
 

 

 

 

 

 

 
1-18 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2017 2018/ 



 

 

 

 

 

 

 
2-18 

 

  رؤية القسم:

  .والمصرفية المالية العمليات في متميزة ومهنية علمية ريادة

 

  رسالة القسم:

 والمصرفي اليالم العمل سوق احتياجات في والكمي النوعي التطور لمواكبة ومهنيا   علميا   مؤهلة كوادر اعداد

 ومؤسساتها

  أهـداف القسم:

 :تحقيق األهداف اآلتية إلى البرنامج هذا يهدف

 في صيرفةوال التمويل مهنة مع التفاعل ىقادرة عل عالية كوادر مؤهلة علميا ومهنيا بمهارات إعداد .1
 .والعالمي المحلي الصعيد على الماليةاألسواق 

 .والمصرفية يةالمال العلوم مجال في الطلبة لدى واالبداع والتفكير المعرفية القدرات زيادة على العمل .2

 .العملي بالواقع النظري الجانب لربط وذلك للطلبة العملي التدريب على التأكيد .3

 في تمعلوما من يستجد بما المناهج ورفد التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بين العلمي البحث تشجيع .4
 .والمصارف التمويل مجال

 لماليةا األسواق تحديات مع تمشيا   للتطوير سعيا   الدراسية وخططه للبرنامج المستمرة المراجعة .5
 .والعالمية المحلية

 

 :والمصارفمخرجات برنامج بكالوريوس التمويل 

 تالمخرجا اكتسب قد يكون أن والمصارف التمويل تخصص في بكالوريوس ينهي الذي الطالب من يتوقع

 بها تعلقةالم والنشاطات المهارات ممارسة على وقادرا لها الضرورية للكفايات مالكا يكون وان التالية

 :التالي النحو على وهي

 المعرفة في التخصص:اكتساب 

وايجاد الحلول  إللمام بالقرارات المالية المختلفة للشركات والقدرة على تحديد وتحليل المشاكل الماليةا 

الساسية في االدارة المالية واالستثمار معمق المفاهيم والمبادئ العلمية ا وبشكل يتعلمالمناسبة لها، وان 

 والعالقة بين العائد والمخاطرة.
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 في المعرفة: التنوع

ان يمتلك معارف ومهارات مترابطة مع مجال اختصاصه التمويل والمصارف في مجاالت مساندة 

 تسويق.كاالقتصاد الجزئي والكلي واالقتصاد االداري واالحصاء والتشريعات المالية والمحاسبية وال

 تكنولوجيا المعلومات:

العمليات وتطبيقات الحاسوب في التمويل واالستثمار امتالك معرفة في نظم المعلومات المالية وممارسة 

 المصرفية المختلفة.

 التفكير الناقد:

يب الكمية ان يمتلك مهارات التفكير النقدي في مواجهة المشكالت المالية مع القدرة على توظيف االسال

 والنوعية في حلها، والقدرة على االبداع في مجاالت العلوم المالية والمصرفية.

 قيات المهنة:اخال

ي والمصرفي ان يعرف المعايير االخالقية للمهنة وان يتحلى بالقيم والسلوكيات السائدة في الوسط المال

 بشكل خاص وفي مؤسسات االعمال بشكل عام.

 مهارات التواصل:

ير قديم تقارتان يكون قادرا على التعامل والتواصل مع االخرين وعلى ايصال افكاره شفاها وكتابة وكذلك 

 تتصف بالمهنية والحرفية باللغتين العربية واالنجليزية.

 

 الخبرة والجاهزية للعمل:

الدولية وإدارة وان يمتلك المهارات الالزمة للعمل في قطاعات التمويل المختلفة كاألسواق المالية المحلية 

 أحدفي  المخاطر وإدارة المصارف التجارية واالسالمية والتحليل المالي، وان ينهي برنامجا تدريبيا

 .علي وخاصة ضمن الفريقالمصارف أو المؤسسات المالية يعينه في استعداده وجاهزيته للعمل الف
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 مكونات الخطة

حو ساعة معتمدة موزعة على الن132من  التمويل جة البكالوريوس في تخصصتتكون الخطة الدراسية لدر

 اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 0.204 27 متطلبات الجامعة أوال  

 0.1818 24 متطلبات الكلية ثانيا  

 0.409 54 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثا  

 0.113 15 متطلبات التخصص اختياري رابعا  

 0.090 12 مواد مساندة رابعا  

 %100 132 المجموع

 

