
 

 

 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
االقتصاد والعلوم اإلدارية كلية 

 قسم العلوم المالية والمصرفية

الخطة الدراسٌة للحصول على درجة البكالورٌوس فً 
 العلوم المالٌة والمصرفٌة 

 
ساعة  (132) تمنح درجة البكالورٌوس فً العلوم المالٌة والمصرفٌة فً كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة بعد إتمام 

 وتعدٌالتها لسنة  (2)الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم معتمدة وفق 
 1976لسنة  (76) الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات  فً جامعة الٌرموك رقم 1989لسنة 

 0 وتعدٌالته
 متطلبات الجامعة:اوالً 

 :-ساعة معتمدة كما ٌلً  (27  )وٌخصص لها 

:-  متطلبات إجبارٌة0 1
:- ساعة معتمدة وهً (12) وٌخصص لها 

 ورقم رمز
المساق 

عدد الساعات  المعتمدة عنوان المساق 

 3 مهارات لغة انجلٌزٌة استدراكً 99ل ز 

 3استدراكً  (1)لغة عربٌة  99ع  

 3مهارات حاسوب استدراكً  99ح  .ع 

 3 التربٌة الوطنٌة 102هـ.س

 3 لغة عربٌة 101ع 

 3علوم عسكرٌة  100ع ع 

 3 مهارات لغة انجلٌزٌة 101ل ز 

:  ات المساقهوتحكم دراسة هذ*
ٌُعفى من دراسة علوم . ومدخل إلى الحاسوب وتطبٌقاته .امتحان مستوى باللغة العربٌة ، ومهارات اللغة االنجلٌزٌة  و

 . ICDLالحاسوب من ٌحمل الرخصة الدولٌة فً قٌادة الحاسوب 

:-   متطلبات اختٌارٌة 0 2
 التً تطرحها الجامعة شرٌطة أن ال مساقات محددةمعتمدة ٌختارها الطالب من بٌن ة ساع (15)وٌخصص لها 

. ٌكون أحدها من المساقات التً تطرحها كلٌته
 

  متطلبات الكلٌة: انٌاً 
:- ساعة معتمدة كما ٌلً  (24 )وٌخصص لها

 

ورقم رمز 
المساق 

عدد الساعات  المعتمدة عنوان المساق 

 3(  1)مبادئ فً اإلدارة  101د .أ

 3مبادئ فً االقتصاد الكلً   101ق 

 3مبادئ فً االقتصاد الرٌاضً  105ق 

 3(  1)مبادئ المحاسبة  101مح 

 3  األردن العامة فً اإلدارة 160أ .ع

 3( 1 )مبادئ فً المالٌة 210م .م

 3اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة  107حص 

 3  (2)مهارات الحاسوب  100ن ح 

   

: ساعة معتمدة وفق ما ٌلً  (60)وٌخصص لها  :- متطلبات القسم: ال اً 



 

 

 

 

 

ساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق 

 3( 2)مبادىء االدارة  102ا د 

 3مبادىء فً االقتصاد الجزئً  102ق 

 3( 2)مبادىء فً المحاسبة  102مح 

 3نظرٌة البحث فً االقتصاد  200ق 

 3رٌاضٌات مالٌة  209م م 

 3( 2)مبادىء فً المالٌة  211م م 

 3مبادىء التامٌن  310م م 

 3ادارة االستثمار  311م م 

 3ادارة البنوك  316م م 

 3تحلٌل مالً  318م م 

 3االسواق والمإسسات المالٌة  322م م 

 3عملٌات مالٌة ومصرفٌة دولٌة  337م م 

 3ادارة مالٌة  410م م 

 3ادارة المخاطر المالٌة  416م م 

 3ادارة المحافظ االستثمارٌة  418م م 

 3بحث التخرج  499م م 

 3قانون تجاري  121ح ق 

 3( 1)تحٌلٌل كمً  230ا د 

 3مبادىء الموازنة والمالٌة العامة  أ 270ع ا 

 3محاسبة بنوك  311م ح 

 
 :- معتمدة موزعة كما ٌلً اتساع (9)وٌخصص له    -:التخصص المنفرد  -1

الساعات اسم المساق رقم المساق  رمز المساق  

 3تطبٌقات مالٌة ومصرفٌة  415م م 

 3 1مبادىء التسوٌق  220تق 

 3دراسات الجدوى االقتصادٌة  421ق 

 
: ساعة معتمدة وهً  (69)وٌخصص لها    :- المتطلبات اإلجبارٌة0أ 

  
،  337م .،  م316م .، م311م . ، م310م . م،211م .، م209م .م
،  418م .،  م416م .، م415م .، م421، ق410م .، م328م .، م318م .م
  220، تق 200،  ق 121ق  ، ح102،  مح102، ق 102أد .  499م .م
 . 311مح، أ270أ.  ع230د . أ

 
  :ساعة معتمدة (12) المتطلبات االختٌارٌة 0ب 

 (ب)والباقً من المجموعة  (أ)ن المجموعة ساعات م (9)تإخذ منها ما ال ٌقل عن 
 

: (أ) المجموعة 
.  422م .، م421م .، م420م .، م495م .، م419م .، م412م .، م319م .، م313م .، م312م .     م

 
: (ب)المجموعة 

، 472، ق 383، ق 350، ق 311، ق 231، ق 432، مح 331، مح 210، مح 371أ .، ع364أ .، ع329     تق 
. 498د .، أ435د .، أ330د .، أ229د .     أ

 
 
 
 
 



 

 

 

 

( 1)جدول رقم 
توزٌع مساقات التخصص المنفرد فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 

المجموع الساعات االختٌارٌة الساعات اإلجبارٌة المتطلبات 

 27 6 21متطلبات الجامعة 

 24-  24متطلبات الكلٌة 

 81 12  69متطلبات قسم 

 132  المجموع 

ساعة معتمدة موزعة كما  (81)التخصص الفرعً وٌخصص له / العلوم المالٌة والمصرفٌة :  التخصص الرئٌسً- 2
:- ٌلً

  :-ساعة معتمدة وهً (60)   وٌخصص له  :- التخصص الرئٌسً 0 أ
، 211م .، م209م .م،  200، ق 121، ح ق 102، مح 102، ق 102أد 
 ، 337 م .، م316م .،  م311م 0، م310م 0 ، م3 11، محأ270 أ0،ع230أد 
 499م م  418م .، م416م  ، ،م410م .، م328م .، م318م .م

 
 الذي ٌقبل لطلبة قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة حسب ما ٌحدده قسم التخصص الفرعً : - التخصص الفرعً 0 ب

:- ساعة معتمدة وأقسام التخصص الفرعً المسموح بها هً  (21)على أن ال تقل متطلبات هذا التخصص عن 
أقسام كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة األخرى   -
جمٌع أقسام كلٌة تكنولوجٌا المعلومات   -
 0  قسم االحصاء -
 0  قسم الرٌاضٌات -
 0  قسم اللغة االنجلٌزٌة -
 0  قسم العلوم السٌاسٌة -
 0  كلٌة القانون -
 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمٌة  -
 علوم الحاسوب -

( 2)جدول رقم  
توزٌع مساقات التخصص الرئٌسً فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 

والتخصص الفرعً فً األقسام األخرى 

الساعات الساعات اإلجبارٌة المتطلبات 
االختٌارٌة 

المجموع 

 27 6 21متطلبات الجامعة 

 24-  24متطلبات الكلٌة 

 60 -  60متطلبات القسم 

 21 حسب ما ٌحدده قسم التخصص الفرعً متطلبات التخصص الفرعً 

 132  المجموع 

 0ساعة معتمدة (18)   الذي ٌطرحه قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة :-التخصص الفرعً :- رابعاً 

 0 لطلبة كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة 0 1
:- ساعة معتمدة وهً  (18)    وٌخصص لها :- المتطلبات اإلجبارٌة0أ  

 0 410م .، م328م .، م316م .، ، م337م . ، م311م .م211م .م  
ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات التً  (3)        وٌخصص لها :-  متطلبات اختٌارٌة0ب 

 0 .498د .وٌمكن ان ٌكون من بٌنها  أفما فوق،    (200)ٌقدمها القسم من مستوى 
 :-ساعة معتمدة هً  (21) للطلبة من خارج كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة 0 2
 0 410م .م328م .،  م316م .،  م311م .، م211م .، م210م .م : 18إجباري . أ 
 498 او 337م .م : 3اختٌاري . ب 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
المساقات التً ٌقدمها قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 

