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  وصف مواد تخصص العلوم المالية والمصرفية
  

  )   -:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                 مبادئ االقتصاد الجزئي 405101
تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بالمفاھيم االقتصادية على المستوى المؤسسة كالعرض والطلب، 

نفعة الحدية وتوازن المستھلك، وتحليل التكاليف، واالحتكار، ومنافسة القلة وعناصر اإلنتاج، والسوق، والم
   ).كاألجور ، الريع ، الربح والفائدة(وعوائد عناصر اإلنتاج 

  
  ) 405101: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                          مبادئ االقتصاد الكلي 405102

المفاھيم األساسية لعلم االقتصاد، وعالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى، تھدف ھذه المادة إلى التعرف على 
والمشكلة االقتصادية، واألنظمة االقتصادية المختلفة، والدخل القومي وطرق قياسه، والبطالة، والتضخم، 

ياسية النقدية واالستھالك، واالستثمار، والسياسة المالية وأدواتھا، والنقود والبنوك التجارية والمركزية، والس
  .وأدواتھا، والتجارة الخارجية، والتنمية االقتصادية، والتخطيط االقتصادي والتكامل االقتصادي

  
 )-:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                                           اإلحصاء التطبيقي  405114

  .، النماذج االحتمالية، طرق التقييم، فحص الفرضياتاالحتماالت والمتغيرات العشوائية ھذه المادة تتضمن 
  

  )  405203:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3( ادارة عمليات مصرفية                            405201
تھدف ھذه المادة الى تزويد الطالب بمعارف متعددة تتعلق بالعمليات المصرفية على المستوى الداخلي  

والقسم األول ھو ) العمليات المصرفية الخارجية ( ة الداخلية وعلى المستوى الخارجي للعمليات المصرفي
استعراض لحاالت عملية من إعمال المصرف الداخلية من قبول الودائع وتنمية مصادر التمويل األخرى 

ري واستثمارات المصرف في األوراق المالية والقروض مع تحليل لھذه العمليات ولربحية البنك التجا
ومصادرھا وتم كل ذلك من خالل استعراض القوائم المالية الموحدة لمصارف تجارية مختارة على المستوى 

الميزانية الوحدة ( الفرعي ومن خالل استعراض القوائم المالية للجھاز المصرفي على المستوى الكلي 
المستوى الخارجي وھي عمليات أما القسم الثاني من المادة سيتعرض إلى العمليات على ) للجھاز المصرفي 

المصرف التجاري على مستوى أداة الخدمات إلى جمھور المتعاملين وتتضمن المادة وبالتفصيل التطرق إلى 
عمليات مصرفية محدودة وھي الحواالت بأنواعھا والكفاالت أو خطابات الضمان االجتماعي والكمبياالت 

  .ة وقطع األوراق التجارية واالعتمادات  المستندي
   

 )   -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                        إدارة المصارف 405203
أنواع الودائع : يتم التركيز في ھذه المادة على التمييز بين أنواع العمليات المصرفية والتي تتضمن ما يلي

 .بات الضمان، وإدارة األصول والخصوموالتسھيالت النقدية وغير النقدية مثل االعتمادات وخطا
  

 )   -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                          المالية العامة  405204
تتناول ھذه المادة التعريف بمبادئ المالية العامة ودور الحكومة في االقتصاد ، والنفقات العامة في القطاعات 

إيرادات الدولة ومصادرھا، وقواعد الضريبة، وتحليل الدخل لحكومي، والسياسية . رھا المختلفة ومصاد
  .المالية وسياسة الدين العام، وقواعد الموازنة العامة والرقابة المالية العامة
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  ) 405203: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                          المؤسسات المالية  405206 
ذه المادة ماھية المؤسسات المالية، وأھدافھا، ودورھا في التنمية، وإدارة أصول وخصوم ھذه تتناول ھ

المؤسسات، وتحليل مصادر واستخدامات األموال في ھذه المؤسسات، وإدارة رأس المال العامل، وتحليل 
  .سياسات االئتمان لدى ھذه المؤسسات