 المعتمد في الجامعة الترميزنظام 

 23011101مبادئ اإلدارة المالية مثال: 

1 0  1 1  1 0  3  2 

لالتسلســــ   ُمستوى المادة  
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

         

 المجاالت المعرفية

 المجال المعرفي رمز المجال
عدد الساعات المعتمدة في 

 الخطة الدراسية

 12 اإلدارة المالية و التحليل المالي 0

 15  األسواق و المؤسسات المالية و المصرفية 1

 15 إدارة االستثمار 2

 12  إدارة المخاطر 3
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 ساعة معتمدة 27الجامعة أوالً: متطلبات 

 اآلتية ساعة معتمدة وتشمل المواد 18أ. متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها  

المادةأسم  المادةرمز   
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 العلوم العسكرية 55011101

 3 1اللغة العربية  55011102

 3 1ليزية جاللغة االن 55011103

 3 مهارات حياتيه 55011204

 3 والمهارات المعرفية األساسيات 55011205

 3 واإلبداعالريادة  55011306

 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

 0 اللغة العربية استدراكي 55011108

 0 اللغة االنجليزية استدراكي 55011109

 0 مهارات الحاسوب استدراكي 55011110

 18 المجموع

 

ن مساعات معتمدة يختارها الطالب  9ويخصص لها  االختيارية. متطلبات الجامعة ب

 المجموعات اآلتية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجموعة

المادةرمز  المجال المادةأسم    
 عدد الساعات

 المعتمدة

 

 مجال

 العلوم

 اإلنسانية

 3 2اللغة العربية  55021101

 3 2اللغة االنجليزية  55021102

 3 علم النفسمبادئ  55021203

 3 اإلنسانحقوق  55021204

 3 الفن إلىمدخل  55021305

 مجال

 العلوم

 االجتماعية

 واالقتصادية

 3 الثقافة اإلسالمية 55031101

 3 الحضارة العربية اإلسالمية 55031102

 3 وفلسطين األردنتأريخ  55031203

 3 اإلدارة في حياتنا 55031204

 3 التجارة اإللكترونية إلىمدخل  55031305

 3 الثقافة القانونية 55031306

 مجال

 العلوم

 والتكنولوجيا

 3 صحة الفرد والمجتمع  55041101

 3 تكنولوجيا المعلومات وحل المشكالت  55041102

 3 البيئة والمجتمع 55041203
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 والزراعة

 والصحة

 3 الغذاء والصحة 55041204

 3 والزراعةاالقتصاد  55041205

 3 السالمة المهنية 55041306

 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

 

 ساعة معتمدة 24 ثانياً: متطلبات الكلية

 ساعة معتمدة 24لية اإلجبارية أ. متطلبات الك

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة المادةرقم 

 -   3 أساسيات اإلدارة  21011101

 -   3 1محاسبة مبادئ  22011101

 -   3 مبادئ اإلدارة المالية  23011101

 -   3 1مبادئ التأمين  23041101

 -   3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101

 -   3 مبادئ التسويق  24011101

 -   3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية  25011101

 -   3 مبادئ اإلحصاء 25051102

     المجموع

 

 لمواد اآلتيةامتطلبات الكلية االختيارية: يختار الطالب ...... ساعات معتمدة من ب. 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة رقم المادة

     ال يوجد 
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 ساعة معتمدة69 ثالثاً: متطلبات التخصص

