الى قياس المخاطر ب
ي فرضية فييم الشركات، كما تبحث تبحث هذه المادة في األدوات العملية التخاذ القرارات المتعلقة بتق، كما و المختلفة

وضوعات المزيد من الم السوق الكفؤ وكيفية تأثير هيكل رأس المال وقرار التوزيعات على قيمة المنشأة، باإلضافة إلى
المالية في الشركات المساهمة العامة كالمشاكل المالية الخاصة بطبيعة عمل هذه الشركات مثل مشكلة الوكالة 

ها ، لافي رأس المال العامل ، والتنبؤ باحتياجات الشركة من األموال ، وإدارة الهيكل المالي وتكاليفها وإدارة ص
 .ركاتعمليات االندماج للشو  والموازنة بين أنواع األموال المستعملة وحساب تكاليف رأس المال وإدارة هيكل األصول

 

 (:3،ن:3) اإلدارة المالية الدولية 20310707
يهدف هذا المساق إلى دارسة أسواق الصرف األجنبي، وميزان المدفوعات، وتحديد سعر الصرف، وتقنيات التحوط 
 من مخاطر العمالت، وأدوات مشتقات العمالت. باإلضافة إلى ذلك، سيتم مراجعة الممارسات االستثمارية للشركات

ادة تشرح هذه الم، كما و المؤسسات المالية الدوليةفي هذه متعددة الجنسية لتعريف الطالب بنوع القضايا العملية 
ر الشركة وقرا استراتيجيةالمشاكل المالية الناجمة عن عمل الشركات في بيئة دولية. تتضمن المواضيع الرئيسية: 

طر التنويع الدولي للمحافظ وإدارة مخاؤ بأسعار الصرف و التنبغير الدولة األم للشركة و في دول أخرى  االستثمار
 .رف وقضايا الضرائب وتكلفة رأس المال والهيكل المالي للشركة متعددة الجنسيات ومصادر تمويلهاالص

 

 (: 3،ن:3) أسواق ومؤسسات مالية 20320704
يهدف هذا المساق إلى معرفة دور االسواق والمؤسسات، محددات اسعار الفائدة، العالقة بين اسعار الفائدة واسعار 

اسعار الفائدة، اسواق االوراق المالية: اسواق النقد، اسواق السندات، اسواق االسهم، البنوك االوراق المالية، هيكل 
التجارية والمؤسسات المالية حاضنة ادخار، شركات االموال، صناديق االستثمار. باإلضافة إلى ذلك، تزويد الطلبة 

بأهمية النظام المالي ودور مؤسساته  بدءا   بالمفاهيم والمعلومات الضرورية ذات العالقة بالجهاز المالي والمصرفي
ت المالية التعاقدية تشرح هذه المادة المعلومات األساسية عن المؤسسا، كما و بالمؤسسات المالية الدوليةوانتهاء 

والخدماتية وطبيعة عمل هذه المؤسسات ومصادر أموالها ودورها في االقتصاد باإلضافة إلى معلومات واإليداعية 
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وصافي هامش   GAP ن كيفية إدارة أموال هذه المؤسسات باألساليب الحديثة كأسلوب إدارة الفجوةتفصيلية ع
 Assets/Liabilities Management  المطلوبات/وإدارة الموجودات NIM الفائدة

 

 (:3،ن:3)المصارف المتقدمة إدارة  20320705
 ةالمصرفي الوظائف ،التي يقدمها المصرفية الخدماتها وتعدد وار وأد ؛للمصارف الرئيسي المفهوم المساق هذا يغطي

 بين العالقةائع، استراتيجيات جذب الود السيولة، إدارة األساسية، المصرفية الماليةالقوائم والتقارير  والحديثة، التقليدية
ويل اهيم التميوضح المساق كيفية تطبيق مف ، كماالمحلية المصرفية والعمليات البنوك أداء قياس والعائد، المخاطر

رة يتعرض المساق إلى دور هيئة إدا، و على المؤسسات االدخارية ويقدم األساس النظري لفهم المخاطر التي تواجهها
اق الموجودات والمطلوبات في إعداد التخطيط المالي وإدارة مصادر الربحية والمخاطرة في البنوك. كما يقدم المس

