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 موزعة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 132تمنح درجة البكالوريوس بعد دراسة الطالب 

 أوالً: متطلبات الجامعة:

 ى:ساعة معتمدة و تشتمل عل (27)و يخصص لها 

 :كما هو مبين في الجدول التالي ،( ساعة معتمدة12متطلبات إجبارية و يخصص لها ) (أ

 متطلبات الجامعة اإلجبارية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

AL 101  ال يوجد 0 3 3 1لغة عربية 

EL 101 ال يوجد 0 3 3 جليزيةمهارات لغة ان 

PS 102 ال يوجد 0 3 3 التربية الوطنية 

MILT 100 ال يوجد 0 3 3 علوم عسكرية 

EL 099*  ال يوجد استدراكي استدراكي استدراكي –مهرات اللغة اإلنجليزية 

AL 099*  ال يوجد استدراكي استدراكي استدراكي –لغة عربية 

COMP 099*  ال يوجد استدراكي ستدراكيا استدراكي -مهارات حاسوب 
.* يدرس المساق في السنتين األولى والثانية كحد أقصى وال يتخرج بدونه واليوجد امتحانات فصليه أو نهائية للمساق وعالمته )ناجح/راسب(  

 

( ساعة معتمدة من خارج الكلية، يختارها الطالب 15متطلبات الجامعة اإلختيارية و يخصص لها ) (ب

 ية التالية:مسانية و العلمن المساقات اإلن

 المساقات اإلنسانية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

Hum 101 ال يوجد 0 3 3 الثقافة اإلعالمية 

Hum 102 ال يوجد 0 3 3 المواطنة و اإلنتماء 

Hum 103 ال يوجد 0 3 3 اإلسالم فكر و حضارة 

Hum 104 ال يوجد 0 3 3 الفن و السلوك 

Hum 105 ال يوجد 0 3 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

Hum 106 ال يوجد 0 3 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

Hum 107 ال يوجد 0 3 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 ال يوجد 0 3 3 مهارات التفكير 

Hum 109 ال يوجد 0 3 3 الميةالنظم اإلس 



 المساقات العلمية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

Sci 101 ال يوجد 0 3 3 البيئة و الصحة العامة 

Sci 102 ال يوجد 0 3 3 تكنولوجيا المعلومات و المجتمع 

Sci 103 ال يوجد 0 3 3 ة للجميعاللياقة البدني 

Sci 104 ال يوجد 0 3 3 مهارات التواصل الفعال 

Sci 105 ال يوجد 0 3 3 الطاقة المتجددة 

Sci 106 ال يوجد 0 3 3 اإلدارة و تنمية المجتمع 

Sci 107 ال يوجد 0 3 3 البحث العلمي 

 

 ً  :الكلية: متطلبات ثانيا

 :في الجدول التاليساعة معتمدة كما هو مبين  (24و يخصص لها )

 

 متطلبات الكلية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

BA 101 ( 1مبادىء في اإلدارة) ال يوجد 0 3 3 

ECON 101 ال يوجد 0 3 3 مبادىء اإلقتصاد الكلي 

ECON 105 ال يوجد 0 3 3 مبادىء اإلقتصاد الرياضي 

ACC 101  ال يوجد 0 3 3 (1محاسبة )في المبادىء 

BF 210 ( 1مبادىء في المالية) ال يوجد 0 3 3 

STAT 107 ال يوجد 0 3 3 لطلبة كلية اإلقتصادحصاء اإل 

PA 130 ال يوجد 0 3 3 اإلدارة العامة في األردن 

Sci 100 ال يوجد 0 3 3 مهارات الحاسوب 

 

 

 

 

 



 ً  :القسمطلبات : متثالثا

 ( ساعة معتمدة:81و يخصص لها )

 ( ساعة موزعة على النحو التالي:81و يخصص له ) التخصص المنفرد: .1

 ( ساعة معتمدة و تشتمل على المساقات التالية:69و يخصص لها ) متطلبات القسم اإلجبارية: (أ