 ساعة معتمدة 54متطلبات التخصص اإلجبارية  .أ

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة المادةرقم 

 س 23011101   3 للشركات الماليةاإلدارة  23011202

 س 23012203   3 الريادية المالية 23012106

 س 23011101   3 المالي التحليل 23012203

 س 23012203   3 الدولية المالية 23013204

 س 23012203   3 المالية المعلومات نظم 23013205

 س 23041101   3 المصارف إدارة 23022101

 س 23011101   3 الماليةاألسواق  23022203

 س 23011202   3 المالية المؤسساتإدارة  23022204

 س 23022101   3 المصرفي االئتمانإدارة  23022205

 س 23011101   3 االستثمارإدارة  23033101

 س 23033101   3 االستثمارية المحافظإدارة  23033102

 س 23033101   3 المالية العقود 23033203

 س 23011101   3 العقار تمويل 23033204

 س 23041101   3 2 التأمين مبادئ 23041202

    3 المالية الرياضيات 23044103

 س 23022205   3 المخاطر إدارة 23044104

    3 العملي التدريب 23044208

 س 23013204   3 التخرج مشروع 23044209

    54 المجموع

 اآلتية معتمدة من المواد ةساع15الطالب االختيارية: يختار  ب. متطلبات التخصص

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة رقم المادة

 س 23011101   3 ةالمالية الشخصي 23012107

 س 23013205   3 المالية في الحاسوب تطبيقات 23013108

 س 23022101   3 اإلسالمية المصارف 23022202

 س 23022101   3 والمصارف النقود 23022206

 س 23033101   3 االستثمار بنوك 23022207

 س 23011101   3 السلوكية المالية 23033205

 س 23022204   3 المالية المشتقات 23044105

 س 23011101   3 المالية في معاصرة قضايا 23044206

 وتقويم االقتصادية الجدوى دراسة 23044207

 المشاريع

 س 23011101   3

 س 23051101   3 الكلي االقتصاد مبادئ 23051102

 س 23051101   3 إداري اقتصاد 23051103
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 معتمدة ساعة12رابعاً: مواد مساندة 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة المادةرقم 

 س 21011101   3 األعمال أخالقيات 21013109

    3 التجارية التشريعات 21051201

 س 24011101   3 المصرفي التسويق 24044103

 س 22011101   3 االدارية المحاسبة 26033101

    12 المجموع

 

 الخطة االسترشادية

 السنة األولى

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  - 3 الماليةمبادئ اإلدارة  23011101

  - 3 (1اللغة العربية ) 55011102

  - 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103

  - 3 االقتصاد الجزئي مبادئ 23051101

  - 3 (1التامين ) مبادئ 23041101

  - 3 (1محاسبة ) مبادئ 22011101

     

     

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة المادةرقم 
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

   3 اساسيات االدارة 21011101

   3 التسويق مبادئ 24011101

  55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101

  - 3 الثقافة االسالمية 55031101

  23011101 3 االدارة المالية للشركات 23011202

  23041101 3 ادارة المصارف 23022101

     

   18 المجموع
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 السنة الثانية

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  23011202 3 ادارة المؤسسات المالية 23022204

  23011101 3 ادارة االستثمار 23033101

  - 3 المعلومات االداريةاساسيات نطم  25011101

  - 3 االحصاء مبادئ 25051102

  23022101 3 النقود و المصارف 23022206

  23051101 3 اقتصاد اداري 23051103

     

     

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  23051101 3 االقتصاد الكلي مبادئ 23051102

  23022101 3 المصارف االسالمية 23022202

  23033101 3 ادارة المحافظ االستثمارية 23033102

  23011101 3 التحليل المالي 23012203

  23041101 3 (2التامين ) مبادئ 23041202

  - 3 المجتمعصحة الفرد و  55041101

     

     

     

     

   18 المجموع
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 ةلثالسنة الثا

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  23012203 3 المالية الريادية 23012106

  23012203 3 نظم المعلومات المالية 23013205

  23011101 3 االسواق المالية 23022203

  23021101 3 االئتمان المصرفي ادارة 23022205

  - 3 االدارة في حياتنا 55031204

  - 3 االساسيات و المهارات المعرفية 55011205

     

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  23022205 3 ادارة المخاطر 23044104

  23012203 3 المالية الدولية 23013204

  23011101 3 تمويل العقار 23033204

  - 3 التشريعات التجارية 21051201

  22011101 3 المحاسبة االدارية 26033101

  - 3 مهارات حياتية 55011204

     

     

   18 المجموع
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 رابعةالسنة ال

 الفصل األول

 المادةاسم  رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 المتطلب المتزامن

  - 3 الرياضيات المالية 23044103

  - 3 التدريب العملي 23044208

  23022204 3 المشتقات المالية 23044105

  - 3 الريادة و االبداع 55011306

     

     

     

     

  12 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 المتطلب المتزامن

  23013204 3 مشروع التخرج 23044209

  23033101 3 العقود المالية 23033203

  24011101 3 التسويق المصرفي 24044103

  - 3 العلوم العسكرية 55011101

     

     

   12 المجموع
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 وصف المواد

ال يوجد  بق:المتطلب السا ظريمعتمدة، ن ساعات 3 المالية اإلدارةمبادئ  المادة ماس 23011101المادة رقم 

 .ال يوجد رقم المادة

 
 الطلبة على  ويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي تساعد الضرورية،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات 