  
 )   405210: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                              األسواق المالية  405207

التطرق لألسواق  تتناول ھذه المادة نشأة األسواق المالية، وتطورھا وأدواتھا المالية والمؤسسات المالية، ثم 
  .المالية الدولية، نشأتھا وتطورھا وأدواتھا المالية واألسواق المالية العربية

  
 ) 405210: ساعات معتمدة ،المتطلب السابق 3( يم المشروعات        دراسات الجدوى وتقي 405208

النماذج المستخدمة في تقييم المشروعات مثل المعايير المخصومة و المعايير الغير تضمن ھذه المادة 
مخصومة دراسة السوق و الدراسة التمويلية والدراسة الفنية للمشروعات االستثمارية المختلفة بحيث يصبح 

  .على إثبات جدوى ھذه المشروعات قادراً 
  

 )  -:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(اقتصاد اداري                                                   405209
إلى التعريف بمجال االقتصاد اإلداري والمفاھيم االقتصادية المتعلقة بالمنشأة وبيئتھا من  تتضمن ھذه المادة
تاج وشكل السوق والسياسات االقتصادية ، والمشاكل التي يمكن لالقتصاد اإلداري أن حيث عوامل اإلن

يساھم في حلھا واألساليب االحصائية والرياضية الالزمة لذلك ، واستخدام األساليب المناسبة لتحليل سياسة 
وتحليل السوق وسياسات المنشأة واتخاذ القررات المالئمة من حيث اإلنتاج واختيار تقنية اإلنتاج والتسويق ، 

  التسعير، وأساليب التنبؤ بالطلب وتحليل المخاطر وتحليل االستثمار
.   

 )  402101:، المتطلب السابقساعات معتمدة 3(                                      اإلدارة المالية 405210
في منشآت األعمال ويتضمن   لمطبقةإلى التعرف على المفاھيم األساسية للمبادئ المالية ا تتضمن ھذه المادة

ذلك التعرف على البيانات المالية لھذه المنشآت وتحليلھا وتحليل تكلفة األنواع المختلفة من مصادر التمويل ، 
ومفھوم ھيكل التمويل األمثل ، وتأثير طريقة التمويل على ربحية المشروع ، ومعالجة مصادر التمويل 

 –ذمم  –نقدية (ازة وسندات وأرباح محتجزة ، وإدارة رأس المال العامل طويل األجل من أسھم عادية وممت
  .وقرار التمويل قصير األجل ) مخزون

  
 )   405201:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3( استخدام الحاسوب في العمليات المصرفية 405211

ية والحاسوبية الحديثة في العمليات ترمي ھذه المادة إلى تعريف الطالب بكيفية اإلفادة من الوسائل التكنولوج
 .المصرفية باستعمال البرمجيات المختلفة، مع تدريب عملي على ذلك

  
  )   -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                     الرياضيات  المالية  405212

ياضية في دنيا األعمال والتجارة وبشكل تھدف ھذه المادة إلى تزويد الطالب بمھارات عملية للجوانب الر
خاص القيمة الزمنية للنقود بحيث تتناول الفائدة البسيطة، والفوائد الصحيحة والتجارية، والدفعات المتساوية 
وحساب جملتھا المالية والخصم، واستھالك القروض قصيرة األجل، والفائدة المركبة، والسندات 

ورياضيات التأمين على الحياة، وغيرھا من التطبيقات العملية لكل ما  واستھالكھا، والقروض طويلة األجل،
وتتناول أيضاً أدوات رياضية مستعملة في حل مشاكل الفائدة البسيطة والمركبة مثل األسس والجذور . سبق

  .والمتوالية العددية والھندسية واللوغاريتمات
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 )405207: ،المتطلب السابق ساعات معتمدة 3(                 االسواق المالية باللغة االنجليزية 405213
تتضمن ھذه المادة االسواق المالية باللغة االنجليزية من حيث نشأة ھذه االسواق وتطورھا والمؤسسات 
المالية واألدوات المالية المتوفرة في ھذه االسواق ثم تعريف الطالب باألسواق المالية الدولية من حيث النشأة 

