2018/2017

1-6

:
ريادة علمية ومهنية في العمليات المالية والمصرفية.

:

إعداد كوادر مؤهلة علميا ً ومهنيا ً لمواكبة التطور النوعي والكمي في احتياجات سوق العمل المالي والمصرفي ومؤسساتها.

:
يهدف القسم إلى تحقيق ما يلي:
 .1إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا بمهارات عالية قادرة على التفاعل مع مهنة التمويل والصيرفة في االسواق المالية
على الصعيد المحلي والعالمي.
 .2العمل على زيادة القدرات المعرفية والتفكير واالبداع لدى الطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية.
 .3التأكيد على التدريب العملي للطلبة وذلك لربط الجانب النظري بالواقع العملي.
 . 4تشجيع البحث العلمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ورفد المناهج بما يستجد من معلومات في مجال التمويل
والمصارف.
 .5المراجعة المستمرة للبرنامج وخططه الدراسية سعيا ً للتطوير تمشيا ً مع تحديات األسواق المالية المحلية والعالمية.

 .1اكتساب المعرفة في التخصص:
اإللمام بالقرارات المالية المختلفة للشركات والقدرة على تحديد وتحليل المشاكل المالية وايجاد الحلول المناسبة لها ،وان
يتعلم وبشكل معمق المفاهيم والمبادئ العلمية االساسية في االدارة المالية واالستثمار والعالقة بين العائد والمخاطرة.
 . 2التنوع في المعرفة :أن يمتلك معارف ومهارات مترابطة مع مجال اختصاصه (التمويل والمصارف) في مجاالت
مساندة كاالقتصاد الجزئي والكلي واالقتصاد االداري واالحصاء والتشريعات المالية والمحاسبية والتسويق.
 .3تكنولوجيا المعلومات :امتالك معرفة في نظم المعلومات المالية وممارسة تطبيقات الحاسوب في التمويل واالستثمار
والعمليات المصرفية المختلفة.
 .4التفكير الناقد :إن يمتلك مهارات التفكير النقدي في مواجهة المشكالت المالية مع القدرة على توظيف االساليب الكمية
والنوعية في حلها ،والقدرة على االبداع في مجاالت العلوم المالية والمصرفية.
 . 5أخالقيات المهنة :إن يعرف المعايير األخالقية للمهنة وان يتحلى بالقيم والسلوكيات السائدة في الوسط المالي
والمصرفي بشكل خاص وفي مؤسسات اإلعمال بشكل عام.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير (مسار الرسالة) في تخصص التسويق من ( )132ساعة معتمدة موزعة على

النحو اآلتي:
أولا

ثانيا

المتطلبات اإلجبارية

24

%73

المتطلبات الختيارية

9

%27

33

%100

5

التسلس ـ ـل

ُمستوى المادة

المجال المعرفـي

رم ــز ِ
القسـ ـ ـ ـ ـ ــم

2
رم ــز ال ُكلية

24

20172011

منهجية البحث العلمي

3

20373011

ﺍلمحاسبة ﺍإلﺩﺍﺭية

3

20571022

ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلمالية ﺍلمتقدمة

3

20571034

ﺍلتمويل ﺍلدﻭلي

3

20572016

ﺍلنظرية ﺍلنقدية

3

20572021

ﺍﺩﺍﺭة ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلمتقدمة

3

20572023

ﺍسوﺍﻕ ﻭمؤسساﺕ مالية

3

20573011

ﺍﺩﺍﺭة ﺍلستثماﺭ

3
24
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ثانيا:

متطلبات اختيارية 9( :ساعات معتمدة) يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

20371011

ﺍلمحاسبة ﺍلمتقدمة

3

-

20571032

ﺍلتحليل ﺍلمالي ﺍلمتقدﻡ

3

-

20574023

ﺍﺩﺍﺭة ﺍلمخاﻃر

3

-

20574034

ﺍلهندسة ﺍلمالية

3

-

20575032

ﺍقتصاﺩ إﺩﺍﺭﻱ

3

-

20575035

ﺍلتسويق ﺍلمصرفي

3

-
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الرقم

المادة

1

( )20571022اإلدارة المالية المتقدمة (3ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق إلى دراسة متعمقة للق اررات التي يجب
على المدير المالي اتخاذها من ق اررات الموازنة الرأسمالية ،وهيكل رأس المال وسياسات التوزيع .كما يتم تعريف الطالب
على تقييم الشركات .باإلضافة الى كيفية استخدام الشركات للنماذج المالية في اتخاذ ق اررات استثمارية وتمويلية مهمة.