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

الساعات  اسم المساق

 المعتمدة

 المتطلبات السابقة

ECON 102 3 مباديء في اإلقتصاد الجزئي ECON 101 

ACC 102 ( 2مباديء  في المحاسبة) 3 ACC 101 

BF 209 3 رياضيات مالية  

BF 211 ( 2مباديء في المالية) 3 BF 210 

BF 310 3 مباديء التأمين BF 210 

BF 311 3 إدارة اإلستثمار BF 210 

ACC 311 3 محاسبة بنوك ACC 101 

BF 313 3 شريعات مالية ومصرفيهت BF 210 

BF 316 3 إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمانية BF 210 

BF 317 3 مالية دولية BF 210 

BF 318 3 تحليل مالي BF 210 

BF 322 3 البنوك اإلسالمية BF 316 

BF 328 3 األسواق والمؤسسات المالية BF 210 

BF 337 3 العمليات والمشتقات المالية BF 317 

ECON 200 طلبة السنة الثالثة فما فوق 3 أساليب البحث العلمي 

BF 410 3 إدارة ماليه BF 211 

BF 415  تطبيقات مالية ومصرفية على

 الحاسوب

3 BF 318 

BF 416 3 إدارة المخاطر المالية BF 337 



BF 418 3 إدارة المحافظ اإلستثمارية BF 311 

BF 499 3 بحث التخرج ECON 200 

 ة فصل التخرج والسنة الرابعةطلب

MKT 210 3 مبادئ التسويق  

BA 213 ( 1تحليل كمي) 3  

ECON 421 3 دراسة الجدوى اإلقتصادية  

  69 المجموع

 

يختارها الطالب من المساقات  معتمدة ( ساعة12و يخصص لها ) متطلبات القسم اإلختيارية:  (ب

 كما يلي: التالية

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

المساقاسم  الساعات  

 المعتمدة

 المتطلبات السابقة

PA 231  السلوك التنظيمي )تُعادل م.ع

 إدارة السلوك التنظيمي( 201

3 101 BA 

BF 312  تمويل وإدارة المشاريع الصغيرة

 والمتوسطه

3 BF210 

BF 319 3 التمويل الشخصي BF210 

BF 412 موافقة رئيس القسم 3 تطبيقات مصرفية 

BF 419 3 مين العقاريالتث BF318 

BF 420 3 التخطيط المالي للشركات BF318 

BF 421 3 رأس المال المغامر BF311 

BF 495  موضوعات خاصة في المالية

 والمصرفيه

 طلبة فصل التخرج والسنة الرابعة 3

ECON 311 3 النقود والبنوك  

MKT 339 210 3 تسويق مصرفي MKT 

 

 العلوم المالية و المصرفيةصص المنفرد في توزيع الساعات المعتمدة للتخ

 المتطلب إجباري اختياري المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 69 12 81

 المجموع ساعة معتمدة  132



( ساعة موزعة 81و يخصص له ) تخصص فرعي: /علوم مالية و مصرفيةالتخصص الرئيسي  .2

 على النحو التالي:

 ( ساعة معتمدة و تشتمل على المساقات التالية:60و يخصص لها ) جبارية:متطلبات القسم اإل (أ

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

الساعات  اسم المساق

 المعتمدة

 المتطلبات السابقة

ECON 102 101 3 مباديء في اإلقتصاد الجزئي ECON 

ACC 102 ( 2مباديء  في المحاسبة) 101 3ACC 

BF 209 3 رياضيات مالية  

BF 211 ( 2مباديء في المالية) 3 BF210 

BF 310 3 مباديء التأمين BF210 

BF 311 3 إدارة اإلستثمار BF210 

ACC 311 101 3 محاسبة بنوكACC 

BF 313 3 تشريعات مالية ومصرفيه BF210 

BF 316 3 إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمانية BF210 

BF 317 3 مالية دولية BF210 

BF 318 3 يتحليل مال BF210 

BF 322 316 3 البنوك اإلسالميةBF 

BF 328 3 األسواق والمؤسسات المالية BF210 

BF 337 317 3 العمليات والمشتقات الماليةBF 

ECON 200 طلبة السنة الثالثة فما فوق 3 أساليب البحث العلمي 

BF 410 3 إدارة ماليه BF211 

BF 415  تطبيقات مالية ومصرفية على

 الحاسوب

3 318BF 

BF 416 337 3 إدارة المخاطر الماليةBF 

BF 418 311 3 إدارة المحافظ اإلستثماريةBF 



BF 499 3 بحث التخرج ECON200 

 طلبة فصل التخرج والسنة الرابعة

 

حسب ما يقرره قسم  ،( ساعة معتمدة21و يخصص لها ) متطلبات التخصص الفرعي: (ب

 التخصص الفرعي.