 

الرقم 
المتسلسل 

المتطلبات السابقة عدد الساعات اسم المساق رقم المساق 

 -  3رٌاضٌات مالٌة  209م .م 1
 101، اد101مح 3( 1)مبادئ فً المالٌة  210م .م 2

 210م .م 3( 2)مبادئ فً المالٌة  211م .م 3

 210م .م 3مبادئ التؤمٌن  310م .م 4

 210م .م 3إدارة االستثمار  311م .م 5

 210م .م 3تموٌل وادارة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة  312م .م 6

-   3تشرٌعات مالٌة ومصرفٌة  313م .م 7

 210م .م 3إدارة بنوك  316م .م 8

 210م م  3ومصرفٌة دولٌة عملٌات مالٌة  337م م  9

 210م .م 3 التحلٌل المالً 318م .م 10

 210م .م 3التموٌل الشخصً  319م .م 11

 210م . م 3األسواق والمإسسات المالٌة  328م .م 12

 211م .م، 210م.م 3إدارة مالٌة  410م .م 13

موافقة رئٌس القسم  3تطبٌقات مصرفٌة  412م .م 14
موافقة رئٌس القسم  3تطبٌقات مالٌة ومصرفٌة على الحاسوب  415م .م 15

 311م .م 3إدارة المخاطر المالٌة  416م .م 16

 311م .م 3إدارة المحافظ االستثمارٌة  418م .م 17

 316م. ، م311م .م 3االئتمان إدارة  419م .م 18

 318 و 210م.م 3التخطٌط المالً للشركات  420م.م 19

 311م.م 3رأس المال المغامر  421م.م 20

  3بنوك اسالمٌة   422م.م 21

موافقة القسم  3موضوعات خاصة فً المالٌة والمصرفٌة   495م .م 22
  200ق  3بحث التخرج  499م .م 23

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
القتصاد والعلوم االدارية كلية ا

قسم العلوم المالية والمصرفية 
 سوصف مساقات برنامج البكالوريو

( عربي)نموذج بيانات الخطة الدراسية 

Academic Plan Form 

 
:    البرنامجالعلوم المالٌة و المصرفٌة :االقتصاد والعلوم اإلدارٌة  القسم: الكلٌة

 البكالورٌوس
 

  ت
رمز المساق 

ورقمه 

 
اسم المساق 

 
وصف المساق 

 عدد الساعات  
متطلب سابق  عملً نظري 

ٌركز هذا المساق على دراسة مبادئ الرٌاضٌات رٌاضٌات مالٌة  209م .م 1
المالٌة، احتساب الفائدة البسٌطة والمركبة، طرق 

احتساب الدفعات الحولٌة  المنتظمة، احتساب 
أسعار وفوائد السندات، مبدأ الخصم، باإلضافة إلى  

 .حاالت تطبٌقٌة عامة

3   - - 

مبادئ فً  210م .م 2
( 1)المالٌة 

ٌتناول هذا المساق وظائف اإلدارة المالٌة، أهمٌة 
المالٌة،  مفهوم األسواق المالٌة وأدواتها، العائد 
والمخاطر، القٌمة الزمنٌة للنقود، القٌمة الحالٌة، 

القٌمة المستقبلٌة، تكافإ القٌم، عائد السندات، 
الدفعات الدائمة، أساسٌات التحلٌل المالً، مفاهٌم 
تقٌٌم األصول، إضافة إلى تقٌٌم وتحلٌل األوراق 

 .المالٌة

3  -

 101مح 
 101د.ا

مبادئ فً  211م .م 3
( 2)المالٌة 

ٌناقش هذا المساق وٌحلل الموازنات الرأسمالٌة ، 
تكلفة رأس المال، تركٌبة رأس المال، سٌاسات 

رأس المال العامل، إدارة األصول قصٌرة األجل،  
 .إدارة الخصوم قصٌرة األجل

3  -

 210م .م

ٌهدف هذا المساق إلى دراسة وفهم العالقة بٌن مبادئ التؤمٌن  310م .م 4
المخاطر والتؤمٌن، إدارة وتحلٌل المخاطر فً 
عقود التؤمٌن على الحٌاة، عقود التؤمٌن على 