 المختلفة ويوازن هذا المساق ما بين النظرية والتطبيق. بأشكالهفهم وتحليل ادوات التحليل المالي 

 

االدارة دئ مباالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 اداره االستثماراسم المادة  23033101 رقم المادة

 .23011101 رقم المادة المالية

 
ها تحقيق أهداف التي من شأن االستثماريةوالقرارات  االستثماربكونه مساقا يركز على أهم قضايا  االستثمارتصف مساق إدارة 

 االستثمارعائد من كالربحية وتعظيم ثروة المساهمين والمستثمرين. كما ويركز على العالقة الطردية بين المخاطر وال االستثمار

وأنواعها  االستثمار ويتطرق الى طرق قياس كل من العائد والمخاطر وفي الجزء األخير يلقي هذا المساق الضوء على أدوات

عمال وإدارة في سوق األ لالنخراطوأهميتها بما في ذلك السندات. كل هذه المحاور كفيلة بتزويد الطلبة بالمعارف الالزمة 

 في الحياة العملية االستثمار

 

رقم  ارفالمص ادارةالمتطلب السابق: نظري معتمدة،  ساعات 3 إدارة االئتمان المصرفياسم المادة 23022205رقم المادة 

 .23022101المادة 

 
صرفي ماهيته ة االئتمان المنشأهذا المساق  سيتناول، حيث االئتمان المصرفي  ضرورية وهامة في تالطلبة بموضوعايزود هذا المساق 

بة عليه، أنواع االئتمان قاوأهميته وعالقته االئتمان بالمتغيرات النقدية واالقتصادية، خلق االئتمان المصرفي، تنظيم االئتمان المصرفي والر

اعد منح االئتمان المصرفي، االستعالم والتحقق في إدارة االئتمان، معايير منح االئتمان المصرفي، تحليل مخاطر االئتمان المصرفي، قو

ليل المالي، وإدارة تحالمصرفي، التحليل االئتماني )النوعي والفني(، التحليل االئتماني لتجنب مخاطر الفشل المالي، إدارة االئتمان وال

 .االئتمان واحتياجات العميل والنمو القابل لالستمرار

 

رقم  الستثمارادارة االمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 ادارة المحافظ االستثماريةاسم المادة 23033102المادة رقم 

 .23033101المادة 

 
مكن الطالب من ت المكتسبةوالمهارات  رفةهو تطوير المهارات الكمية والنوعية المطلوبة في إدارة األصول. المع ا المساقالغرض من هذ

محفظة المالية، التوازن على أدوات االستثمار، نظرية ال دالمادة تؤكه . هذفي المحافظ االستثمارية القضايا الحالية ىمتطور علإجراء تقييم 

م محفظة استثمارية. المحفظة. سوف يتعلم الطالب كيفية وضع أهداف االستثمار وكيفية بناء وإدارة وتقيي وتقييم أداء في أسواق رأس المال

 متخصصي االستثمار. ليصبحوا أحدهذا بالطبع أمر ضروري ألولئك الذين يخططون 

 

رقم مصرفي إدارة االئتمان الالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3المخاطر  المادة داره اسم23044104دة رقم الما

 .23022205المادة 

 
المستخدمة  مالية،الالمخاطر  فيالتحكم  وأدارهوأساليب وخطوات قياس  المخاطر،األولية لنظرية  للمبادئيهدف يتناول هذا المقرر مقدمة 

 فيلمالية العالمية واقع حقيقة السوق ا فيالمؤسسات المالية كما مطبقة  فيبواسطة خبراء المخاطر. يغطى هذا المقرر دور أدارة المخاطر 

مخاطر  لملكية،اأنواع مختلفة من المخاطر تشمل: مخاطر  وأدارهالمخاطر لقياس  ألدارهقطاع صناعة المال.  يقدم المقرر نماذج عديدة 

 االئتمانسعر الفائدة ومخاطر 
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لتامين ا مبادئالمتطلب السابق: نظري معتمدة،  ساعات 3 ة المصارفإدارالمادة  اسم23022101رقم المادة 

 .23041101رقم المادة  (1)

 
عتمد على حيث تؤدي المصارف خدمات داخلية عديدة وهي بذلك ت للمصارف،المفاهيم األساسية يركز هذا المساق على دراسة 

صارف التجارية ممواردها وكيفية استخدامها واستغاللها وبشكل مثالي في مجاالت تقليدية وحديثة. كذلك وصف السمات العامة لل

المصارف ب وعالقتهها وأهدافها ووظائفها وتزويد الطالب بالمعرفة عن وظائف وأهمية البنك المركزي باإلضافة الى اهميت

 التجارية.

