
 1 

 

 

 

 

 

 داَعـــــــ١ آٍ ايبٝت

 نًٝــ١ إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ 

 

 ١ـ١ ايزصاعٝـارتط

 يزصدـ١ ايبهايٛصٜـٛؼ

 فـــٞ 

 

 ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف

 

 

2010 - 2011 

 

 



 2 

 قغِ ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف

 ن١ًٝ إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

 

 ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف يف ٜٛؼارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛص

 

 
 ايبهايٛصٜٛؼ يف ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف  اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١( :

 B.Sc in Finance and Bankingاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظٜـ١(: 

 

 ارتط١ : َهْٛات –أ 

( عاع١ َعتُز٠ 132َٔ ) ايتٌُٜٛ ٚاملصاصفتتهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف 

 اآلتٞ : َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ

 27 َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل

 21 َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا

 :كغـَِتطًبات اي ثايجًا

 69:   املٛار اإلدباص١ٜ -أ  

 ١12  :املٛار االختٝاصٜ -ب

81 

 

 3 َٛار سض٠ صابعًا

 231 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ : -ب

 : صَظ ن١ًٝ -1

 ايه١ًٝ   ايضَظ

 إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ 55

 

 :اّـــٛط األقغـصَ -2

 ايكغــِ ايضَظ

 إراص٠ األعُاٍ 52

 ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف 53

 احملاعب١ 54

 اإلراص٠ ايعا١َ 55

 اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ 57

 

 

 :صَٛط املٛار -3

 35 33 4-2 9-صفض 9-صفض

                                                                                                                                   

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار َٓظي١ َزيٍٛ

 

 زتاٍ ايتدصص عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ اٍ ايتدصصـزت عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ

 َٛار ايتؾضٜعات 5 املبارئ 0

 َٛار ايتٌُٜٛ 6 َٛار املصاصف 1

 املٛار ايتك١ٝٓ  7 املٛار ايه١ُٝ 2

 املٛار اإلراص١ٜ  8 َٛار ايتأَني ٚاملداطض 3

 اذتًكات ٚايٓزٚات ايبشج١ٝ  9 َٛار األعٛام ٚاحملافغ 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:27))أٚاًل( َتطًبات ادتاَع١:

 ( عاع١ َعتُز18.٠ت اإلدباص١ٜ: )املتطًبا –أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠املتطًبات االختٝاص١ٜ: ) -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ ( عاع١ َعتُز81٠املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) –أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 5655555 1

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 5151271 2

 - 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 5152355 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 5651155 4

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ 1351151 5

 - 3 (1ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ) 1352151 6

تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ :*

 املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ ( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 أٚال: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 5151116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 5151371 2

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1152121 3

 1351151 3 (2ايًػ١ ايعضبٝـ١ ) 1351152 4

 1352151 3 (2ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ) 1352152 5

 - 3 تاصٜذ اذتضاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1353151 6

 - 3 زؼتاصٜذ ايك 1353152 7

 - 3 (1ايًػ١ ايفضْغ١ٝ ) 1354151 8

 - 3 (1االعبا١ْٝ )ايًػ١  1354151 9

 - 3 (1ايًػ١ االٜطاي١ٝ ) 1354161 15

 - 3 (1ملاْٝـ١ )االايًػ١  1354171 11

 - 3 (1ايًػ١ ايفاصع١ٝ ) 1354181 12

 - 3 (1ايًػ١ ايرتن١ٝ  ) 1354191 13
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 ١ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:ثاًْٝا: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاعٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 5152153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 5152255 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكضاٜا املعاصض٠ 5151471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 5251115 4

 - 3 َبارئ االقتصار 5557155 5

 - 3 (1َبارئ إراص٠ األعُاٍ ) 5552151 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 5651436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1152135 8

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1152225 9

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 1353155 15

 - 3 َٓعٛص أعالَٞ أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ  1451155 11

 

 

 ثايجًا: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 5151115 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 5452155 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 5453155 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 5454159 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 5753342 5

 - 3 عًّٛ األصض 5851155 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 5851113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 5851115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 5851117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 5952235 15

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1551165 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1251151 12

 

 

َالسع١: أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ 

ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ  2515/2511ايفصٌ األٍٚ 

( خاصز خطت٘ 599تشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا )ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَ

 ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1351599 1

 - 3 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1352599 2

 - 3 ساعٛب 5951599 3
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 ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ: ، ( عاع١ َعتُز12٠): ه١ًٝايَتطًبات  :ثاًْٝا

 غابلايتطًب امل عتُز٠امل اتغاعاي عِ املار٠ا صقِ املار٠

 ـ 3 (1) َبارئ إراص٠ األعُاٍ 5552151

 5911132 3 األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ  5552173

 - 3 َبارئ ايتٌُٜٛ 5553151

 ـ 3 (1)َبارئ احملاعب١  5554151

 ـ 3 تصار ادتظ٥َٞبارئ االق 5557151

 ـ 3 َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ  5557121

 - 3 يًتدصصات اإلْغا١ْٝ (2 )ساعٛب  5951132

 

 

 (82َتطًبات ايكغِ )ثايجًا : 

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ :69)أ: املٛار اإلدباص١ٜ: 

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

املتطًب 

 عًُٞ ْعضٟ ابلايغ

 5552151 3 5 3 (2َبارئ إراص٠ األعُاٍ ) 5552152

 - 3 5 3 َبارئ االعتجُاص  5553152

 5553151 3 5 3 إراص٠ املصاصف ايتذاص١ٜ 5553211

 - 3 5 3 املصاصف اإلعال١َٝ 5553212

 5553152 3 5 3 ايضٜاضٝات املاي١ٝ 5553222

 - 3 5 3 ْعض١ٜ ايتأَني  5553231

 5553151 3 5 3 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايعًُٝات املصضف١ٝ 5553321

 5553152 3 5 3 إراص٠ احملافغ االعتجُاص١ٜ 5553341

 5553152 3 5 3 أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ 5553342

 - 3 5 3 ايتؾضٜعات املاي١ٝ ٚاملصضف١ٝ 5553351

 5553151 3 5 3 متٌٜٛ ايؾضنات  5553362

 5553151 3 5 3 ٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ متٌٜٛ املؾض 5553363

