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 وصف المساق
تشمل مادة األسواق المالية موضوعات تخص  مهوصوو وميميصة األسصواق الماليصة وموصوائ وو صا   

ول في المشتقات الماليصة والقواعصد األسواق المالية  وعضوية المؤسسات المالية باإلضافة إلى التدا

المنظمة لعمل سوق األوراق المالية ومدى كهاءته وكيهيصة تسصعيا األوراق الماليصة ودور اإلف صا  

 والشهافية  واوعكاساتوا على وشاط السوق المالي بشكل عاو والبورصة بشكل خاص .
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ي األوراق المالية ، دكتور منير هندي  ، منأد ا المردار  ، انسدينير ة أساسيات االستثمار ف -

 2003او 1999، 

، دكتددور منيددر هيددراهي  هنددي  ، األكاد ميددة الررييددة للرلددو  الماليددة  2+1سلسددلة  األسددواق الماليددة  -

 .1994والمصرفية ،

أسددواق المدداأ و أسددواق ، را، مدداأ ، مدسسددات م دكتددور رسددمية  ر اكددي ، ،امرددة انسددينير ة ،  -

1999 

يوركة األوراق الماليدة و اسد   ، سدنيات ، وقداست اسدتثمار ، تيدارات م ، دكتدور فادي الي دار  ن دي  -

 ، ،امرة انسينير ة.                             2003
 

 طية الفصول التالية:ولتحقيق هذا الهدف سوق يتم تغ
 أوال : الجزء االوأ  سيت  تيطيته كنظرا فامة ومررفية تم ييا للجزء الثاني.

Introduction and overview of  financial market 
 

 

1- CH 1 Introduction ( why study financial market. 

2 - CH 2 Determinants of interest rates 

3- CH3 Interest rate and security valuation 

4-CH4 Federal reserve system , monetary policy 

 Securities Marketsقانيا: الجزء الثاني األسواق المالية  
5-CH5 Money Markets. 

6-CH6 bond markets. 

7- CH 8 Mortgag Market. 

8-CH8 Stoke Markets. 

9-CH 9 Foreign Exchange Markets. 

10- CH 10 Derivative Securities Markets. 

11- CH 20 Type of Risk incurred by financial institutions. 

 

 

 التقيي  
 فالمة 20امتحان منتصف ال صل  -

 فالمات     +تقي   محاضره   ور ة يحثية  -

 فالمة 40         االمتحان الن اسي -

 

 مالحظة يامة
 . ي المساق الحضور ضرور  وه،اار  ومن متطلاات النجاح ف -

 الر،اء هغالق الخلو   ال اليتوأ هلي المحاضرا . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