 تخصص فرعي /علوم مالية و مصرفية الرئيسية للتخصص توزيع الساعات المعتمد

 المتطلب إجباري اختياري المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 60  --  60

 الفرعي حسبما يحددها التخصص الفرعي 21

 المجموع ساعة معتمدة 132 

 

 ميدانية(المساقات التدريبية )التدريب الميداني أو الخبرة الرابعاً : 

. وذلك قسم بالتدريب في فروع هذه البنوكيقوم القسم وبالتنسيق مع إدارات البنوك األردنية بالسماح لطلبة ال

ً عدم مسؤولية الجامعة عن  من خالل إعطاء الطلبة كتب رسمية للبنك الذي يقبل بتدريب الطالب ، متضمنا

 التدريب وخالية الطرف عن أية أمور أخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العلوم المالية و وصف المساقات الدراسية المقترحة في خطة البكالوريوس لتخصص 

 المصرفية

 

رمز ورقم 

 المساق
 وصف المساق اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلبات 

 السابقة

BF 209 
رياضيات 

 مالية

يركز هذا المساق على دراسة مبادئ الرياضيات المالية، 

مركبة، طرق احتساب الدفعات احتساب الفائدة البسيطة وال

الحولية  المنتظمة، احتساب أسعار وفوائد السندات، مبدأ 

 الخصم، باإلضافة إلى  حاالت تطبيقية عامة.

 مخرجات التعلم :

 معرفة حساب الفوائد البسيطة والمركبة

 معرفة مبدأ الخصم

 معرفة كيفية تسعير السندات

لوظائف البحثية استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام با

 وتحليل الحاالت دراسية

3 

 

BF 210 
مبادئ في 

 (1المالية )

يتناول هذا المساق وظائف اإلدارة المالية، أهمية المالية،  مفهوم 

األسواق المالية وأدواتها، العائد والمخاطر، القيمة الزمنية 

للنقود، القيمة الحالية، القيمة المستقبلية، تكافؤ القيم، عائد 

ات، الدفعات الدائمة، أساسيات التحليل المالي، مفاهيم تقييم السند

 األصول، إضافة إلى تقييم وتحليل األوراق المالية .

 مخرجات التعلم :

 اإللمام بالمبادئ المالية األساسية

 تحليل البيانات المالية

 تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول

لوظائف البحثية استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام با

 وتحليل الحاالت دراسية

3 
ACC

101 

BF 211 
مبادئ في 

 (2المالية )

يناقش هذا المساق ويحلل الموازنات الرأسمالية ، تكلفة رأس 

المال، تركيبة رأس المال، سياسات رأس المال العامل، إدارة 

 األصول قصيرة األجل،  إدارة الخصوم قصيرة األجل .

 مخرجات التعلم :

 ام بمبادئ اإلدارة المالية األساسيةاإللم

 معرفة إدارة رأس المال العامل ومكوناته

 معرفة إدارة المطلوبات قصيرة األجل ومكوناتها

استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام بالوظائف البحثية 

 وتحليل الحاالت دراسية

3 BF 210 



BF 310 
مبادئ 

 التأمين

العالقة بين المخاطر  يهدف هذا المساق إلى دراسة وفهم

والتأمين، إدارة وتحليل المخاطر في عقود التأمين على الحياة، 

عقود التأمين على الممتلكات، المخاطر وأنواعها وكيفية 

إدارتها، العوامل المؤثرة على العرض والطلب في سوق 

التأمين، أنواع شركات التأمين، إعادة التأمين، أنواع العقود 

 التسويق المتبعة . المستخدمة، آليات 

 مخرجات التعلم :

إلمام الطالب بمبادئ التأمين ومفهوم األخطار وكيفية مواجهتها 

 ووثائق التأمين المختلفة التي تغطي هذه األخطار

تعرف الطالب علي القواعد الرئيسية التي يجب مراعاتها عند 

 شراء التأمين وأسس تسوية الخسائر

لقة بإختيار الوثيقة المناسبة لكل إمتالك المهارات العملية المتع

 خطر.

تحليل األنواع المختلفة لألخطار والوثائق وتحديد   القدرة علي

 األسلوب المناسب إلدارة األخطار.