 - 3 5 3 ايتغٜٛل املصضف١ٝ 5553371

 5553211 3 5 3 اإلراص٠ املاي١ٝ ايزٚي١ٝ  5553372

 5553151 3 5 3 املصاصف املضنظ١ٜ ٚايغٝاعات ايٓكز١ٜ 5553411

 5553211 3 5 3 أراص٠ اال٥تُإ  5553414

 5553151 3 5 3 حتًٌٝ املداطض ٚإراصتٗا 5553431

5553441 
قضاٜا َاي١ٝ َٚصـضف١ٝ َعاصـض٠)ايضٖٔ ايعكـاصٟ ، املايٝـ١     

 ايغًٛن١ٝ (

3 5 3 
5553151 

 5553152 3 5 3 املؾتكات املاي١ٝ  5553444

 5554151 3 5 3 (2)َبارئ احملاعب١  5554152

 5554152 3 5 3 احملاعب١ يف املؤعغات املاي١ٝ 5554252

 - 3 5 3 َبارئ االقتصار ايهًٞ 5557152

 - 3 5 3 َبارئ اإلسصا٤ 5557153
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 ( عاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار اآلت١ٝ :21) االختٝاص١ٜ:املٛار  – ب

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 5554152 3 5 3 اإلراص٠ املاي١ٝ 5552331

 5552151 3 5 3 ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ 5552352

  3 5 3 َٗاصات  5552492

 5551153 3 5 3 ايتشًٌٝ ايهُٞ 5553221

 5553151 3 5 3 املصاصف املتدصص١  5553311

 5553151 3 5 3 ايتٌُٜٛ يف اإلعالّ 5553361

 5553151 3 5 3 ايتٌُٜٛ ايزٚيٞ ٚاملؤعغات املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 5553461

5553481 
ــ ــٌ   َٗـ ــ١ٝ يف ايتُٜٛـ ــاالت رصاعـ ــح ايعًُٞ)سـ اصات ايبشـ

 ٚاملصاصف(

3 5 3 5551153 

 

 5551152 3 5 3 ايٓكٛر ٚاملصاصف 5557231

 5557153 3 5 3 ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب 5557355

 املاي١ٝ ايعا١َ 5557334
3 5 3 5551151 

 5551152و

 ٚعات رصاعات ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ ٚتكِٝٝ املؾض 5557454
3 5 3 5551151 

5553151 

 .تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١ ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت3) سض٠:َٛار صابعًا: 
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 ملـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ ا

 

 ايغاعات

 املعتُز٠
 ت ار٠ـامل صقِ املـــار٠ اعِ

 1 5553151 ايتٌَُٜٛبارئ  3

 2 5553152 َبارئ االعتجُاص 3

 3 5553211 إراص٠ املصاصف ايتذاص١ٜ 3

 4 5553212 املصاصف اإلعال١َٝ 3

 5 5553221 ايتشًٌٝ ايهُٞ 3

 6 5553222 ايضٜاضٝات املاي١ٝ 3

 7 5553231 ايتأَني ١ْعضٜ 3

 8 5553311 املصاصف املتدصص١  3

 9 5553321 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايعًُٝات املصضف١ٝ 3

 15 5553341 ١ٜافغ االعتجُاصاحملإراص٠  3

 11 5553342 أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ 3

 12 5553351 املاي١ٝ ٚاملصضف١ٝايتؾضٜعات  3

 13 5553361 ايتٌُٜٛ يف اإلعالّ 3

 14 5553362 متٌٜٛ ايؾضنات 3

 15 5553363 متٌٜٛ املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ 3

 16 5553371 ايتغٜٛل املصضيف 3

 17 5553372 اإلراص٠ املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 3

 18 5553411 ايٓكز١ٜ اتاملصاصف املضنظ١ٜ ٚايغٝاع 3

 19 5553414 أراص٠ اال٥تُإ 3

 25 5553431 املداطض ٚإراصتٗاحتًٌٝ  3

 21 5553441 قضاٜا َاي١ٝ َٚصضف١ٝ َعاصض٠ 3

 22 5553444 *املؾتكات املاي١ٝ  3

 23 5553461 ؤعغات املاي١ٝ ايزٚي١ٝايتٌُٜٛ ايزٚيٞ ٚامل 3

 24 5553481 )ساالت رصاع١ٝ يف ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف(َٗاصات ايبشح ايعًُٞ 3
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 ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف ختصص  ايبهايٛصٜٛؼ ارتط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١

 

 ٚيـــــ٢ألايغٓــــ١ ا

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 صقِ املار٠ ار٠ــاعِ امل عاع١ َعتُز٠ ايضقِ ٠ارــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 - َتطًب داَع١ 3 5557152 َبارئ االقتصار ايهًٞ 3

 5552151 (1 )َبارئ إراص٠ األعُاٍ  3 5557153 َبارئ اإلسصا٤ 3

 5553151 َبارئ ايتٌُٜٛ 3 5557151 َبارئ االقتصار ادتظ٥ٞ  3

 5554151 ( 1 )َبارئ احملاعب١  3 5553152 تجُاصَبارئ االع 3

    5552173 اإلعُاٍ االيهرت١ْٝٚ  3

 اجملُٛع 25 اجملُٛع 28

 

 ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 - َتطًب داَع١ 3 5553211 ٠ املصاصف ايتذاص١ٜإراص 3

 5557121 َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ  3 5553212 املصاصف اإلعال١َٝ 3

 5557231 ايٓكٛر ٚاملصاصف 3 5553222 ايضٜاضٝات املاي١ٝ 3

 5552152 ( 2 )َبارئ إراص٠ األعُاٍ 3 5554152 2 -َبارئ احملاعب١   3

 5553231 ْعض١ٜ ايتأَني   3 5911132 ١ٝيًتدصصات اإلْغاْ 2 –ساعٛب  3

28 
 اجملُٛع 28 اجملُٛع

 

 ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 - تطًب داَع١َ 3 5553363 متٌٜٛ املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١  3

 5552331 اإلراص٠ املاي١ٝ 3 5553321 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايعًُٝات املصضف١ٝ 3

 5553341 ١ٜافغ االعتجُاصاحملإراص٠  3 5553342 أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ 3

 5553371 ايتغٜٛل املصضيف 3 5553351 ايتؾضٜعات املاي١ٝ ٚاملصضف١ٝ 3

 - َار٠ ختصص )اختٝاصٟ( 3   

 اجملُٛع 28 ُٛعاجمل 25

 

 ايغٓـــ١ ايضابعـــ١

 ايفصٌ ايجاْٞ
 ايفصٌ األٍٚ

عاع١ 

 َعتُز٠
 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠
 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

3 
قضاٜا َاي١ٝ َٚصضف١ٝ َعاصـض٠ )ايـضٖٔ   

 ايعكاصٟ،املاي١ٝ ايغًٛن١ٝ (
 5553362 متٌٜٛ ايؾضنات  3 5553441

 5553411 صاصف املضنظ١ٜ ٚايغٝاعات ايٓكز١ٜامل 3 5553414 أراص٠ اال٥تُإ  3

 5553431 حتًٌٝ املداطض ٚإراصتٗا 3 5553444 املؾتكات املاي١ٝ  3

 - َتطًب ختصص )اختٝاصٟ( 3 - َتطًب ختصص )اختٝاصٟ( 3

 - َار٠ سض٠ 3 - َار٠ ختصص )اختٝاصٟ( 3

25 
 اجملُٛع 25 اجملُٛع



 9 

 صاصف تٛصٝف املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ ايتٌُٜٛ ٚامل

 