الممتلكات، المخاطر وأنواعها وكٌفٌة إدارتها، 
العوامل المإثرة على العرض والطلب فً سوق 

التؤمٌن، أنواع شركات التؤمٌن، إعادة التؤمٌن، 
. أنواع العقود المستخدمة، آلٌات التسوٌق المتبعة

3  -

 210م .م

ٌتناول هذا المساق مقدمة لدراسة عناصر التحلٌل إدارة االستثمار  311م .م 5
فً قرارات االستثمار، األدوات االستثمارٌة 
المتاحة، استراتٌجٌات قرارات االستثمارات، 

تقنٌات تقٌٌم االستثمار، أهمٌة التحلٌل األساسً  
والتحلٌل الفنً فً عملٌات اتخاذ القرارات 

 .االستثماري

3  -

 210م .م

 210م .م-  3ٌقوم هذا المساق على دراسة أنواع المشارٌع تموٌل وادارة  312م .م 6



 

 

 

 

المشارٌع 
الصغٌرة 

والمتوسطة 

الصغٌرة والمتوسطة والقرارات المتعلقة فً 
اختٌار نوع وموقع وطرق تموٌل المشروع، 

الوظائف اإلدارٌة والمالٌة والتنفٌذٌة فً المنشآت 
الصغٌرة ثم وضع  أسس متابعة هذه المشارٌع 

للتؤكد من نجاحها وتجنٌبها أٌة مشاكل أو عوائق 
 .تعترضها

تشرٌعات مالٌة  313م .م 7
ومصرفٌة 

ٌتناول هذا المساق مجموعة القوانٌن واألنظمة 
والتعلٌمات التً تنظم العمل المالً والمصرفً فً 
األردن، أهم المإسسات التً تخضع لهذه القوانٌن 

قانون البنوك، قانون البنك المركزي، قانون : مثل
الهٌئة والبورصة )الصرافة، قانون األوراق المالٌة 

ومركز إٌداع األوراق المالٌة واألدوات  المالٌة 
،  قانون الشركات، األوراق (والمتعامل معها

. التجارٌة

3  -

 -

يعزض ٕذا اىَساق ٍقذٍت في إدارة اىبْ٘ك إدارة بنوك  316م .م 8

اىخجاريت، اىْظاً اىَصزفي في األردُ، حْظيٌ 

اىذاخييت )ٕٗينيت اىبْ٘ك ٍصادر األٍ٘اه  

ٗاسخخذاٍاحٖا، ححييو اىْسب اىَاىيت  (ٗاىخارجيت

ىيبْ٘ك، إَٔيت رأس اىَاه ٍٗذٙ ٍخاّت رأس اىَاه، 

اىَصزف اىشاٍو ٗسياست إعطاء اىقزٗض 

ٗاىضَاّاث ٍٗصادر اىَعيٍ٘اث، ٗمذىل يْاقش 

. ٕذا اىَساق حاالث عَييت

3  -

 210م .م

 عملٌات مالٌة 337م م  9

 دولٌة  ومصرفٌة
ٌهدف هذا المساق إلى  تزوٌد الطالب باإلطار 

النظام النقدي )المعرفً بالبٌئة المالٌة الدولٌة 
العالمً، األسواق الفورٌة واآلجلة،  أسواق 

 Futures andالعمالت المستقبلٌة والخٌارات 

Options) إدارة مخاطر العمالت األجنبٌة  ،
التنبإ بؤسعار العمالت وادارة مخاطر الصفقات )

،  الوثائق التجارٌة الدولٌة (والتحوٌالت الدولٌة
، (االعتمادات، الحواالت، بوالص الشحن)

استراتٌجٌات االستثمار األجنبً المباشر وادارة 
 ٌهدف هذا المساق إلى التعرف .المخاطر السٌاسٌة

على أهمٌة العمالت األجنبٌة، أهمٌة التعامل بها 
وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولٌة، األسواق 
الرئٌسٌة من العالم، عملٌات التعامل األجل، 