 

بق: المتطلب السانظري ساعات معتمدة،  3 إدارة المؤسسات الماليةالمادة  اسم23022204المادة رقم 

 .23011202رقم المادة االدارة المالية للشركات 

 
 يالنظام المالية ة ذات العالقة بالجهاز المالي والمصرفي بدءا  بأهمالطلبة بالمفاهيم والمعلومات الضرورييزود هذا المساق 

ي من أهمها البنوك ودور مؤسساته وإنتهاءا  بالمؤسسات المالية الدولية، حيث سيتناول هذا المساق أهم المؤسسات المالية، والت
قرى، مؤسسات ، بنك االنماء الصناعي وتنمية المدن والالمتخصصةالمية، البنوك المركزية، البنوك التجارية، المصارف اإلس

ة الدولية، الوظيفي، المؤسسات المالي واالدخاروشركات التأمين، مؤسسة الضمان االجتماعي، صناديق االستثمار والتقاعد 
 هذا المساق ما بين النظرية والتطبيق. نالدولي. ويوازالبنك 

 

القتصاد امبادئ المتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3اقتصاد إداريالمادة  اسم 23051103 رقم المادة

 .23051101المادة  مالجزئي رق

 

خاذ القرارات ورسم الجزئية في مجال إدارة األعمال ودورها في ات االقتصاديةيتم التركيز في هذه المادة على تطبيقات النظرية 
 واإلدارية على مستوى الوحدة اإلنتاجية. االقتصاديةالسياسات 

 

ابق: المتطلب السنظري ساعات معتمدة،  3 للشركات المالية اإلدارةالمادة  اسم 23011202 رقم المادة

 .23011101رقم المادة  االدارة المالية مبادئ

 

 الطلبة على  ويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي تساعد الضرورية،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات 

 المختلفة ويوازن هذا المساق ما بين النظرية والتطبيق. بأشكالهفهم وتحليل ادوات التحليل المالي 
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االدارة المتطلب السابق: مبادئ نظري ساعات معتمدة،  3 الماليةاالسواق المادة  اسم23022203رقم المادة 

 .23011101المادة  المالية رقم

سعار االوراق المالية، يتناول هذا المساق دور االسواق والمؤسسات المالية، محددات اسعار الفائدة، العالقة بين اسعار الفائدة وا
والمؤسسات المالية ة هيكل اسعار الفائدة، اسواق االوراق المالية: اسواق النقد، اسواق السندات، اسواق االسهم، البنوك التجاري

 حاضنة ادخار، شركات االموال، صناديق االستثمار.

 

االدارة دئ المتطلب السابق: مبانظري ساعات معتمدة،  3التحليل المالي المادة  اسم 23012203رقم المادة 

 .23011101المادة  المالية رقم

 

 القرارات.داة متميزة في اتخاذ داء، واالا التمويلية، تقييمداة للرقابة بها باعتباره ا االهتمامالتحليل المالي من المواضيع التي يزداد 

ت التحليل وكيفية المتعلقة بالتحليل المالي والتعرف على ادوا واألسس المبادئتتناول هذه المادة في اطارها النظري والعملي 

عليه  التوصل الى مؤشرات تساعد في التعرف على ما ستكون وتفسيرها بهدفاستخدامها للحصول على المعلومات المالية 

لذي يؤثر على تم الكشف عن انها تسير في اتجاه غير مرغوب وا إذاالعالقة بين عناصر القوائم المالية والعمل على التدخل 

 .الهيكل المالي العام للشركة

 

 .يوجد الالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 الماليةالرياضيات المادة  اسم23044103رقم المادة 

 

المركبة الفائدة ويتناول هذا المساق طرق حساب القائدة البسيطة و الضرورية،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات 

 رية والتطبيق.هذا المساق ما بين النظ السندات ويوازنوكيفية فهم اسوق السندات وطرق تقيم  للنقود،القيمة الزمنية  وفهم

 

 االستثمار ادارةالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 العقود الماليةالمادة  اسم23033203رقم المادة 

 .23033101رقم المادة 

 

 المستقبلية العقود جلة،اآل العقود الخيارات، عقود مثل المالية للعقود األساسية بالمفاهيم الطلبة تزويد إلى المساق هذا يهدف