 (عاعات َعتُز٠ 3)    (2)إراص٠ األعُاٍ  3531232

 Principles of Business Administration(1)                املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تؾٌُ رصاع١ عا١َ ملا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ اإلراص٠ َٔ خـالٍ ايتعـضف عًـ٢ تطـٛص ايفهـض اإلراصٟ ةزاصعـ١       

١ يٛظـا٥ف اإلراص٠ يف املٓعُـات املدتًفـ١ ٚعًـ٢ ضـ٤ٛ ٚظا٥فٗـا       املدتًف١، َٚا ٜتعًل باملبارئ ايض٥ٝغ

أخشًا يف االعتباص ادتٛاْب ايغًٛن١ٝ ٚايه١ُٝ يف خز١َ اإلراص٠ َع اإلؽاص٠ إىل اإلراص٠ يف املٓؾـتت  

  احمل١ًٝ ٚايزٚي١ٝ ٚايعضٚف ايب١٦ٝ ٚايكِٝ ارتًف١ٝ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (1َبارئ إراص٠ األعُاٍ ) 3531231

 Principles of Business Administration(2)  ( :3531232املتطًب ايغابل) 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ ٚظا٥ف املٓؾأ٠ ٚايعالق١ ٚايرتابط بني ٖشٙ ايٛظـا٥ف،  

ٚٚظا٥ف املٓؾأ٠ األصبع١ ٚع٢ً ايتٛايٞ سٝح ٜتِ ايبز٤ بٛظٝف١ اإلْتاز ثِ ٚظٝف١ ايتغـٜٛل ٚٚظٝفـ١   

 ا ايٛظٝف١ املاي١ٝ. األفضار ٚأخري

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ                3531273

 Electronic Business ٟإدباص 

يبحث هذا المساق في المفاهيم األساسيت إلدارة األعمال االلكتزونيةت ووااففاةا ودهةهافاان ونمةاألع األعمةال 

االلكتزونيةتن واسةتزاجياياث األعمةال االلكتزونيةتن والتاةارة  االلكتزونيتن والبنياث األساسيت إلدارة األعمال

 االلكتزونيت

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) اإلراص٠ املاي١ٝ         3531332

 tFinancial Managemen ( :3531232املتطًب ايغابل) 

ٚايتشًٌٝ املايٞ  تبشح ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ اإلراص٠ املاي١ٝ ٚأُٖٝتٗا ملٓعُات األعُاٍ، ٚب١٦ٝ اإلراص٠ املاي١ٝ،

ٚاعتدزاَات٘ يف ع١ًُٝ اختـاس ايكـضاصات، ٚايتدطـٝط املـايٞ ٚاملٛاطْـات ايضأ،ايٝـ١، ٚإراص٠ صأؼ املـاٍ        

 ايعاٌَ، ٚنًف١ ايتٌُٜٛ ٖٚٝهٌ ايتٌُٜٛ، َٚصارص ايتٌُٜٛ ٚأؽهاي٘

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ    3531351

 Management Information System  ( :3531232املتطًب ايغابل) 

تؾٌُ ٖشٙ املار٠ متٗٝزًا يٓعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ ٚرٚصٖا يف املٓعُات ٚاألعػ ايـيت تكـّٛ عًٝٗـا ْعـِ     

املعًَٛات اإلراص١ٜ ٚتطبٝكات ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ يف َٓعُات األعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝـا يف ْعـِ   

 املعًَٛات اإلراص١ٜ. 

 

 َعتُز٠( عاعات 3) َٗاصات 3531491

 Maharat املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطايب ع٢ً َٗاصات ايتعاٌَ َع ايعُال٤ ٚاألرٚات ايالط١َ يًتهٝف َع 

عٛم ايعٌُ ٚبٓا٤ ايزافع١ٝ ٚايتفهري اإلجيابٞ نُا ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطايـب ةٗـاصات   

إراص٠ ايٛقت ٚنشيو إراص٠ ايشات ٚايعٌُ ادتُاعٞ ٚبٓا٤ ايفضٜل االتصاٍ ٚايعضض ٚايتكزِٜ ٚايكٝار٠ ٚ

ٚخز١َ ايعُال٤ املُٝظ٠ ٚايتعاٌَ َـع ؽـهٛاِٖ ضـُٔ أخالقٝـات ايعُـٌ ٚسـٌ املؾـهالت ٚإراص٠        

ارتالفات ٚأٜضًا ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطايـب باملٛاضـٝع اذتزٜجـ١ ٚسات ايصـ١ً باعـتدزاّ      

 املٗاصات اذتزٜج١. 
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 (عاعات َعتُز٠ 3) بارئ ايتٌَُٜٛ 3533232

 Principles of Finance املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

َفّٗٛ املايٝـ١  َصـارص املعًَٛـات املايٝـ١  ايكُٝـ١ ايظَٓٝـ١ يًٓكـٛر  َؤؽـضات األرا٤ املـايٞ: أُٖٝتٗـا،           

      ٚ إراص٠ ٚأٖزافٗا، ٚطضم استغابٗا ٚتفغري ْتا٥ذٗـا، ٚايتٓبـؤ ةغـتكبٌ أرا٤ َٓؾـتت األعُـاٍ  حتًٝـٌ 

 َصارص األَٛاٍ ٚاعتدزاَاتٗا  اهلٝهٌ املايٞ ٚنًف١ األَٛاٍ  ٚاملٛاطْات ايتكزٜض١ٜ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ االعتجُاص   3533231

 Principles of Investment               ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

    ُ ًـٗا  أْـٛاع األرٚات املايٝـ١ ٚطبٝعتٗـا     َفّٗٛ قضاص االعتجُاص ٚأُٖٝت٘  أْـٛاع األعـٛام املايٝـ١ ٚآيٝـ١ ع

ٚحتًًٝٗا  َفـاِٖٝ ايعا٥ـز ٚاملدـاطض ٚنٝفٝـ١ قٝاعـٗا  تهـٜٛٔ ستـافغ األٚصام املايٝـ١ ٚحتًًٝـٗا          

 ٚإراصتٗا ٚتكِٝٝ أرا٥ٗا   ٚرصاع١ ْعضٜات عٛم صأؼ املاٍ. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) إراص٠ املصاصف ايتذاص١ٜ 3533122

 Commercial Bank Management      :(3533232)املتطًب ايغابل 

َفّٗٛ املصاصف ايتذاص١ٜ  إْؾا٤ ٚتٓعِٝ املصاصف ايتذاص١ٜ ٚرٚص ايغـًطات اإلؽـضاف١ٝ  َصـارص أَـٛاٍ     

