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 رقم الخطة الدراسية  العلوم المالية و المصرفية القسم  االعمال الكلية
  11/03/2019 تاريخ االعتماد 42 عدد المواد الدراسية 2019/2020 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - (5) الماليةاإلدارة  3 104505
 الوصف المختصر: 

المالية و االدارة المالية ،  و انواع منظمات االعمال الرئيسية و مواصفاتها و هدف االدارة المالية الرئيسي و تعريف مفهوم ذا المساق يتضمن ه
ت  النقدية دفقااالسهم العادية و السندات و االسهم الممتازة وتعريف الطالب بالقوائم المالية الرئيسية ) الدخل و الميزانية العمومية ، و قائمة الت

( ، و طرق تحليلها باستخدام النسب المالية ،  و مفهوم العائد و الخطورة و تصنيف المستثمرين من حيث الخطورة و طرق قياسها احصائيا 
و الحالية و  باستخدام المدى و التباين و االنحراف المعياري و معامل االختالف ، توضيح مفهوم القيمة الزمنية للنقد و ايجاد القيم المستقبلية
 سعلر الفائدة سواء البسيطة او المركبة، ماخيرا مفهوم االسواق المالية و أنواعها ) أولي ، و ثانوي ، نقدي و رأس المال .....(.

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 104505 (4االدارة المالية ) 3 103450

الموازنة الرأسمالية و مفهومها و معاييرها، تقييم المشاريع و االوراق المالية طويلة االجل ، و احتساب تكاليف اق يتضمن هذا المس
 . رأس المال رأس المال المرجح ) الموزونة( و ادارة رأس المال العامل و نماذجها( و ادارة االلتزامات المتداولة

 
 المتطلب السابق دة الدراسيةاسم الما عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 103450 إدارة اإلستثمار 3 103335
 الوصف المختصر: 
مفاهيم اساسية، االسواق المالية واسواق النقد، ادوات االستثمار في االسواق المالية، اسواق العمالت االجنبية، عمليات يتضمن هذا المساق 

 االوراق المالية.التمويل والبيع، اسواق المشتقات المالية، طرق تقييم 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103335 إدارة المحافظ االستثمارية 3 103250

 الوصف المختصر: 
افظ االستثمارية، يتضمن هذ المساق المفهوم العام للمحفظة االستثمارية، العوائد والمخاطر، حساب المخاطر، شركات االستثمار، تصنيف المح

 تقييم ادارة المحافظ االستثمارية، تشكيل محفظة مصرف تجاري، تنويع االستحقاق، تنويع محفظة القروض.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103335 األسواق والمؤسسات المالية 3 103343

 الوصف المختصر: 
االسواق والمؤسسات المالية، محددات اسعار الفائدة، العالقة بين اسعار الفائدة واسعار االوراق المالية، هيكل دور  يتضمن هذا المساق

اسعار الفائدة، اسواق االوراق المالية: اسواق النقد، اسواق السندات، اسواق االسهم، البنوك التجارية والمؤسسات المالية حاضنة 
 .  االستثمار ادخار، شركات االموال، صناديق

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 140401 اإلقتصاداإلداري   3 140305

 الوصف المختصر: 
يتضمن هذا المساق تقنيات قرارات المنشأة في محيط التأكد ) التحليل الحدي، طريقة الجرنج، البرمجة الخطية( القرارات في محيط 

التأكد ) االقتصاد القياسي( القرارات في محيط المخاطرة ) تحليل المنفعة( تحليل التعادل، التحويل السعري، اقتصاديات المعلومات  عدم
 والمعرفة.

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 103450 تمويل المشروعات الصغيرة  3 103355
ر: الوصف المختص  

المخاطر التي  يتضمن هذا المساق ماهية المشروعات الصغيرة وخصائصها ودورة حياتها، والمشاكل التمويلية وغير التمويلية وأهم
ية معالجتها.تواجهها، دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة وأنواع القروض والضمانات واسباب تعثر هذه المشروعات وكيف  

 
ات المعتمدةعدد الساع رقم المادة  المتطلب السابق اسم المادة الدراسية 

دراسات الجدوى وتقييم  103231
 المشاريع

3 103450 

 الوصف المختصر: 
يتضمن هذا المساق طرق تقييم الطلب، طريقة دلفي، بحوث السوق، اراء رجال االدارة وتقديرات رجال البيع، الطرق الرياضية، تقدير 