3 BF 210 

BF 311 
إدارة 

 اإلستثمار

يتناول هذا المساق مقدمة لدراسة عناصر التحليل في قرارات 

استراتيجيات قرارات  االستثمار، األدوات االستثمارية المتاحة،

االستثمارات، تقنيات تقييم االستثمار، أهمية التحليل األساسي  

 والتحليل الفني في عمليات اتخاذ القرارات االستثماري . 

 مخرجات التعلم :

 اإللمام بمبادئ ونظريات االستثمار األساسية

 معرفة أدوات اإلستثمار المختلفة 

 تطبيق النظريات اإلستثمارية

 وتحليل المشاكل وايجاد الحلول تحديد

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 210 

BF 312 

تمويل 

وادارة 

المشاريع 

الصغيرة 

والمتوسط

 ة

يقوم هذا المساق على دراسة أنواع المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة والقرارات المتعلقة في اختيار نوع وموقع وطرق 

اإلدارية والمالية والتنفيذية في تمويل المشروع، الوظائف 

المنشآت الصغيرة ثم وضع  أسس متابعة هذه المشاريع للتأكد 

 من نجاحها وتجنيبها أية مشاكل أو عوائق تعترضها . 

 مخرجات التعلم :

 اإللمام بمفهوم وأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 معرفة مصادر وأدوات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 فة مخاطر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةمعر

 تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 210 

BF 313 

تشريعات 

مالية 

 ومصرفية

يتناول هذا المساق مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات التي 

أهم المؤسسات التي تنظم العمل المالي والمصرفي في األردن، 

تخضع لهذه القوانين مثل: قانون البنوك، قانون البنك المركزي، 

3 BF 210 



قانون الصرافة، قانون األوراق المالية )الهيئة والبورصة 

ومركز إيداع األوراق المالية واألدوات  المالية والمتعامل 

 ،  قانون الشركات، األوراق التجارية . (معها

 مخرجات التعلم :

 افة القوانين واألنظمة المالية والمصرفية والتجاريةاإللمام بك

 اإللمام بقوانين واألنظمة المؤسسات المالية  والمصرفية

BF 316 

إدارة 

البنوك 

والمخاطر 

 اإلئتمانية

يعرض هذا المساق مقدمة في إدارة البنوك التجارية، النظام 

ألموال  المصرفي في األردن، تنظيم وهيكلة البنوك مصادر ا

)الداخلية والخارجية( واستخداماتها، تحليل النسب المالية 

للبنوك، أهمية رأس المال ومدى متانة رأس المال، المصرف 

الشامل وسياسة إعطاء القروض والضمانات ومصادر 

المعلومات، وكذلك يهدف هذا المساق معرفة أدوات التحليل 

كانة العمالء االئتماني، وإدارة االئتمان ومخاطره وتقييم م

االئتمانية، أسس وعمليات تحميل الديون وإدارة الديون المتعثرة 

 في البنوك . 

 مخرجات التعلم :

 اإللمام بالوظائف الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية

استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام بالوظائف البحثية 

 وتحليل الحاالت دراسية

ءات المتعلقة بتحليل القروض اإللمام بالسياسات واالجرا

  المصرفية

 تحليل وتسعير القروض التجارية

استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام بالوظائف البحثية 

 وتحليل الحاالت دراسية

3 BF 210 

BF 317 مالية دولية 

يهدف هذه المساق الى تزويد الطالب بالمفاهيم والممارسات 

ذات النشاط الدولي والتي المالية المستخدمة في الشركات 

تتعرض لمخاطر تغير سعر الصرف ومخاطر المنافسة العالمية 

. كما يتطرق إلى البيئة المالية الدولية ، أسواق صرف العمالت، 

العوامل المحددة ألسعار الصرف، قياس وإدارة مخاطر تقلبات 

أسعار الصرف، مخاطر المعامالت، ومخاطر الترجمة 

دولي للقرارات المالية المختلفة مثل الموازنة والتحويل، والبعد ال

 المالية وهيكل رأس المال وادارة النقد . 

 مخرجات التعلم :

 معرفة البيئة المالية الدولية

تحديد المخاطر الدولية على الشركة والطرق المناسبة للوقاية 

 منها

  استخدام الوسا ئل التكنولوجيه في التعلم وإكتساب الخبرة

 بداعيالتفكير اال

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 210 



BF 318 
التحليل 

 المالي

يقوم هذا المساق بمناقشة ودراسة اتخاذ القرارات االستثمارية, 

التحليل المالي لغايات االئتمان، أدوات التحليل المالي )األفقي، 

ائم العمودي، النسب المالية(،  محددات التحليل المالي، القو

المالية )الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي(، التحليل 

 لغايات االئتمان وتقييم األداء للشركات . 