املصــاصف ايتذاصٜــ١ ٚأٚدــ٘ اعــتدزاَٗا بصــٛص٠ عــ١ًُٝ  األعــايٝب ايتكًٝزٜــ١ ٚاذتزٜجــ١ يف إراص٠  

ٚتكًبـات أعـعاص ايفا٥ـز٠ ٚايكـضٚض      َٛدٛرات َٚطًٛبات املصضف ايتذاصٟ يتاليف شتـاطض: ايغـٝٛي١  

ٚايغٛم ٚايعغض املايٞ، ٚةا ٜضُٔ ايتٛفٝل بني حتكٝل ايغٝٛي١ ٚاألَإ ٚايضحب١ٝ  تكِٝٝ أرا٤ املصضف 

 ايتذاصٟ  ٚإراص٠ املصاصف ايعامل١ٝ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) املصاصف اإلعال١َٝ 3533121

 Islamic Banking   ال ٜٛدز ملتطًب ايغابل:ا 

ٝع١ املصاصف اإلعال١َٝ ٚاألعػ ايؾضع١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا   حتًٝـٌ َصـارص ٚاعـتدزاَات    رصاع١ طب

األَٛاٍ يـز٣ ٖـشٙ املصـاصف  عًُٝـات ايتُٜٛـٌ باملؾـاصن١ ٚاملضـاصب١ ٚاملضاحبـ١ ٚايتـأدري املٓتٗـٞ           

بايتًُٝو ٚايكـضض اذتغـٔ...  املؾـهالت ٚاالْتكـارات ايـيت تٛادـ٘ املصـاصف اإلعـال١َٝ  عالقتٗـا          

١ًٝ ٚايضقاب١ٝ باملصاصف املضنظ١ٜ  رصاع١ ٚاقعٗا ايعًُٞ َٚغـتكبًٗا يف ايبًـزإ اإلعـال١َٝ    ايتُٜٛ

 ٚغري اإلعال١َٝ اييت تعٌُ فٝٗا. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتشًٌٝ ايهُٞ 3533112

 Quantitative Analyses (3537233: )املتطًب ايغابل 

أ١ُٖٝ ايُٓاسز ايه١ُٝ ٚايكٝاع١ٝ، ايتٛطٜعـات اإلسصـا١ٝ٥، اختبـاص ايفضضـٝات، حتًٝـٌ ايتبـأٜ،       

ايتكــزٜض ايكٝاعــٞ، ايُٓــاسز ارتطٝــ١ ٚغــري ارتطٝــ١، ايتٓبــؤ ٚايتٛقــع، ايُٓــاسز املايٝــ١ ايكٝاعــ١ٝ،   

 تطبٝكات َاي١ٝ تؾٌُ نفا٠٤ األعٛام املاي١ٝ، منٛسز داصز، ايتٓبؤ بأععاص األعِٗ ٚايغٓزات

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايضٜاضٝات املاي١ٝ 3533111

 Financial Mathematics ( :3533231املتطًب ايغابل) 

َفاِٖٝ ايفا٥ز٠ ايبغٝط١ ٚاملضنب١ ملبًـؼ َعـني أٚ عًغـ١ً َـٔ ايـزفعات املٓتعُـ١  طـضم سغـاب         

  ٕ ٚايغـٓزات   ايفا٥ز٠ ايبغٝط١ ٚاملضنب١، ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ يف ايبٝع باألقغاط ٚاعـتٗالى ايـزٜٛ

ٚاعــتدزاَاتٗا ٚتغــ١ٜٛ ايــزٜٕٛ قصــري٠ ٚطًٜٛــ١ األدــٌ  اٖــتالى األصــٍٛ ٚاعــتٓفارٖا  تكٝــِٝ   

 ايغٓزات  ٚرصاع١ أْٛاع شتتًف١ َٔ ايزفعات املٓتع١ُ نايزفعات املغتشك١ ٚاملؤد١ً
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 (عاعات َعتُز٠ 3) ْعض١ٜ ايتأَني 3533132

 Insurance Theory املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ ايتأَني ٚأُٖٝتـ٘ يف االقتصـارٜات املعاصـض٠  اآلثـاص االقتصـار١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١ يًتـأَني         طبٝع

زتــاالت ايتــأَني ٚأعــايٝب٘ ٚعالقتــ٘ بــطراص٠ املدــاطض  حتًٝــٌ املدــاطض يف عكــٛر ايتــأَني  رصاعــ١  

تفص١ًٝٝ ألْٛاع ص٥ٝغ١ َٔ ايتأَني: ايتأَني ع٢ً اذتٝا٠ ٚايتأَني ع٢ً املًهٝـ١ ٚاذتـٛارخ  َٛقـف    

 يؾضٜع١ اإلعال١َٝ َٔ ايتأَني  ٚايتاَني ايتعاْٚٞ: طبٝعت٘ ٚأعايٝب٘ ٚأْٛاع٘ ٚعٛا٥زٙ.ا

 

 عاعات َعتُز٠( 3) املصاصف املتدصص١ 3533322

 Specialized Banks  :املتطًب ايغابل 

رصاع١ حت١ًًٝٝ يًُصاصف غري ايتذاصٜـ١ املتدصصـ١ بايتُٜٛـٌ ايصـٓاعٞ ٚايظصاعـٞ ٚايعكـاصٟ ...       

ا٥فٗا ٚتطٛصٖا  َصاصف االعتجُاص  َصاصف ايت١ُٝٓ  املؤعغـات املايٝـ١ غـري املصـضف١ٝ     َٚتابع١ ٚظ

سات ايطبٝع١ االرخاص١ٜ ٚاالعتجُاص١ٜ  َصارص أَٛاٍ املصاصف املتدصص١ ٚاملؤعغات املاي١ٝ ٚأٚد٘ 

 اعتدزاَاتٗا ٚحتًٌٝ َضانظٖا املاي١ٝ  ٚرصاع١ تطبٝك١ٝ ذتاالت َع١ٓٝ يف األصرٕ ٚخاصد٘.  