 وع، تقدير تكاليف التشغيل السنوية، معايير قياس الجدوى وتحليل الحساسية.التكاليف االستثمارية للمشر 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 140402 المصارف االسالمية 3 103344

 الوصف المختصر: 
ات في ، انواع المصارف االسالمية، انواع االستثمار يتضمن هذا المساق تعريف المصارف االسالمية، نشأة المصارف االسالمية

راسات المصارف االسالمية، تحليل موازنات المصارف االسالمية، تحليل مخاطر المصارف االسالمية، رقابة المصارف االسالمية، د
.حاالت ميدانية  

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103450 النقود والبنوك  3 103442

 الوصف المختصر: 
.   يتضمن هذا المساق التعرف على أهمية القطاع المالي بشقيه الجهاز المصرفي و األسواق المالي  

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 140504 ادارة المخاطر والتأمين 3 103325

 الوصف المختصر: 
عية( يتضمن هذا المساق مفهوم الخطر، تقسيمات االخطار، طرق ادارة االخطار، مفهوم التأمين ) أهميته االقتصادية واالجتما

مين، جداول الحياة المبادئ االساسية للتأمين واالسالم، انواع عقود التأمين، انواع هيئات التأمين، السياسات التسويقية لهيئات التأ
مين.والوفاة، اعادة التأ  

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 103450 االدارة المالية للشركات 3 103353
 الوصف المختصر: 

ياسة ونظريات يتضمن هذا المساق االستثمارات الرأسمالية في ظروف مستقبل غير اكيد، هيكل التمويل ونظريات هيكل التمويل: س
باح، افالس وتصفية الشركات، اندماج الشركات.توزيع االر   
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 4ة مبادئ في العلوم االداري   تحليل مالي باإلنجليزي  3 103253

 الوصف المختصر: 
This Subject Focus on the effective analysis of financial statements by integrating the concepts and 
principles learned in previous accounting courses. Examine the analytical tools to assess a company's 
performance, the concept of quality of earnings, approaches to valuation and other issues.       
 
 

الساعات المعتمدة عدد رقم المادة  المتطلب السابق اسم المادة الدراسية 
 103335 المشتقات المالية  3 103351

 الوصف المختصر: 
دارة إي آليات االستثمار فيها ودورها فيتناول هذا المساق الهندسة المالية ، والمشتقات المالية من حيث مفهومها وأنواعها ،  

الخيارات والعقود المستقبلية وكذلك المبادالت .المخاطر حيث تشمل  المشتقات كل من   
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 140504 الرياضيات المالية  3 103324

 ستهالك القروض قصيرة االجل.نظرية الفائدة البسيطة: القيمة الحالية والخصم ..تسوية الديون، خصم االوراق التجارية، ايتناول هذا المساق   
فعات، نظرية الفائدة المركبة: القوانين االساسية لتطبيق الفائدة المركبة، حساب المدة والمعدل، القيمة الحالية والخصم، تسوية الديون، الد

 .  استهالك القروض

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103442 إدارة المصارف 3 103345

 الوصف المختصر: 
ى الموضوعات المفاهيم المالية والمصرفية، وظائف واهداف البنوك واهميتها االقتصادية وسيتم التعرف عليتناول هذا المساق     

ي مختلف انواع ثمار فالتي تتعلق بالمواقف المالية لهذه المؤسسات ومصادر اموالها ثم كيفية استخدامها لألموال المتاحة لها لالست
 الموجودات بشكل يالئم طبيعة المصادر وطبيعة االستخدام ويوازن سيولة المصرف وربحيته.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103455 إدارة اإلئتمان المصرفي  3 103341

رفية وعناصرها وطرق ة لالئتمان المصرفي وأهميته وأنواعه وكذلك توضح السياسة االئتمانية المصتتضمن هذه المادة عرًضا للمفاهيم المختلف   
  ئتمان المصرفيوأخيًرا تتحدث عن الرقابة على اال   إعدادها وتتناول القرار االئتماني ومراحل اتخاذه وأبعاده وتتطرق لنظم المعلومات االئتمانية ،

   .مصرفية وأنواعها ومراحلها ، ويتحدث في النهاية عن القروض المتعثرة وجدولة الديون ، وعرض لمفهوم عملية الرقابة ال

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103455 المالية السلوكية  3 103325

 الوصف المختصر: 
السلوك والقرارات  ية والمصرفية. المالية السلوكية هي تطبيق المفاهيم النفسية علىهذه المادة من المتطلبات االجبارية في قسم العلوم المال  