 التعريف لىإ يهدف كما. المخاطر من للتحوط توظيفها وكيفية لتقييمهاالمهارات الالزمة و تسعيرها وطرق والمقايضات

 .معها للتعامل الالزمة الستراتيجياتاب

 

 

 

المالي  حليلالتالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 المالية الدوليةالمادة  اسم 23013204 رقم المادة

 .23012203رقم المادة 

 

ها وقواعدها ال يمكن والتي بدون معرفة اسس اآلن،دارة المالية الدولية من متطلبات فكر العولمة الذي يسود العالم تعد اإل

مؤسسات ، وذلك من خالل التعرف على ميزان المدفوعات والالوطني لكل دولة على حدة االقتصادضمان تحقيق اهداف 

 الدولية والنظم النقدية وآلية التعامل مع العمالت األجنبية
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التحليل المتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 المالية الرياديةالمادة  اسم 23012106 رقم المادة

 .23012203المادة  المالي رقم

 

جيات البرم منشآت، من المنشآت"الريادية المالية" عبارة عن مجموعة من األفكار التي تنطبق على مجموعة واسعة من 

ختالفا كبيرا عن افي نهايات هذا الطيف تختلف  للمنشآتالمشاريع الصغيرة والتكتالت الدولية الكبرى. االحتياجات التمويلية و

. المنشآتتمويل لكي بشكل وثيق للنموذج الكالسي قالكبيرة تتواف للمنشآتاالحتياجات المالية ان يمكن القول  لذا .،بعضها البعض

وفي صل، يمكن أن يتم بشكل منفوقرارات االستثمار وقرارات التمويل ويعمل هذا النموذج بشكل عام في ظل االفتراضات و

ل جيد. كثير متنوعة بشك المستثمرون محافظيعقد ت، ورب من الكمال وخالية تقريبا من تكاليف المعامالتقتأسواق رأس المال 

 الكبيرة ذات التقنية العالية هذا النموذج هو المناسب. المنشآتمن 

 

ادئ مبالمتطلب السابق: نظري معتمدة،  ساعات 3 المالية السلوكيةاسم المادة  23033205 رقم المادة

 .23011101رقم المادة  اإلدارة المالية
 

ف الى توضيح العديد تهدوعلى السلوك والقرارات المالية للمستثمرين.  المؤثرة المفاهيم النفسية هذه المادة على يتم التركيز في

لمالية. وسوف يتم امن المواضيع التي تتعلق بتطبيق مداخل المالية السلوكية والتحيز في القرارات للمستثمر الفرد او الشركات 

هدف الى تحديد تره على اتخاذ القرارات المالية في االسواق بجميع اشكالها. كما وأثي التطرق الى فهم وتحليل السلوك النفس

 ليات الفعالة للمساعدة على تعزيز القرارات المالية للمستثمرين.   وتطبيق المفاهيم واآل

 

دئ مباالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 المالية الشخصيةسم المادة ا 23012107 رقم المادة

 .23011101رقم المادة  اإلدارة المالية

 
إدارة  ت،والنفقاساق عرضا واسعا ألساسيات المالية الشخصية. يغطي المساق باإلضافة إلى ميزانية الدخول الم اهذ وفري

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

 

ارة إدالمتطلب السابق: نظري ساعات معتمدة،  3 المشتقات الماليةاسم المادة  23044105 رقم المادة

 .23022204المادة  المالية رقمالمؤسسات 

 
عقود المستقبلية ال اآلجلة،العقود  الخيارات،للمشتقات المالية مثل األساسية  فاهيممساق إلى تزويد الطلبة بالمهذا اليهدف 

لتعريف كما يهدف إلى ا المخاطر.والمقايضات وطرق تسعيرها والمهارات الالزمة لتقييمها وكيفية توظيفها للتحوط من 

 باالستراتيجيات الالزمة للتعامل معها.