 

 (عاعات َعتُز3٠) تطبٝكات اذتاعٛب يف ايعًُٝات املصضيف 3533312

 Computer Applications in Banking 

Operations 

 (3533232:)املتطًب ايغابل

  ايتطبٝكـات  WINDOWSْعاّ اذتاعـٛب َٚهْٛاتـ٘ املارٜـ١ ٚايربزتٝـ١  ب٦ٝـ١ ايعُـٌ ضـُٔ        

  ٚ اإلقـضاض  عًُٝــات ايتشًٝــٌ املــايٞ  ادتـاٖظ٠ سات ايصــ١ً بايعًُٝــات املصـضف١ٝ: عًُٝــات ايٛرا٥ــع 

ٚاالعتجُاصٟ ٚتهٜٛٔ ٚإراص٠ ستافغ األٚصام املايٝـ١  تكٝـِٝ املؾـضٚعات االعـتجُاص١ٜ ادتزٜـز٠       

 Excelٚايتعاٌَ بـايعُالت األدٓبٝـ١  ٚسيـو َـٔ خـالٍ بـضاَر ايتطبٝكـات ادتـاٖظ٠ َجـٌ بـضاَر           

ٚAccess ٚEasy Soft  .ٚغريٖا َٔ ايرباَر سات ايعالق١ 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) إراص٠ احملافغ االعتجُاص١ٜ 3533342

 Investment Portfolio Management (3533232طًب ايغابل: )املت         

ْعضٜات تهٜٛٔ ٚإراص٠ ستافغ األٚصام املاي١ٝ  أعـػ تكٝـِٝ االعـتجُاص يف األٚصام املايٝـ١  حتًٝـٌ      

ات عٛم صأؼ املاٍ  منٛسز تغـعري األصـٍٛ   ايعٛا٥ز ٚاملداطض  تٜٓٛع احملفع١ ٚتٛطٜع املداطض  ْعضٜ

ايضأ،اي١ٝ  اختٝاص ستافغ االعتجُاص ايهفؤ٠  قٝـاؼ أرا٤ ستـافغ االعـتجُاص  تطبٝكـات عًُٝـ١      

 ع٢ً َغت٣ٛ األفضار ٚاملؾضٚعات ٚاملؤعغات االعتجُاص١ٜ  ٚاحملافغ االعتجُاص١ٜ يف اإلعالّ. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ 3533341

 Money and Capital Markets (:3533232املتطًب ايغابل) 

طبٝع١ أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ  أْٛاعٗا  َهْٛاتٗـا  ٚعـا٥ًٗا  ٚأُٖٝتٗـا  املؤعغـات ايعاًَـ١ يف      

ٖشٙ األعٛام  طبٝع١ األعِٗ ٚأْٛاعٗـا ٚاالعـتجُاص فٝٗـا ٚطبٝعـ١ ايغـٓزات ٚأعـعاصٖا ٚفٛا٥ـزٖا         

اييت تصزصٖا ٚادتٗات اييت تغتجُض فٝٗا َٔ سٝح ايغٝٛي١ ٚايعٛا٥ز قٝٛرٖا ٚآثاصٖا ع٢ً املؤعغات 

ٚاملداطض  إدضا٤ات ايتعاٌَ يف األعٛام املاي١ٝ  طبٝع١ ايٛعا٥ٌ املاي١ٝ اإلعال١َٝ َٚٛقـف اإلعـالّ   

 َٔ ايتعاٌَ يف َجٌ ٖشٙ األعٛام. 
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 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتؾضٜعات املاي١ٝ ٚاملصضف١ٝ 3533352

 Legislations in Finance and Banking املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف املؾاصنني بايكٛاْني ٚاألْعُـ١ ٚايتعًُٝـات املصـضف١ٝ ٚاملايٝـ١ ايـيت      

تـٓعِ ايعُـٌ املـايٞ ٚاملصـضيف يف األصرٕ َـٔ َٓعــٛص َـايٞ عًُـٞ ٚيـٝػ قـاْْٛٞ ٚتػطـٞ ايبٓــو           

يعاّ ٚايصضافني  ٚتؾذٝع االعتجُاص  ٚاألٚصام املاي١ٝ  َٚؤعغـيت  املضنظٟ األصرْٞ ٚايبٓٛى ٚايزٜٔ ا

 ضُإ ايٛرا٥ع ٚايكضٚض

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتٌُٜٛ يف اإلعالّ 3533362

 Finance in Islam (3533232:)املتطًب ايغابل 

أٖـزاف  َبارئ ايتٌُٜٛ يف اإلعالّ: حتضِٜ ايفا٥ز٠، ٚسضن١ٝ صأؼ املاٍ، َٚبزأ "ال ضضص ٚال ضـضاص"   

ايتٌُٜٛ، َصارص ايتٌُٜٛ، عكٛر ايتٌُٜٛ اإلعال١َٝ ٚاعتدزاَاتٗا يف ايعصض اذتزٜح،  َؤعغات 

 ايتٌُٜٛ اإلعال١َٝ، املُاصعات ايت١ًُٜٝٛ سغب ايٓٗر اإلعالَٞ، صٓارٜل االعتجُاص اإلعال١َٝ. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) متٌٜٛ ايؾضنات           3533361

 Corporate Financing                      (3533232:)املتطًب ايغابل 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ إراص٠ متٌٜٛ ايؾضنات املغا١ُٖ ايعا١َ ، َٛقعٗا يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ 

ــات      ــٌ املٝظاْٝ ــ١ اختــاس ايكــضاصات يف ظــضٚف عــزّ ايتأنــز ، حتًٝ ــا ، نٝفٝ يًُؤعغــ١ ،أُٖٝتٗ

تهًف١ صأؼ املاٍ تضنٝبـ١ صأؼ املـاٍ ، ٚقـز صـُِ      ايتكزٜض١ٜ ، إراص٠ االعتجُاصات ، أراص٠ ايٛرا٥ع ،

ٖشا املغام إىل تعًِٝ ايطايب ٚتزصٜب١ٝ ع٢ً ايهٝف١ٝ   ايـيت ٜغـتدزَٗا املـزٜض املـايٞ يف ايكطـاع      

ارتــال يتععــِٝ قُٝــ١ ايؾــضن١ عــٔ طضٜــل ايهفــا٠٤ يف اختــاس ايكــضاصات يف زتــاٍ املٛاطْــات  

 .، ٚعٝاع١ تٛطٜع اإلصباحايضأ،اي١ٝ ، تهًف١ صأؼ املاٍ ، ٖٝهٌ صأؼ املاٍ 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) متٌٜٛ املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ 3533363

 Financing of SME's (:3533232املتطًب ايغابل) 

ٜكّٛ ٖشا املغام ع٢ً رصاع١ أْٛاع املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعـط١، ٚايكـضاصات املتعًكـ١ يف اختٝـاص     

ا٥ف اإلراصٜـ١ ٚاملايٝـ١ ٚايتٓفٝشٜـ١ يف املٓؾـتت ايصـػري٠      ْٛع َٚٛقع ٚطضم متٜٛـٌ املؾـضٚع، ايٛظـ   

ٚاملتٛعط١ ثِ ٚضع  أعػ َتابع١ ٖشٙ املؾاصٜع يًتأنـز َـٔ صتاسٗـا ٚبٓٝبٗـا أٜـ١ َؾـانٌ أٚ       

 عٛا٥ل تعرتضٗا. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتغٜٛل املصضيف 3533372