  .دوات المالية المستخدمة فيھاوالتطور واأل
  

  )  -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(              تمويل المشروعات الصغيرة  405218
ارتھا باستخدام الطرق تھدف ھذه المادة إلى التعرف على مفھوم المنشآت الحديثة وأنواعھا وأساليب إد

العملية في إدارة وتصريف شؤونھا وشؤون العاملين فيھا وتزويد الطالب بمعلومات عن المشروع الصغير، 
وإظھار موقعھا في االقتصاد الوطني، مع ذكر عوامل نجاح وفشل ھذه المشروعات ودور اإلدارة فيھا، 

ب فكرة مختصرة عن إدارة اإلنتاج في المشروعات ثم إعطاء الطال. وطرق التوسع واتخاذ القرارات اإلدارية
  . الصغيرة

 
  )405304: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                   المالية الدولية 405302

تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بمبادئ المالية الدولية لكي يتمكن من فھم تسوية التبادالت االقتصادية 
زان المدفوعات وأسعار العمالت األجنبية وكيفية تحديد أسعار الصرف وكيفية التعامل بالعمالت األجنبية ومي

  .وتعريف الطالب بالتجارة الخارجية والمؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات والدخل القومي
  

  )402101: دة، المتطلب السابقساعات معتم 3(                                  التحليل المالي  405303
. تتناول ھذه المادة القوائم المالية وقائمة موارد األموال واستخداماتھا، وقائمة األرباح، وقائمة المركز المالي

بمبادئ التخطيط المالي وإعداد الميزانيات التقديرية والنقدية لتحديد " والنسب المالية وتعريف الطالب أيضا
  .ألموال في المستقبل وكيفية استخدامھااحتياجات الشركة من ا

  
  ) 405102: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                             المصارفالنقود و  405304

تتناول ھذه المادة النقود من حيث نشأتھا وأھميتھا في االقتصاد الحديث، وأنواع النقود، والطلب على النقود، 
نشأتھا وتطورھا : نقود، والنظريات النقدية، ثم تتناول ھذه المادة أيضا البنوكوعرض النقود، ووظائف ال

وأھميتھا في النظام االقتصادي المعاصر، والبنوك التجارية ووظائفھا، والبنوك المركزية وأھميتھا 
  .ووظائفھا، والسياسية النقدية وأدواتھا، والجھاز المالي والمصرفي في األردن

  
  ) 405210: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                 تثمار إدارة االس 405305

تتناول ھذه المادة عمليات إدارة االستثمار في المؤسسات التجارية والمالية، فتتعرض لمبادئ االستثمار 
مالية وأوجھه في األصول والمشروعات، كما تتناول إدارة حافظة المشروعات وحافظة األوراق ال

  . واالستثمارات المشتركة
 
  )405210: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                      تمويل العقار 405306 

يتم التركيز في ھذه المادة على أساليب التمويل المتبعة في تمويل العقارات، كأسلوب القرض المتناقص 
ناقصة إضافة إلى التخطيط المالي لمثل ھذا النوع من االستثمارات، والتأجير التمويلي والمشاركة المت

  .وعالقته بھيكل التمويل وتكلفة األموال، وتأثيره بشكل عام على االقتصاد
  



  الوطنية جامعة عجلون

 

Ajloun National University 

 

 2011/2012لتخصص العلوم المالية والمصرفية وصف المواد  –جامعة عجلون الوطنية  4
 

  )   405210: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                        إدارة المخاطر المالية   405307
الطالب فكرة عن مفھوم اإلدارة في حالة عدم التأكد حيث تتضمن ھذه المادة تھدف ھذه المادة إلى إعطاء 

ً ألساليب قياس إدارة الخطر في الوحدات  فكرة عن طبيعة الخطر وإثارة أھدافه ونطاقه، كما تتضمن تعريفا
ً . االقتصادية المختلفة، وتحديد المسؤوليات المالية الناتجة عنه ً وثيقا بصناعة  ترتبط ھذه المادة ارتباطا