 

 

دارة إالمتطلب السابق: نظري معتمدة،  ساعات 3 المصارف اإلسالميةاسم المادة  23022202ة رقم الماد

 .23022101رقم المادة  المصارف

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

ويتناول المجال المصرفي. كما يركز المساق على أهمية التمييز بين المصارف اإلسالمية وقريناتها من المصارف التقليدية. 
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والمصرفي اإلسالمي ومفاهيمها األساسية وأدوات التمويل اإلسالمية كالمضاربة  االقتصاديموضوعات تتعلق بالنظام  المساق

 .والمشاركة واإلجارة والمرابحة واإلستصناع

رة إداالمتطلب السابق:  نظريمعتمدة،  ساعات 3 النقود والمصارفاسم المادة  23022206 رقم المادة

 .23022101المادة  المصارف رقم

 

قدية، كما تركز تناول المادة ماهية النقود والبنوك وتطور النظم النقدية، والسياسات المتبعة من قبل الدولة في تحقيق أهدافها النت
في عرض  هذه المادة على نشأة النقود وتعريف وظائفها وأنواعها وأهميتها في النظم االقتصادية المختلفة، والعوامل التي تؤثر

 ووظائفها.ا، والنظرية الكمية للنقود والتحليل النقدي الحديث، وتدرس أيضا البنوك وأنواعها النقود والطلب عليه
 

ة إدارالمتطلب السابق:  نظريمعتمدة،  ساعات 3 بنوك االستثماراسم المادة  23022207ة رقم الماد

 .23033101المادة  رقم االستثمار

 

ساعد الطلبة على فهم تويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي  الضرورية،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات 

 للشركات،ات المالية وتقديم الخدم المالية،تنشيط االسواق واهميتها في  الحياة االقتصاديةفي بنوك االستثمار دور وتحليل 

التجارية.وتقييم االوراق المالية والفرق بينها وبين البنوك   

 

 المتطلب عملي،معتمدة،  ساعات 3 تطبيقات الحاسوب في الماليةاسم المادة  23013108ة رقم الماد

 .23013205رقم المادة  نظم المعلومات الماليةالسابق: 

 
تطبيق برامج  ، وتحسين مهارات الطالب فيخدام الحاسوب في المالية والبنوكاست بأهميةيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب 

 للنقود.الحاسوب في التحليل المالي وتقييم المشاريع االستثمارية وجدولة القروض واحتساب القيمة الزمنية 

 

اإلدارة  مبادئالمتطلب السابق:  نظريمعتمدة،  ساعات 3 تمويل العقاراسم المادة  23033204ة رقم الماد

 .23011101المادة  رقم المالية

 

يلي يتم التركيز في هذا المساق على أساليب التمويل المتبعة في تمويل العقارات، كأسلوب القرض المتناقص والتأجير التمو 
موال، وتأثيره والمشاركة المتناقصة إضافة إلى التخطيط المالي لمثل هذا النوع من االستثمارات، وعالقته بهيكل التمويل وتكلفة األ

 ى االقتصاد.بشكل عام عل

 

 مليعمعتمدة،  ساعات 3 دراسة الجدوى االقتصادية وتقويم المشاريعاسم المادة  23044207ة رقم الماد

 .23011101المادة  رقم الماليةاإلدارة مبادئ المتطلب السابق: 

 
 فهموسوف يتعلم الطالب هذه المهارات والتقنيات من خالل  الجدوى.طور قدرة الطالب على إجراء دراسات ي المساقهذا 

تم تصميم دراسة جدوى لتحديد ما إذا كان المشروع أو المبادرة تستحق عادة ما يالتعقيد. وحجم حيث الدراسات جدوى مختلفة من 

ر يتوفالحاجة لطبعا هذا يشمل تكلفة تطوير هذه المبادرة، ولكن يبدو أيضا في  عليه.االستثمار في الوقت والمال الالزم للحصول 

 قدرة استيعاب ضرورية لدراسةالجدوى أيضا  يبدوان دراسةدرة على االستمرار. ومع ذلك، والقالتمويل، وذلك لبدء المشروع 
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، وذلك باستخدام أدوات والتطبيقية العمليةمسار الحاالت الجدوى  يستخدم في. كما الجدوى االجتماعيةالمباني والموظفين و

 الويب، المسار الحرج، وتقييم ومراجعة البرامج. البيانات وتحليلالتحليل والتقييم مثل جداول 

 

 

ابق: المتطلب الس نظريمعتمدة،  ساعات 3 قضايا معاصرة في الماليةاسم المادة  23044206ة رقم الماد

 .23011101المادة  رقم الماليةاإلدارة مبادئ 

 
ويل في معلوماتهم تهتم هذه المادة بتقديم أحدث المواضيع المستجدة والمهمة في حقل التمويل وما يمكن أن يفيد طلبة قسم التم

حلي والدولي. العامة والمتخصصة وفي حياتهم العلمية، خاصة ما يتعلق بعمل المؤسسات واألسواق المالية على المستويين الم