 Bank Marketing املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚتطـٛصٙ  َضاســٌ عُــض ارتزَـ١ املصــضف١ٝ ٚعالقاتٗــا باعــرتاتٝذٝات   َفٗـّٛ ايتغــٜٛل املصــضيف  

ايتغٜٛل املصضيف  رصاع١ ايغٛم ٚايب٦ٝتني ايتغٜٛكٝتني ادتظ١ٝ٥ ٚايه١ًٝ ٚآثاصٖا ع٢ً تغـٜٛل  

ارتزَات املصضف١ٝ  ختطٝط عًُٝـ١ ايتغـٜٛل املصـضيف  عـًٛى َغـتًٗو ارتـزَات املصـضف١ٝ         

غـعريٖا  قٓـٛات تٛطٜـع ارتـزَات املصـضف١ٝ  ٚعـا٥ٌ       حتزٜز أععاص ارتزَات املصضف١ٝ ٚإعـار٠ ت 

 .تضٜٚر ارتزَات املصضف١ٝ  ْٚعِ املعًَٛات ايتغٜٛك١ٝ يز٣ ادتٗاط املصضيف
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 (عاعات َعتُز٠ 3) اإلراص٠ املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 3533371

 International Financial Management (3533122تطًب ايغابل:)امل 

ت٣ٛ ايـزٚيٞ  ايؾـضنات املتعـزر٠ ادتٓغـ١ٝ ٚإراصتٗـا َايٝـًا عًـ٢ املغـت٣ٛ         اإلراص٠ املاي١ٝ ع٢ً املغـ 

ايزٚيٞ  إراص٠ شتاطض ايصضف ٚايفا٥ـز٠  إراص٠ عـٛم ايصـضف األدـٓل  ايعكـٛر اآلْٝـ١ ٚاملغـتكب١ًٝ         

اال٥تُإ ايزٚيٞ  ٚايتٌُٜٛ ايزٚيٞ  أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املـاٍ ايزٚيٝـ١  سضنـ١ صأؼ املـاٍ ٚعالقتـ٘      

 صأؼ املاٍ ايزٚي١ٝ  ٚايعًُٝات املصضف١ٝ ارتاصد١ٝ. بأعٛام ايٓكز ٚ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) املصاصف املضنظ١ٜ ٚايغٝاعات ايٓكز١ٜ 3533422

 Central Banks and Monetary Policies (3533232:)املتطًب ايغابل 

ــا ٚأٖــزافٗا ٚٚعــا٥ًٗا  حتًٝــٌ َصــارص     طبٝعــ١ ايصــريف١ املضنظٜــ١: ْؾــأتٗا ٚتطٛصٖــا  ٚظا٥فٗ

عتدزاَات األَٛاٍ يز٣ املصضف املضنظٟ  ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ: أٖـزافٗا ٚأْٛاعٗـا ٚأرٚاتٗـا  آثاصٖـا     ٚا

ٚفعايٝتٗا يف ايبًزإ ايٓا١َٝ ٚاملتكز١َ  اعتكالي١ٝ املصـاصف املضنظٜـ١ َـع تضنٝـظ عًـ٢ سايـ١       

ـ         ١ األصرٕ ٚبعض ايبًزإ ايعضبٝـ١ ٚاإلعـال١َٝ ٚاألدٓبٝـ١  رصاعـ١ ايعالقـ١ بـني املصـاصف املضنظٜ

 ٚاملصاصف اإلعال١َٝ، ٚطبٝع١ ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ يف ظٌ ايٓعاّ املصضيف اإلعالَٞ. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) إراص٠ اال٥تُإ 3533424

 Credit Management (:3533122املتطًب ايغابل) 

ٜٗزف ٖـشا املغـام إىل فٗـِ ٚرصاعـ١ عًُٝـات ايتُٜٛـٌ املصـضيف، أرٚات ايتشًٝـٌ اال٥تُـاْٞ، إراص٠          

ُــإ يف ظــٌ ؽــال ايعُــالت األدٓبٝــ١، عًُٝــات متٜٛــٌ ايتذــاص٠، إراص٠ ايغــٝٛي١ ٚايتــزفكات  اال٥ت

ايٓكزٜــ١، تكٝــِٝ َهاْــ١ ايعُــال٤ اال٥تُاْٝــ١، أعــػ ٚعًُٝــات حتًٝــٌ ايــزٜٕٛ، ٚإراص٠ ايــزٜٕٛ 

 املتعجض٠.  

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) حتًٌٝ  املداطض ٚأراصتٗا 3533432

 Risk Analysis and Management (3533232ًب ايغابل:)املتط 

املداطض: َفَٗٛٗا ٚأْٛاعٗا ٚتطٛصٖا ايتاصخيٞ  عزّ ايتٛنز: َفَٗٛ٘ َٚغتٜٛات٘  حتًٌٝ َؤؽضات 

املداطض  حتزٜز املداطض ٚأعايٝب قٝاعٗا  ٚرصاع١ ايٛعا٥ٌ ايتكًٝز١ٜ ٚاذتزٜجـ١ يف إراص٠ املدـاطض   

ع٢ً سـاالت عًُٝـ١ يف األصرٕ    ٚايغٝطض٠ عًٝٗا يف األَزٜٔ ايكصري ٚايطٌٜٛ األدٌ، َع ايرتنٝظ

 ٚبعض ايزٍٚ األخض٣.  

 

ــض٠)ايضٖٔ   3533442 ــضف١ٝ َعاصــ ــ١ َٚصــ ــاٜا َايٝــ قضــ

 ايعكاصٟ،املاي١ٝ ايغًٛن١ٝ

 (عاعات َعتُز٠ 3)

 Contemporary Issues in Finance and 

Banking 

 (3533232املتطًب ايغابل:)

داصـ١ٝ ٚتكٝـِٝ املؾـضٚعات  اهلٓزعـ١ املايٝـ١       األعٛام املاي١ٝ ايٓاؽ١٦  ايعٛمل١ ٚايتشضٜض املايٞ  ايت

ايــزَر املصــضيف  تعجــض املؤعغــات املصــضف١ٝ  َؤعغــات ضــُإ ايكــضٚض ٚايٛرا٥ــع  ايتٓبــؤ بفؾــٌ 

املؾضٚعات االعتجُاص١ٜ  ْعضٜات ايٛناي١ ٚآثاصٖـا املايٝـ١   املايٝـ١ ايغـًٛن١ٝ ، ايـضٖٔ ايعكـاصٟ       

 ٚإٜ٘ قضاٜا َاي١ٝ َغتذز٠ . 
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 عاعات َعتُز٠( 3) تكات املاي١ٝاملؾ 3533444

    Financial Derivatives   (3533232):املتطًب ايغابل 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام اهلٓزع١ املاي١ٝ ، ٚاملؾتكات املاي١ٝ َٔ سٝح َفَٗٛٗا ٚأْٛاعٗـا ،آيٝـات االعـتجُاص    