ومخاطر تقلبات سعر مخاطر السعر  الفائدة،المشهد المتكامل المتعلق بإدارة المخاطرة السوقية )مخاطرة سعر 
نك من حيث القياس وتأثيرها على رأس مال الب طر التشغيلية(اوالمخ االئتمانية،المخاطر  السيولة،مخاطر  ،الصرف

 .ومتانة أوضاعه المالية
 

 (: 3،ن:3) التحليل المالي 20330703
ادوات  يهدف هذا المساق الى معرفة اإلطار النظري والعملي والمبادئ واألسس المتعلقة بالتحليل المالي والتعرف على

ف وكيفية استخدامها للحصول على المعلومات المالية وتفسيرها بهدف التوصل الى مؤشرات تساعد في التعر التحليل 
تجاه اعلى ما ستكون عليه العالقة بين عناصر الق وائم المالية والعمل على التدخل إذا تم الكشف عن انها تسير في 

الطرق الرئيسية المستخدمة في تحليل ضافة إلى ، باإلعلى الهيكل المالي العام للشركة غير مرغوب والذي يؤثر
قرارات البيانات المالية للشركات )بما في ذلك النسب المالية( ألغراض تحليل السيولة والربحية والمالءة والديون و 

المستقبل نبؤ ب، تغطي الدورة النماذج المستخدمة في التنبؤ باإلفالس والتدفقات النقدية. باإلضافة إلى ذلكاالستثمار والت
 والبيانات المالية المحتملة وتقييم الشركات واألوراق المالية الخاصة بها.

 

 (: 3،ن:3) إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية 20330705
ق يهدف هذا المساق الى شرح المصطلحات األساسية في موضوع االستثمارات والمحافظ االستثمارية، ودراسـة األسوا

ديثا ، وذلك من المؤثرة فيها، وأساليب تقييم وتحليل كافة أنواع األدوات المالية التقليدية والمبتكرة حالمالية والعوامل 
واختيار  خالل معرفة تقييم وتحليل األسهم والسندات واألنواع األخرى من األدوات المالية، وكذلك معرفة آثار التنويع

ت وشركات جديدة في األدوات المالية وأهمها الخيارات والمستقبالالمحفظة المالية الكفؤة، وكذلك دراسة االبتكارات ال
خيرا  دراسة االستثمار. ثم دراسة أنواع المحافظ؛ االستثمارية، وأسواق رأس المال ونظرياتها وكفاءتها وقياس أدائها. وأ

 االستثمار على النطاق العالمي.
 

 (:3،ن:3) إدارة المخاطر 20340706
المفاهيم األساسية الحديثة ذات العالقة بالمخاطر وأنواعها وأساليب قياسها، وأساليب  معرفة يهدف هذا المساق الى

بشكل عام والتمويل بشكل خاص، وذلك من  األعمالإدارتها للحد من تأثيرها، في المجاالت المختلفة لحقل إدارة 
معرفة أساليب وخطوات قياس ضافة إلى ، باإلخالل االعتماد على العديد من األمثلة المأخوذة من الحياة العملية

دارة المخاطر في إدور  المساقوادارة التحكم في المخاطر المالية المستخدمة بواسطة خبراء المخاطر. يغطى هذا 
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المؤسسات المالية كما هي مطبقة في واقع حقيقة االسواق المالية العالمية. يقدم المقرر نماذج عديدة إلدارة المخاطر 
ومخاطر  ة أنواع مختلفة من المخاطر تشمل: مخاطر الملكية، مخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمانلقياس وادار 

 .السوق 
 

 (:3:ن،3) األعمال أخالقيات 21010701
 ياتأخالقومصادر االخالق، وفهم العالقة بين  األعمال أخالقياتتعريف الطلبة بالمفاهيم المتعلقة بيتضمن المساق 

كال ، واشالسلوك االخالقي في العمل فهمأهمية العمل والفرد والمنظمة والمجتمع. باإلضافة الى تعريف الطلبة على 
 السلوك الغير مرغوب فيه داخل المنظمات. باإلضافة الى أبرز الممارسات العالمية في ضبط السلوك األخالقي في

اهم  كما يتناول المساق. سلوكية التي تفسر السلوك اإلنسانيبيئة العمل. كما يتطرق المساق الى أبرز النظريات ال
وحقوق العاملين وحوكمة الشركات بنماذجها المختلفة، ، األعمالالعمل في وظائف  أخالقياتالعوامل المرتبطة ب

 والمعاملة العادلة في المنظمة والمحافظة على خصوصية العاملين. ويتم تحقيق هذه األهداف والمضامين من خالل
 مناقشة العديد من الحاالت الدراسية التي تهدف الى إبراز الجوانب التطبيقية لهذا المساق.