التعامل مع المصارف المراسلة، االعتمادات 
المستندٌة، الحواالت، الشكٌات المصرفٌة 

 .والسٌاحٌة

3  - 

ٌقوم هذا المساق بمناقشة ودراسة اتخاذ القرارات  التحلٌل المالً 318م .م 10
التحلٌل المالً لغاٌات االئتمان، ، االستثمارٌة

األفقً، العمودي، النسب )أدوات التحلٌل المالً 
،  محددات التحلٌل المالً، القوائم المالٌة (المالٌة

، (المٌزانٌة، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي)
. التحلٌل لغاٌات االئتمان وتقٌٌم األداء للشركات

3  -

 210م .م

التموٌل  319م .م 11
الشخصً 

ٌركز هذا المساق على أهمٌة دراسة التموٌل 
الشخصً، كٌفٌة تخطٌط وادارة التموٌل 

الشخصً، كٌفٌة   اتخاذ قرارات الشراء والبٌع، 
كٌف تستثمر مدخراتك، ما هً األسس التً ٌجب 

مراعاتها عند اتخاذ قرار االستثمار، أسس تخطٌط 
. مستقبلك المالً

3  -

 210م .م

 210م .م-  3ٌتناول هذا المساق وبعناٌة طبٌعة األسواق المالٌة، األسواق  328م .م 12



 

 

 

 

والمإسسات 
المالٌة 

وظائفها، أشكالها، األدوات المالٌة التً تطرحها، 
المشاكل التً تواجهها األسواق المالٌة العربٌة 

بشكل خاص، دراسة السبل الكفٌلة بتطوٌر هذه 
، األسواق ورفع كفاٌتها ،ما هٌة المإسسات المالٌة

أهدافها، دورها فً التنمٌة إدارة األموال 
، والخصوم، تحلٌل مصادر  األموال واستخداماتها

إدارة رأس المال العامل، إضافة إلى تحلٌل 
. سٌاسات االئتمان لدى هذه المإسسات

ٌتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة المالٌة، موقعها إدارة مالٌة  410م .م 13
فً الهٌكل التنظٌمً للمإسسة، أهمٌتها، كٌفٌة 
اتخاذ القرارات فً ظروف عدم التؤكد، تحلٌل 

المٌزانٌات التقدٌرٌة، إدارة االستثمارات، إدارة 
الودائع، تكلفة راس المال تركٌبة رأس المال  وقد 
صمم هذا المساق إلى تعلٌم الطالب وتدرٌبه على 

الكٌفٌة التً ٌستخدمها المدٌر المالً فً القطاع 
الخاص، لتعظٌم قٌمة الشركة عن طرٌق الكفاءة 

فً اتخاذ القرارات فً مجال الموازنات 
الرأسمالٌة، تكلفة رأس المال، هٌكل رأس المال، 

. وسٌاسة توزٌع األرباح

3  -

 210م.م
 211م .م

تطبٌقات  412م .م 14
مصرفٌة 

يخيقٚ اىطاىب حذريبا عَييا في إحذٙ اىَؤسساث 
اىَصزفيت في اىََينت يخٌ ٍِ خالىٔ اىخعزف عيٚ 

اىجاّب اىعَيي ىَا حيقآ ٍِ ٍعيٍ٘اث ّظزيت ٗينُ٘ 
اىطاىب أثْاء حيل اىفخزة اىخذريبيت ححج إشزاف 

ٗرقابت ٍذربيِ ٍخخصصيِ في ٍجاالث ٍخخيفت 
 .ٗيجخاس اخخبارا في حيل اىَادة

موافقة رئٌس القسم  3 -

تطبٌقات مالٌة  415م .م 15
ومصرفٌة على 

الحاسوب 

ٌتعرض هذا المساق إلى دراسة مقدمة فً 
استخدامات الحاسوب، أهمٌة استخدام الحاسوب 

فً العملٌات المصرفٌة والمالٌة، وٌتناول تطبٌق  
المفاهٌم المصرفٌة التالٌة باستخدام أحدث برامج 

القوائم المالٌة ، تقٌٌم األداء باستخدام : الحاسوب
النسب المالٌة، التنبإ المالً،  القٌمة الزمنٌة 
للنقود،    تقٌٌم العائد،تركٌبة رأس المال،    