كــٛر املغــتكب١ًٝ فٝٗــا ٚرٚصٖــا يف أراص٠ املدــاطض سٝــح تؾــٌُ  املؾــتكات نــٌ َــٔ ارتٝــاصات ٚايع

 ٚنشيو املبارالت . 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتٌُٜٛ ايزٚيٞ ٚاملؤعغات املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 3533462

 International Finance and 

International Financial Institutions  

 (3533232)املتطًب ايغابل: 

َغـت٣ٛ اذتهَٛـات أٚ   طبٝع١ ايتٌُٜٛ ايزٚيٞ َٔ سٝح أٖزاف٘ َٚؤعغات٘ ٚٚعا٥ً٘ عـٛا٤ عًـ٢   

املؤعغــات ارتاصــ١ أٚ َــٔ خــالٍ ايؾــضنات َتعــزر٠ ادتٓغــٝات ٚ اصــ١ ايعاًَــ١ يف سكــٌ   

ايصريف١  شتاطض ايتٌُٜٛ ايزٚيٞ  عٛم ايصضف األدٓل  َٝـظإ املـزفٛعات: طبٝعتـ٘، ٖٚٝهًـ٘،     

خاص١  ٚأُٖٝت٘، ٚأعايٝب َعادت١ ايعذظ فٝ٘  ْعاّ ايٓكز ايزٚيٞ  ْٚعِ ايصضف ايزٚي١ٝ، َع إؽاص٠

 إىل األصرٕ ٚبعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ. 

 

3533482  ٞ ــ ــح ايعًُ ــاصات ايبش ــٌ   َٗ ــ١ٝ يف  ايتُٜٛ ــاالت رصاع )س

 ٚاملصاصف

 (عاعات َعتُز٠ 3)

 Scientific Research Skills ( :3532233املتطًب ايغابل) 

١ َٝزاْٝـ١  أعػ ايبشح ايعًُـٞ  َٓـاٖر ايبشـح ايعًُـٞ  َغـتًظَات٘  ايتدطـٝط ايبشجـٞ  رصاعـ        

٘       َٛضٛعات ايتدصص١ٝتطبٝك١ٝ يف أسز   ٜهًف بٗـا ايطايـب بتٛدٝٗـات َـزصؼ املـار٠ ٚإؽـضاف

  تهٕٛ بصٛص٠ حبح يًتدضز .

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (2)  َبارئ احملاعب١ 3534232

 Principles of Accounting (1)   ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

رئ احملاعب١ٝ ٚنٝف١ٝ اعتدزاَٗا يف شتتًف َضاسٌ تتضُٔ ٖشٙ املار٠ ايفضٚض ٚاملفاِٖٝ ٚاملبا

ايزٚص٠ احملاعب١ٝ َٔ سٝح ايتغذٌٝ ٚايتبٜٛب ٚايتًدٝص ٚإعزار َٛاطٜٔ املضادع١، ثِ إعزار 

 ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚتفغريٖا يتشزٜز ْتا٥ر األعُاٍ ٚاملضنظ املاٍ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (1)  َبارئ احملاعب١ 3534231

 Principles of Accounting (2) ( :3534232املتطًب ايغابل) 

(، ٚتتضُٔ رصاع١ املعادتات احملاعب١ٝ دتضر  1تعترب ٖشٙ املار٠ َه١ًُ ملار٠ َبارئ احملاعب١ )

ٚتغٜٛات املٛدٛرات املتزاٚي١ َجٌ املدظٕٚ ايغًعٞ ٚاألٚصام املاي١ٝ ، ٚتغ١ٜٛ املعًكات ايبٓه١ٝ، 

نٗا ٚأثاصٖا ع٢ً ايكٛا٥ِ املاي١ٝ، ٚنشيو ٚأعػ َعادت١ املٛدٛرات ايجابت١ ٚطضم اعتٗال

تهٜٛٔ املدصصات ايالط١َ يألصٍٛ ٚااليتظاَات ٚبٝإ اثض عًُٝات  ادتضر ع٢ً ايكٛا٥ِ املاي١ٝ، 

 باإلضاف١ ايتعضض إىل األخطا٤ احملاعب١ٝ ٚطضم تصشٝشٗا
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 (عاعات َعتُز٠ 3) احملاعب١ يف املؤعغات املاي١ٝ 3534124

 Accounting For Financial Institutions     ( :3534231املتطًب ايغابل) 

تتضــُٔ ٖــشٙ املــار٠ رصاعــ١ املكَٛــات األعاعــ١ٝ يًــٓعِ احملاعــب١ٝ يف املٓؾــتت املايٝــــ١   املصــاصف 

ٚؽضنات ايتأَني( بأْٛاعٗا املتعاصف عًٝٗا َٔ دٗـ١ ، ٚرصاعـ١ األعـايٝب ٚاإلدـضا٤ات ايـيت حتهـِ       

   ٓ عِ، ٚتغـذٌٝ ايعًُٝـات ٚتبٜٛبٗـا ٚتًدٝصـٗا ٚاملتعًكـ١ بهافـ١       ايزٚص٠ احملاعـب١ٝ يف ٖـشٙ ايـ

األقغاّ املهْٛـ١ يًُصـضف ناذتغـابات ادتاصٜـ١ ٚارتظٜٓـ١ ٚغريٖـا ٚعضضـٗا بـايكٛا٥ِ املايٝـ١          

 .ٚحتًًٝٗا

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ االقتصار ادتظ٥ٞ    3537232

 Principles of Microeconomics ال ٜٛدز      :املتطًب ايغابل                      

ايتعضٜف بعًِ االقتصار  املؾه١ً االقتصار١ٜ  ايطًب ٚايعـضض ٚاملضْٚـ١  آيٝـ١ حتزٜـز األعـعاص      

ٚتٛاطٕ ايغٛم  ْعض١ٜ املٓفع١ ٚتٛاطٕ املغتًٗو  اؽتكام َٓش٢ٓ ايطًب ايفـضرٟ ٚايغـٛقٞ  اإلْتـاز     

 ٕ يف عٛم االستهاص ايتاّ.  تهايٝف اإلْتاز  تٛاطٕ املٓتر يف عٛم املٓافغ١ ايتا١َ  ايتٛاط

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ االقتصار ايهًٞ   3537231

 Principles of Macroeconomics املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز                        

االقتصار ايهًٞ َٚفَٗٛ٘   َٓش٢ٓ إَهاْٝات اإلْتاز، ايزخٌ ايكَٛٞ ٚطضم قٝاعـ٘  االعـتٗالى،   

ام اذتهَٛٞ، ايصارصات ٚايٛاصرات اإلْفام ايهًٞ، حتزٜز ايزخٌ ايكَٛٞ  ايٓكـٛر  االعتجُاص، اإلْف