 مخرجات التعلم :

 معرفة تحليل البيانات المالية  وغاياته وأهدافه

 معرفة إستخدام البيانات غير المالية في التحليل

 التفكير التحليلي .

  نولوجيه في التعلم وإكتساب الخبرةاستخدام الوسا ئل التك

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 210 

BF 319 
التمويل 

 الشخصي

يركز هذا المساق على أهمية دراسة التمويل الشخصي، كيفية 

تخطيط وادارة التمويل الشخصي، كيفية   اتخاذ قرارات الشراء 

سس التي يجب والبيع، كيف تستثمر مدخراتك، ما هي األ

مراعاتها عند اتخاذ قرار االستثمار، أسس تخطيط مستقبلك 

 المالي . 

 مخرجات التعلم :

 معرفة أدوات ومصادر التمويل الشخصي

 تحليل وتسعير القروض الشخصية

استخدام مهارات المعرفة المحصلة بالقيام بالوظائف البحثية 

 وتحليل الحاالت دراسية

3 BF 210 

BF322 
بنوك 

 ميهاسال

يتناول هذا المساق جميع موضوعات المصرفية اإلسالمية ، 

إبتداًء من تحديد مفهوم الربا ومعدل الربح وسعر الفائدة ، وتتبع 

تطور اإلئتمان المصرفي عبر العصور ، مروراً ببيان أُسس 

وخصائص وأهداف وأدوات النظام المصرفي اإلسالمي ، 

  اإلسالمية . ومفهوم وأهداف ومسؤوليات وخصائص البنوك

 مخرجات التعلم :

 اإللمام بمفهوم البنوك اإلسالمية

معرفة أوجه التشابه والفرق بين البنوك اإلسالمية والبنوك 

 التقليدية

 معرفة مصادر أموال البنك اإلسالمي

 معرفة أسس ومباديء توظيف األموال اإلسالمية

 معرفة طرق توظيف األموال اإلسالمية

 باح في البنوك اإلسالميةمعرفة طرق توزيع األر

 معرفة مخاطر أدوات اإلستثمار والتوظيف اإلسالمية

 

3 BF 316 

BF 328 

األسواق 

والمؤسسا

 ت المالية

يتناول هذا المساق وبعناية طبيعة األسواق المالية، وظائفها، 

أشكالها، األدوات المالية التي تطرحها، المشاكل التي تواجهها 

بشكل خاص، دراسة السبل الكفيلة األسواق المالية العربية 

3 BF 210 



بتطوير هذه األسواق ورفع كفايتها ، ماهية المؤسسات المالية, 

أهدافها، دورها في التنمية إدارة األموال والخصوم، تحليل 

مصادر  األموال واستخداماتها, إدارة رأس المال العامل، إضافة 

 إلى تحليل سياسات االئتمان لدى هذه المؤسسات . 

 لتعلم :مخرجات ا

 معرفة الخصائص المختلفة لألسواق والمؤسسات المالية

 فهم آلية عمل األسواق والمؤسسات المالية

  استخدام الوسا ئل التكنولوجيه في التعلم وإكتساب الخبرة

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية



BF 337 

العمليات 

والمشتقات 

 المالية

وتزويد الطالب بالمعارف ى  تزويد الطالب يهدف هذا المساق إل

والمهارات الالزمة لتقييم واستخدام العقود المستقبلية، الخيارات، 

المبادالت، العقود اآلجلة، وغيرها من المشتقات المالية . ويركز 

على ابراز دور المشتقات المالية في إدارة االنواع المختلفة من 

النظري لتقييم المشتقات  المخاطر من خالل التعرف على االطار

المالية وخصوصا الخيارات والعقود المستقبلية، أسواق 

المشتقات المالية، واالستخدامات المختلفة للمشتقات المالية في 

  التحوط والمضاربة .