موازنات رأس المال   إضافة إلى حاالت تطبٌقٌة 
. عامة

3  -

موافقة رئٌس القسم 

إدارة المخاطر  416م .م 16
المالٌة 

ٌقوم هذا المساق على دراسة متعمقة الدارة 
 مقدمة .المخاطر وتوضٌح استخداماتها فً المالٌة

 أسالٌب تقٌٌم 0لتوضٌح مفاهٌم المخاطر وأنواعها
المشارٌع الرأس مالٌة، قٌاس المخاطرة  لالستثمار  

طوٌل األمد، تحلٌل المخاطرة  وتقٌٌمهما فً 
دراسة السبل الكفٌلة : قرارات الشركة االستثمارٌة

بتخفٌض المخاطر أو التخلص منها، وتناول 
موضوع المخاطر فً إطار إدارة المحافظ وادارة 

 .مخاطر االئتمان المصرفً

3  -

 311م .م

إدارة المحافظ  418م .م 17
االستثمارٌة 

ٌركز هذا المساق على أسالٌب إدارة المحافظ 
االستثمارٌة وأدوات االستثمار المتوفرة،  نماذج 

حساب العائد والخطورة للمحفظة، مقارنة 
االستثمارات الفردٌة مع المحافظ، قٌاس األداء 

والعائد والمخاطر، نماذج تسعٌر األصول 
السوق، نماذج  (فعالٌة)الرأسمالٌة، كفاءة 

. المإشرات

3  -

 311م .م

 311م .م-  3ٌهدف هذا المساق إلى فهم ودراسة عملٌات إدارة االئتمان  419م .م 18



 

 

 

 

التموٌل المصرفً، أدوات التحلٌل االئتمانً، إدارة 
االئتمان فً ظل شح العمالت األجنبٌة، عملٌات 
تموٌل التجارة، إدارة السٌولة والتدفقات النقدٌة، 

تقٌٌم مكانة العمالء االئتمانٌة، أسس وعملٌات 
. تحمٌل الدٌون إدارة الدٌون المتعثرة

 316م.م

التخطٌط المالً  420م.م 19
للشركات 

ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بقطاع 
التخطٌط المالً ، وأهدافه ، ومراحله ، وطرقه ، 

كذلك ٌهدف . والعوامل المإثرة فٌه ، وإستخداماته 
إلى إدخال مفهوم التخطٌط المالً الشخصً ، من 

حٌث كونه مهنة وصناعة ، ومكوناته كالتخٌط 
الضرٌبً والتقاعد واإلستثمار فً العقارات 

. واألدوات المالٌة 

3  

 318م.م

رٍأس المال  421م.م 20
المغامر 

ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بطرق 
تموٌل الشركات القائمة على تحوٌل األفكار الى 

مشارٌع إستثمارٌة ، إبتداءاً من نقطة البداٌة 
والمراحل األُولى فً المشروع وحتى إنتاج السلعة 

 . أو تقدٌم الخدمة الناشئة عنه

3  

 311م.م

ٌتناول هذا المساق جمٌع موضوعات المصرفٌة بنوك اسالمٌه  422م.م 21
اإلسالمٌة ، إبتداًء من تحدٌد مفهوم الربا ومعدل 

الربح وسعر الفائدة ، وتتبع تطور اإلئتمان 
المصرفً عبر العصور ، مروراً ببٌان أُسس 
وخصائص وأهداف وأدوات النظام المصرفً 

اإلسالمً ، ومفهوم وأهداف ومسإولٌات 
 وخصائص البنوك اإلسالمٌة

3  

 316م.م

موضوعات  495م .م 22
خاصة فً 

المالٌة 
والمصرفٌة  

ٌقوم هذا المساق على دراسة متعمقة لموضوعات 
مختارة فً العلوم المالٌة والمصرفٌة،  ٌحددها 

 .القسم

3  -

موافقة رئٌس القسم 

ٌهدف هذا المساق إلى تطوٌر قدرة الطالب بحث التخرج  499م .م 23
البحثٌة، حٌث ٌقوم الطالب بإجراء بحث ٌتم 

اقتراحه من قبل الطالب أو المدرس فً مجال 
المالٌة، حٌث ٌستخدم الطالب أسلوب البحث 

. العلمً

3  -

 200ق 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