ٚٚظا٥فٗــا  املصــاصف ٚٚظا٥فٗــا  عٝاعــ١ اذتهَٛــ١ املايٝــ١ ٚ ايٓكزٜــ١  ايبطايــ١ ٚايتضــدِ، ايُٓــٛ 

 ٚايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ اإلسصا٤ 3537233

 Principles of Statistics يغابل: ال ٜٛدزاملتطًب ا 

اإلسصا٤ ٚعالقت٘ بايعًّٛ األخض٣  طضا٥ل مجع املعًَٛات اإلسصا١ٝ٥ ٚتبٜٛبٗا  ايعضض ادتزٚيٞ 

ٚايتُجٝــٌ ايبٝــاْٞ هلــا اعــتدزاّ ايٓغــب يف ايتشًٝــٌ اإلسصــا٥ٞ  َكــاٜٝػ ايٓظعــ١ املضنظٜــ١  

 ملعًَٛــات افضارٜــ١ َٚعًَٛــات َبٛبــ١  َكــاٜٝػ ايتؾــتت املطًكــ١ ٚايٓغــب١ٝ  َكــاٜٝػ ؽــهٌ

ايتٛطٜع  َكاٜٝػ ايتُضنظ أٚ ايتٛطع  االضتزاص ٚاالصتباط  ايغالعٌ ايظ١َٝٓ  املزخٌ إىل ْعضٜـ١  

 .االستُاالت  ٚايتٛطٜعات االستُاي١ٝ  األصقاّ ايكٝاع١ٝ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ 3537212

 Principle of Mathematical Economic ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

عتدزاّ املفاِٖٝ ادترب١ٜ األعاع١ٝ ٚاملعارالت ارتط١ٝ ٚغري ارتط١ٝ يف حتًٌٝ املفاِٖٝ ٚايُٓاسز ا

االقتصار١ٜ ، يتشزٜز األععاص ٚتٛاطٕ األعٛام ٚتععِٝ َٓفع١ املغتًٗو ٚأصباح املؤعغ١ يف ظٌ 

نب١ ٖٝانٌ ايغٛم املدتًف١ ، اعتدزاّ املعزالت االع١ٝ يتشًٌٝ عًُٝات ارتصِ ٚايفٛا٥ز املض

 ٚرصاع١ دز٣ٚ املؾاصٜع االقتصار١ٜ. 
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 (عاعات َعتُز٠ 3)       ايٓكٛر ٚاملصاصف   3537132

    Money & Banking ( :3537231املتطًب ايغابل) 

تتضُٔ ٖشٙ املار٠: ايٓكٛر: ْؾأتٗا ٚتطٛصٖا ٚأُٖٝتٗا يف االقتصار اذتزٜح، أْٛاع ايٓكٛر ٚٚظا٥فٗا، 

ٓعض١ٜ ايٓكز١ٜ،  ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ املصاصف : ْؾأتٗا ٚتطٛصٖا، املصاصف ايطًب ع٢ً ايٓكٛر، اي

ايتذاص١ٜ ٚٚظا٥فٗا، َٛاصرٖا ٚاعتدزاَات ٖشٙ املٛاصر، املصاصف املتدصص١، املصاصف اإلعال١َٝ، 

املصاصف املضنظ١ٜ: أُٖٝتٗا، ٚٚظا٥فٗا، رٚصٖا يف حتزٜز ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ، ايٓعضٜات ايٓكز١ٜ، 

 ١ ٚأرٚاتٗاايغٝاعات ايٓكزٜ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) سصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب        اإل ايتشًٌٝ 3537333

 Analysis Statistics Using Computer  ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

املار٠ ع٢ً اعتدزاّ اذتاعٛب يف طضم عضض ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا ٚايتُجٌٝ ايبٝاْٞ هلا  ٙتضنظ ٖش

  ظ١ٜ ٚايتؾتت ٚاالصتباط ٚاالضتزاص .ٚاعتدزاّ َكٝاؼ ايٓظع١ املضن

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) املاي١ٝ ايعا١َ    3532334

 Public Finance  (3532231و3532232)ايغابلاملتطًب 

تعضٜف عًِ املاي١ٝ ايعا١َ  ايٓفكات ايعا١َ: تعضٜفٗا عٓاصـضٖا  ايكٛاعـز ايـيت حتهُٗـا  اإلٜـضارات      

صضٖا  ايضضٜب١ ٚعٓاصضٖا  ايتُٝٝـظ بـني اإلٜـضارات املدتًفـ١      ايعا١َ: تطٛصٖا  أْٛاعٗا  ايضعّٛ ٚعٓا

ايضضا٥ب  أغضاضٗا  َطضسٗا  أْٛاعٗا ٚآثاصٖا االقتصار١ٜ  املٛاط١ْ ايعا١َ: تعضٜفٗا  َبار٥ٗـا  َضاسـٌ   

  .إعزارٖا ٚتٓفٝشٖا  ايضقاب١ ع٢ً تٓفٝش املٛاط١ْ  ايٓعاّ املايٞ يف اإلعالّ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ١ٜ ٚتكِٝٝ املؾضٚعاترصاعات ادتز٣ٚ االقتصار 3537454

 Economic Feasibility Studies and 

Project Appraisal 
  املتطًب ايغابل:

 (3533232و 3537232)

تتضُٔ ٖـشٙ املـار٠: َفٗـّٛ ادتـز٣ٚ االقتصـار١ٜ ٚأُٖٝـ١ ايتكٝـِٝ االقتصـارٟ يًُؾـضٚعات، أعـايٝب           

املٓفعـ١، استغـاب ايعا٥ـز ٚاملدـاطض٠، دـز٣ٚ       –رصاعات ادتز٣ٚ ٚايتكِٝٝ، أُٖٝـ١ رصاعـات ايتهًفـ١    

  املؾضٚعات َٔ َٓعٛص إعالَٞ، رصاعات تطبٝك١ٝ ٚع١ًُٝ ذتاالت َع١ٓٝ يف األصرٕ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ( يًتدصصات اإلْغا1١ْٝ)ساعٛب  3922231

 Computer Science (2) for the Humanities ( :3932233املتطًب ايغابل) 

، أرٚات (Front Page, Composer)ات اإليهرت١ْٝٚ باعتدزاّ األرٚات املتٛفض٠ تتضُٔ تطٜٛض ايصفش

، أرٚات ايتطبٝكات اذتضن١ ٚاجملُٛعـات، أرٚات قٛاعـز ايبٝاْـات    (Power Point)ايعضٚض ايتكزمي١ٝ 

(Access) ايتعًِ عٔ بعز، تتضُٔ املار٠ تطبٝل عًُٞ يف شتتربات اذتاعٛب ٚبضْاَر ،SPSS.  

 

 

 

 