 

 :( 3،ن:3)اإلدارة االستراتيجية  20110704
إلدارة االمنظمة، والنظريات العلمية في مجال  ةتوضيح المفاهيم األساسية المرتبطة باستراتيجي المساق إلىهذا يهدف 

لطلبة تزويد ا االستراتيجية، والتعرف على أنواع واشكال االستراتيجيات في كافة المستويات اإلدارية. باإلضافة الى
مها. تقييو بكيفية بناء اإلطار العام لإلدارة االستراتيجية والذي يتضمن المسح البيئي وصياغة االستراتيجية وتنفيذها 

طبيقها وفقا  كما يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف واألدوات الالزمة لتحليل واختيار البدائل االستراتيجية وت
 الكبيرة والصغيرة والمشاريع الريادية والمنظمات غير الهادفة للربح. األعماللمتغيرات البيئة المحيطة في 

 

 (3،ن:3) األعمالمحاسبة إدارية ومالية لطلبة  20210705
اإلدارية ونشأته وتطوره وعالقته بالمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف،  يهدف هذا المساق الى التعريف بعلم المحاسبة

قائمة  ودورها في دعم القرارات اإلدارية، ودراسة سلوك التكاليف حسب ارتباطها بحجم النشاط وأثر سلوكها على إعداد
شكل دراسة العالقة بين تكلفة وحجم النشاط وربح المنشاة وتحديد نقطة التعادل التي ت الدخل. كما يتناول المساق

ألمان افاصال بين منطقة الربح ومنطقة الخسارة ونسبة استغالل المنشاة لطاقتها اإلنتاجية عند نقطة التعادل وهامش 
ول المساق ن بين البدائل المتاحة. كما يتناالقرار م ونقطة إغالق المصنع، إضافة إلى دراسة التكاليف المالئمة التخاذ

قابية. كما ر الموازنات التقديرية ومفهومها وأنواعها ومدى مساهمتها في ترشيد القرارات اإلدارية ومدى استخدامها كاداه 
يد تحديتناول المساق دراسة نظام الالمركزية ونظام محاسبة المسئولية في ظل المركزية اإلدارة وتفويض الصالحيات و 

 المسئوليات. 

 

 (:3،ن:3اإلدارة التسويقية ) 20420701
من حيث عالقة االدارة التسويقية يهدف هذا المساق إلى دراسة اإلدارة التسويقية المتقدمة وبكل محطاتها ومحاورها 

مع تزويد الطلبة بمهارات ذات عالقة بكيفية تطبيق الوظائف اإلدارية على مع االدارات االخرى داخل المنظمة، 
النشاط التسويقي، ومهارة التخطيط التسويقي، والتنظيم والتنسيق والتوجيه التسويقي والقيادة والسيطرة ، والتنفيذ لألنشطة 
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، كما صائص مدير التسويق العالمييقي وخالرقابة والتدقيق التسو ، و تخاذ القرارات التسويقيةالتسويقية، وعملية ا
 تتضمن المادة بيان تنوع ثقافات المجتمع العالمي وانعكاسه على االنشطة التسويقية والعالقة مع العمالء.

 

 (:3،ن:3) الهندسة المالية 20340707
عقود تشرح هذه المادة وتحلل األصول المشتقة مثل اليهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية 

خفيف( تستخدم هذه األدوات من قبل المؤسسات والمستثمرين للحد من )أو لتو اآلجلة وعقود المبادلة والخيارات. 
نا  المخاطر غير المرغوب بها أحيانا  ولتحمل مخاطر إضافية مبنية على توقعات حركة السوق المستقبلية أحيا

مشتقة وتبين . تعرف هذه المادة باألنواع الرئيسية لألصول اللتعريف باالستراتيجيات الالزمة للتعامل معهاا، و أخرى 
طبيقات وتقدم اإلطار العام لتسعير األصول المشتقة والت ركيفية توظيفها للتحوط من المخاطاستخدامها للوصول ل

 تقةالمختلفة لطرق تسعير األصول المشتقة خارج سوق األصول المش