ز في القرارت المالية للمستثمرين. تهدف هذه المادة الى توضيح العديد من المواضيع التي تتعلق بتطبيق مداخل المالية السلوكية والتحي
ي االسواق بجميع ى فهم و تحليل السلوك النفسي واثره على اتخاذ القرارت المالية فللمستثمر الفرد او الشركات المالية. وسوف يتم التطرق ال

.اشكالها. كما تهدف الى تحديد وتطبيق المفاهيم واالليات الفعالة للمساعدة على تعزيز القرارت المالية للمستثمرين  
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103455 نظرية العقود المالية  3 103232

 الوصف المختصر: 
المية وعلى يتناول هذا المساق مفهوم الشروط المقترنة بالعقود المالية، احكام الشروط المقترنة بالعقود المالية، انواع العقود على الطريقة االس

بطاقة الفيزا، بطاقة الماستر و الحواالت(، التطبيقات المعاصرة للشروط الطريقة التقليدية، التعرف على عقود العمليات المصرفية االلكترونية )
  (. المقترنة بالعقود المالية )عقود الخيار، العقود المستقبلية

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 103455 تمويل العقار  3 103233
 الوصف المختصر: 

، والعقار كأستثمار، مفهوم األرض وأهميتها اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، مفهوم العقار وملكية العقار والمنافع المتأتية منه يشمل المساق
 ق العقار، نبذة عنأدوات تحليل اإلستثمار في العقار ومخاطره ومزاياه، تخمين وتثمين العقار بناء على المعطيات السابقة، تسوي وتمويل العقار،

4005العقار في األردن، العقار وتعثره في الواليات المتحدة األمريكية واألزمة المالية   
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 103455 المالية الدولية باإلنجليزي  3 103252

 الوصف المختصر: 
International finance, and international business finance in particular, is all about 

making decisions in the context of international financial environment. This course 

focuses on developing some of the tools that are necessary for students to be able to 

frame and solve the basic problems in international financial decision -making. We 

will confine our study to the topics of international financial environment, exchange 

rate behavior and its management, and investment financing decisions of multinational corporations. 
 

لمعتمدةعدد الساعات ا رقم المادة  المتطلب السابق اسم المادة الدراسية 
 103221 تطبيقات الحاسوب في العلوم المالية والمصرفية  3 103221

 الوصف المختصر: 
 يتضمن هذا المساق مقدمة للمفاهيم األساسية لبرمجيات الحاسوب في المجال الماالي والمصارفي، البرمجياات الجااهزة، اساتخدام بارامج الجاداول

 نية في المجال المالي والمصرفي، استخدام برامج قواعد البيانات في المجال المالي والمصرفي.اإللكترو 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- التدريب الميداني  3 103205

 الوصف المختصر: 
تتضمن هذه المادة  تدريب الطلبة وتاهيلهم عمليًا في مجال العلوم المالية والمصرفية في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة  في األردن, 

كذلك تعزيز االتصال والتواصل الميداني مع هذه المؤسسات, حيث ان المعرفة التي سيتم اكتسابها تمكن الطالب من التعايش و العمل وفق روح 
الفريق الواحد وتعزيز مهارات العالقات الشخصية مع االخر ين والقدرة على تحمل المسؤلية المطلوبة وتطويرها مما يعزز الثقة بالنفس من خالل 

 .المهارات المكتسبة
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 103455 المالية الشخصية  3 103355
 الوصف المختصر: 

هذا المساق  فهوم المالية الشخصية وكيفية ادارة االموال من قبل االشخاص والعائالت. كما يهدفيشمل هذا المساق الى تعريف الطالب بم      
سابات الى اكساب الطالب المهارات المتعلقة بادارة االموال من حيث التوفير واالستثمار في مختلف المجاالت سواء كان ذلك من خالل فتح ح

لمخاطر التي قد لمشتركة والسندات وغيرها من االدوات المالية. هذا باالضافة الى التعرف على اتوفير في البنوك او االستثمار في الصناديق ا
 تواجة الفرد والعائلة وطرق تفادي هذه المخاطر من خالل التامين على الحياة والتخطيط المتقبلي االتقاعدي
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 منهجية البحث العلمي  بحث التخرج في العلوم المالية والمصرفية  3 103204

 الوصف المختصر: 
رس في مجال المالي، حيث دأو الم لببإجراء بحث يتم اقتراحه من قبل الطا لبة، حيث يقوم الطاثيتطوير قدرة الطالب البح هذا المساق إضمن تي

 .يستخدم الطالب أسلوب البحث العلمي
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