2

( )20571034التمويل الدولي (3ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق إلى دراسة أسواق الصرف األجنبي ،وميزان
المدفوعات ،وتحديد سعر الصرف ،وتقنيات التحوط من مخاطر العمالت ،وأدوات مشتقات العمالت .باإلضافة إلى ذلك

 ،سيتم مراجعة الممارسات الستثمارية للشركات متعددة الجنسية لتعريف الطالب بنوع القضايا العملية في هذه المؤسسات
المالية الدولية.
3

( )20572016النظرية النقدية (3ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق الى معرفة العلم السلوكي لالقتصاد الذي يركز
على أسعار الفائدة ومفهوم المال وأسعار الصرف والسياسة النقدية .وتشمل الموضوعات التي تمت تغطيتها الهياكل
والوظائف المصرفية  ،والحتياطي الفيدرالي  ،ومحددات العرض النقدي  ،والسياسة المالية والسياسة النقدية ،

والقتصادات الدولية.
4

( )20572021إدارة المصارف المتقدمة (3ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق إلى دراسة المفاهيم األساسية للمصارف،
حيث تؤدي المصارف خدمات داخلية عديدة وهي بذلك تعتمد على مواردها وكيفية استخدامها واستغاللها وبشكل مثالي
في مجالت تقليدية وحديثة .كذلك وصف السمات العامة للمصارف التجارية باإلضافة الى اهميتها وأهدافها ووظائفها
وتزويد الطالب بالمعرفة عن وظائف وأهمية البنك المركزي وعالقته بالمصارف التجارية.

5

( )20572023أسواق ومؤسسات مالية (3ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق إلى معرفة دور السواق والمؤسسات
المالية ،محددات اسعار الفائدة ،العالقة بين اسعار الفائدة واسعار الوراق المالية ،هيكل اسعار الفائدة ،اسواق الوراق

المالية :اسواق النقد ،اسواق السندات ،اسواق السهم ،البنوك التجارية والمؤسسات المالية حاضنة ادخار ،شركات الموال،
صناديق الستثمار .باإلضافة إلى ذلك  ،تزويد الطلبة بالمفاهيم والمعلومات الضرورية ذات العالقة بالجهاز المالي
6

والمصرفي بدءا بأهمية النظام المالي ودور مؤسساته وانتهاءا بالمؤسسات المالية الدولية.

(( )20573011ﺍﺩﺍﺭة ﺍلستثماﺭ3( :ساعات معتمده) :يركز مساق إدارة اإلستثمار وبشكل معمق على أهم قضايا

اإلستثمار والق اررات اإلستثمارية التي من شأنها تحقيق أهداف اإلستثمار كالربحية وتعظيم ثروة المساهمين والمستثمرين.

كما ويركز على طبيعة العالقة بين المخاطرة والعائد من اإلستثمار ويتطرق الى طرق قياس كل من العائد والمخاطر
وفي ا لجزء األخير يلقي هذا المساق الضوء على أدوات اإلستثمار وأنواعها وأهميتها بما في ذلك السندات .كل هذه
المحاور كفيلة بتزويد الطلبة بالمعارف الالزمة لإلنخ ارط في سوق األعمال وادارة اإلستثمار في الحياة العملية.
7

( )20571032التحليل المالي المتقدم(3ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق الى معرفة الطار النظري والعملي و

المبادئ واألسس المتعلقة بالتحليل المالي والتعرف على ادوات التحليل وكيفية استخدامها للحصول على المعلومات
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المالية و تفسيرها بهدف التوصل الى مؤشرات تساعد في التعرف على ما ستكون عليه العالقة بين عناصر القوائم المالية
والعمل على التدخل اذا تم الكشف عن انها تسير في اتجاه غير مرغوب والذي يؤثر على الهيكل المالي العام للشركة.
8

( )20574023ﺍﺩﺍﺭة ﺍلمخاﻃر3( :ساعات معتمده) :يتناول هذا المقرر بشكل موسع ومعمق نظرية المخاطر ,وأساليب
وخطوات قياس وادارة التحكم فى المخاطر المالية المستخدمة بواسطة خبراء المخاطر .يغطى هذا المقرر كذلك دور إدارة

المخاطر فى المؤسسات المالية كما مطبقة فى واقع السوق المالية العالمية فى قطاع صناعة المال .يقدم المقرر نماذج

عديدة إلدارة المخاطر لقياس وادارة أنواع مختلفة من المخاطر تشمل :مخاطر الملكية ,مخاطر سعر الفائدة ومخاطر
األئتمان
9

( )20574034الهندسة المالية3( :ساعات معتمده) :يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمعنى ومفهوم الهندسة المالية
ومكوناتها وخاصة المفاهيم األساسية للمشتقات المالية مثل عقود الخيارات  ،العقود اآلجلة  ،العقود المستقبلية والمقايضات

وطرق تسعيرها والمهارات الالزمة لتقييمها وكيفية توظيفها للتحوط من المخاطر .كما يهدف إلى التعريف بالستراتيجيات
الالزمة للتعامل معها.
10

( )20575032اقتصاد إداري3( :ساعات معتمده) :يتم التركيز في هذه المادة على تطبيقات النظرية اإلقتصادية الجزئية
في مجال إدارة األعمال ودورها في اتخاذ الق اررات ورسم السياسات اإلقتصادية واإلدارية على مستوى الوحدة اإلنتاجية.
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