يتها كأدوات المالية( وأهم المشتقاتإلقاء الضوء على مواضيع مثل ظهور ما اصطلح عليه بالهندسة المالية )يحاول المساق 

اإلضافة ومضاربة وتحوط. كذلك توضيح مصطلح التمويل األصغر ومؤسساته وتمييزه عن تمويل المنشآت الصغيرة، ب استثمار

لألزمات المالية  ية والديون السيادية وأهمية مؤشرات اإلنذار المبكرإلى دراسة ظاهرة غسيل األموال وصناديق الثروات السياد

 وغير ذلك من المواضيع المعاصرة والمهمة.

 

ال بق: المتطلب السا نظريساعات معتمدة،  3 الماليةداره المبادئ ااسم المادة  23011101ة رقم الماد

 .يوجد

 
الطلبة على فهم  ويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي تساعد الضرورية،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات 

 المختلفة ويوازن هذا المساق ما بين النظرية والتطبيق. بأشكالهوتحليل ادوات التحليل المالي 

 

ال بق: المتطلب السا نظريمعتمدة،  ساعات 3 مبادئ االقتصاد الجزئياسم المادة  23051101ة رقم الماد

 .يوجد

 
ل االقتصادي مع يهدف المقرر الى اعطاء صورة عن علم االقتصاد والمبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحلي

ن المشكلة عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها، وبيان موقفها م

الطلب  كما يركز المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظريةاالقتصادية وطريقة عالجها 

ض وسلوك وقانون الطلب وسلوك المستهلك وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل نظرية العرض وقانون العر

لمختلفة وخصوصا االيف ومن خالل العمل في االسواق المنتج والمنشأة وكيفية تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتك

 سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.

 

بق: مبادئ المتطلب السا ،نظريمعتمدة،  ساعات 3 مبادئ االقتصاد الكلياسم المادة  23051102رقم المادة 

 23051101المادة  رقم الجزئياالقتصاد 

 

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

لتي تواجه اوالناتج المحلي والدخل القومي، والنظريات الحديثة في تحديد مستوى الدخل التوازني وطرق قياسها والمشاكل 

لمساق انظرية الحديثة. كما خصص حسابات الدخل القومي والفرضيات التي استندت عليها كل من النظرية الكالسيكية وال

 رية المختلفة.فصال  لمعالجة موضوع التجارة الخارجية وأهميتها في النشاط االقتصادي مع القاء الضوء على السياسات التجا

 



 

 

 

 

 

 

 
18-18 

المتطلب السابق:  نظريمعتمدة،  ساعات 3 نظم المعلومات الماليةاسم المادة  23013205رقم المادة 

 .23012203المادة  المالي رقمالتحليل 

 

الطلبة على فهم  ويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي تساعد الضرورية،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات 

مختلفة ويوازن هذا ال اإلدارية بأشكالهدور نظم المعلومات المالية في حياة المنظمة واهميتها في اتخاذ ودعم القرارات وتحليل 

 المساق ما بين النظرية والتطبيق.

 

 . يوجدالالمتطلب السابق:  نظريمعتمدة،  ساعات 3 (1مبادئ التأمين )اسم المادة  23041101رقم المادة 

 

وط والمبادئ التي التأمين وانواعه وفوائده والشر مفهوم ،الخطرتتناول المادة الخطر مفهومه واشكاله والعوامل المساعدة على 

يبه، التأمين ويهتم بدراسة إعادة التأمين مفهومه وتاريخ نشأته واهدافه طرقه وأسال التأميني،ينطوي عليها اسلوب العمل 

ه واهدافه شأتواركانه ودوافعه، والضمان االجتماعي ن وأغراضهاالسالمي والتكييف الفقهي له، التسويق التأميني مفهومه 

 والتأمينات التي يشملها.

 

بادئ مالمتطلب السابق:  نظريمعتمدة،  ساعات 3 (2مبادئ التأمين )اسم المادة  23041202رقم المادة 

 .23041101المادة  رقم (1التأمين )

 

أقساطه اب حسو  التامين عقودوأنواع  اوفوائده التأمينات المختلفة مفاهيم نظرية التأمين وأنواعتعريف  الى يهدف هذا المساق
اعطاء فكرة للطالب عن واقع التأمين في االردن.الى كما يهدف هذا المساق  المختلفة،  

 