 مخرجات التعلم :

 معرفة األنواع المختلفة للمشتقات المالية

 استخدام المشتقات للوقاية من المخاطر

 ق مالية تناسب احتياجات الشركة تصميم أورا

 تصميم أوراق مالية تناسب احتياجات المحفظة 

  استخدام الوسا ئل التكنولوجيه في التعلم وإكتساب الخبرة

 تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول

 التفكير االبداعي

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية
3 BF 317 

BF 410 إدارة مالية 

ول هذا المساق مفهوم اإلدارة المالية، موقعها في الهيكل يتنا

التنظيمي للمؤسسة، أهميتها، كيفية اتخاذ القرارات في ظروف 

عدم التأكد، تحليل الميزانيات التقديرية، إدارة االستثمارات، 

إدارة الودائع، تكلفة راس المال تركيبة رأس المال  وقد صمم 

دريبه على الكيفية التي هذا المساق إلى تعليم الطالب وت

يستخدمها المدير المالي في القطاع الخاص، لتعظيم قيمة الشركة 

عن طريق الكفاءة في اتخاذ القرارات في مجال الموازنات 

الرأسمالية، تكلفة رأس المال، هيكل رأس المال، وسياسة توزيع 

3 
210BF  و

211BF 



 األرباح . 

 مخرجات التعلم :

 مةاإللمام بمبادئ اإلدارة المالية المتقد

 اإللمام بالقرارات المالية المختلفة للشركات

 اتخاذ القرارات المالية المناسبة

 تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول

 التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة

BF 412 
تطبيقات 

 مصرفية

يتلقى الطالب تدريبا عمليا في إحدى المؤسسات المصرفية في 

له التعرف على الجانب العملي لما تلقاه من المملكة يتم من خال

معلومات نظرية ويكون الطالب أثناء تلك الفترة التدريبية تحت 

إشراف ورقابة مدربين متخصصين في مجاالت مختلفة ويجتاز 

 اختبارا في تلك المادة . 

 مخرجات التعلم :

 التعرف على طبيعة العمل في البنوك

 العمل ضمن فريق

 العملية إكتساب المهارات

3 

موافقة 

رئيس 

 القسم

BF 415 

تطبيقات 

مالية 

ومصرفية 

على 

 الحاسوب

يتعرض هذا المساق إلى دراسة مقدمة في استخدامات 

الحاسوب، أهمية استخدام الحاسوب في العمليات المصرفية 

والمالية، ويتناول تطبيق  المفاهيم المصرفية التالية باستخدام 

المالية ، تقييم األداء باستخدام  أحدث برامج الحاسوب: القوائم

النسب المالية، التنبؤ المالي،  القيمة الزمنية للنقود،  تقييم 

العائد،تركيبة رأس المال، موازنات رأس المال  إضافة إلى 

 حاالت تطبيقية عامة . 

 مخرجات التعلم :

 إستخدام الكمبيوتر في حل المساائل المالية 

 اً تطبيق المعارف والنظريات عملي

 العمل ضمن فريق

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 318 

BF 416 

إدارة 

المخاطر 

 المالية

يقوم هذا المساق على دراسة متعمقة الدارة المخاطر وتوضيح 

استخداماتها في المالية. مقدمة لتوضيح مفاهيم المخاطر 

المخاطرة   أساليب تقييم المشاريع الرأس مالية، قياس 0وأنواعها

لالستثمار  طويل األمد، تحليل المخاطرة  وتقييمهما في قرارات 

الشركة االستثمارية: دراسة السبل الكفيلة بتخفيض المخاطر أو 

التخلص منها، وتناول موضوع المخاطر في إطار إدارة 

 المحافظ وادارة مخاطر االئتمان المصرفي . 

 مخرجات التعلم :

 الماليةاإللمام بمفهوم المخاطر 

 قياس المخاطر المالية بأنواعها المختلفة

 ادارة المخاطر المالية بأنواعها المختلفة

3 BF 337 



 التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة

BF 418 

إدارة 

المحافظ 

االستثماري

 ة

يركز هذا المساق على أساليب إدارة المحافظ االستثمارية 

عائد والخطورة وأدوات االستثمار المتوفرة،  نماذج حساب ال

للمحفظة، مقارنة االستثمارات الفردية مع المحافظ، قياس األداء 

والعائد والمخاطر، نماذج تسعير األصول الرأسمالية، كفاءة 

 )فعالية( السوق، نماذج المؤشرات . 

 مخرجات التعلم :

 االختيار األمثل لمكونات المحفظة

 التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة

ئل التكنولوجيه للمساعدة في عملية اتخاذ استخدام الوسا

 اإلستثمارية  القرارات

 تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 311 

BF 419 
التثمين 

 العقاري

يهدف المساق إلى تزويد الطالب بالمفاهيم المالية األساسية 

بالطرق المختلفة للتثمين العقاري  المرتبطة بالعقار والى تعريفه

. ويهدف إلى تعريف الطالب بالبيئة العقارية ويشمل ذلك تعريف 

األنواع المختلفة من العقار، أنظمة العقار، وصف وقياس 

العقار، استخدامات العقار، وإدارة الممتلكات العقارية. يتم 

العقاري   التركيز بعد ذلك على الجوانب المختلفة للتثمين

  سواقه .وأ

 مخرجات التعلم :

 معرفة الطرق المختلفة لتخمين العقارات

 معرفة الطرق المختلفة لتمويل العقار

 فهم آلية التقييم في السوق العقاري

 التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة

3 BF 311 

BF420 

التخطيط 

المالي 

 للشركات

، يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بقطاع التخطيط المالي 

وأهدافه ، ومراحله ، وطرقه ، والعوامل المؤثرة فيه ، 

وإستخداماته . كذلك يهدف إلى إدخال مفهوم التخطيط المالي 

الشخصي ، من حيث كونه مهنة وصناعة ، ومكوناته كالتخيط 

  الضريبي والتقاعد واإلستثمار في العقارات واألدوات المالية .

 مخرجات التعلم :

 يط المالي للشركاتاإللمام بمبادئ التخط

 التعرف على التخطيط المالي لألفراد

 التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 BF 318 

BF421 
رأس المال 

 المغامر

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بطرق تمويل الشركات 

رية ، إبتداءاً من القائمة على تحويل األفكار الى مشاريع إستثما

نقطة البداية والمراحل األُولى في المشروع وحتى إنتاج السلعة 

  . أو تقديم الخدمة الناشئة عنه

3 311BF 



 مخرجات التعلم :

 اإللمام بمبادئ عمل رأس المال المغامر

 معرفة تحليل األفكار اإلستثمارية

 معرفة كيفية إنشاء الشركات وتمويلها 

 التفكير االبداعي

 فريقالعمل ضمن 

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

BF 495 

موضوعات 

خاصة في 

المالية 

 والمصرفية

يقوم هذا المساق على دراسة متعمقة لموضوعات مختارة في 

 العلوم المالية والمصرفية،  يحددها القسم . 

 مخرجات التعلم :

 ونتائجها اإللمام بموضوع األزمة المالية العالمية وأسبابها

 معرفة الذهب كمعدن وقيمة وإتجاهات أسعاره المستقبلية 

 معرفة النفط كمعدن وقيمة وإتجاهات أسعاره المستقبلية 

 معرفة الدوالر كعملة عالمية وقيمة وإتجاهات أسعاره المستقبلية 

مواكبة التطورات المتالحقة والسريعة التي تحدث في المالية 

 والمصرفية 

 عيالتفكير االبدا

 العمل ضمن فريق

 اعداد التقارير بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

3 

طلبة فصل 

التخرج 

والسنة 

 الرابعة



BF 499 
بحث 

 التخرج

يهدف هذا المساق إلى تطوير قدرة الطالب البحثية، حيث يقوم 

الطالب بإجراء بحث يتم اقتراحه من قبل الطالب أو المدرس في 

 ب أسلوب البحث العلمي . مجال المالية، حيث يستخدم الطال

 مخرجات التعلم :

 .العلمي معرفة المفاهيم األساسية في البحث 

 القدرة على إعداد مخططات البحوث .

 القدرة على اختيار العينات وتصنيف المتغيرات .

إستخدام قوانين اإلقتصاد القياسي واإلحصاء الوصفي في حل 

 المساائل .

 التأثير والتغير . التمييز بين المتغيرات حسب مستوى

 صياغة أهداف بحثية متنوعة .

 معرفة أساليب تقدير الدالالت اإلحصائية .

تحليل نتائج االختبار على المستوى الكلي وعلى مستوى 

 المتغيرات .

 تفسير نتائج االختبار في ضوء معايير مختلفة .

 التفكير االبداعي

 العمل ضمن فريق

 بفعالية اعداد البحوث بكفاءة وعرض النتائج

3 

ECON 

200 

طلبة  

فصل 

التخرج 

والسنة 

 الرابعة

 