  .التأمين
  

  )  -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                       التشريعات المالية والمصرفية 405308
والبنوك   لبنوك المركزية والبنوك التجاريةتھدف ھذه المادة إلى التعريف بالقوانين التي تحكم عمل ا

ام وفي األردن بشكل خاص، وقوانين الشركات، اإلسالمية والشركات المالية في الوطن العربي بشكل ع
  .والسوق المالي، والضمان االجتماعي

  

             )  -:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3( نظم المعلومات المالية                                  405309
النظم المالية والحصول على تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بكيفية ربط نظام المعلومات بشكل عام ب

التقارير الالزمة بواسطة الحاسوب وأدواته ويتضمن توضيح مفھوم نظام لمعلومات المالية وأنواع نظم 
المعلومات المالية والنظم الجزئية لمدخالت نظم المعلومات المالية والنظم الجزئية لمخرجات نظم المعلومات 

  .المالية
  

  )ساعة 90اجتياز :ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                              يدانيمالتدريب ال 405310
الى اكساب الطالب معارف ومھارات متعددة في مجاالت العمل المصرفي واالستثماري  تتضمن ھذه المادة

  .من خالل تدريب الطالب في المؤسسات المالية واالستثمارية المختلفة
  

 )405207:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                            المشتقات المالية      405312
تتضمن ھذه المادة الھندسة المالية والمشتقات المالية من حيث مفھومھا وأنواعھا واليات االستثمار فيھا 

  .ت ودورھا في إدارة المخاطر حيث تشمل المشتقات كل من الخيارات والعقود المستقبلية وكذلك المبادال
  

  )  -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                        المالية السلوكية   405314
تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بالجوانب المالية والسلوكية والتي تتضمن كفاءة سوق األوراق المالية 

ية، ونظرية تسعير المراجحة، وتحليل سلوك األسھم، وتحليل األسھم العادية، نموذج تسعير األصول الرأسمال
  .وسلوك المستثمر، وأخيراً استراتيجيات سلوك السوق المالي

  
 )  405305:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3( ادارة المحافظ االستثمارية                        405401

لية االستثمار، وتشمل ھذه المبادئ التعرف على تھدف المادة إلى التعريف بالمبادئ األساسية التي تحكم عم
أھم أدوات االستثمار، وأساليب قياس العائد والمخاطرة ، ومبادئ تكوين وإدارة المحافظ االستثمارية، 
وصناديق االستثمار، وأسواق المشتقات المالية، باإلضافة إلى أھم النظريات التي تحكم العالقة بين العائد 

  . والمخاطرة 
  

  )ساعة )90(اجتياز :  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(    مشروع التخرج  405404
تتناول ھذه المادة دراسة متعمقة لموضوعات مختارة في المالية والمصرفية مع إعطاء فرصة لكل طالب 

  .كتابة بحث في المالية والمصرفية ومناقشة ھذا البحث
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  )-:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                                               التجارة الخارجية  405407
ً متزايد األھمية انسجاماً مع التوجه االقتصاد العالمي نحو  تتضمن ھذه المادة التجارة الدولية موضوعا
اللبرالية والتحرر من القيود على تحركات السلع ورؤوس األموال وكذلك مع اتساع ھذا التوجه نحو األشكال 

وتنصرف ھذه المادة إلى دراسة أسس وعوامل التخصص والتجارة الدولية . المتنوعة للتكامل االقتصادي
وأنواع السياسات التجارية ونظريات التجارة الخارجية والنفع منھا وقياس أھميتھا في االقتصاد الوطني 

ل من الميزان التجاري وأثرھا في زيادة كفاءة االقتصاد الوطني ومعدالت نمو الدخل القومي وحالة ك
كما تغطي ھذه المادة سوق الصرف األجنبي المفھوم . وميزان المدفوعات للبلد وبالتالي دائنيته ومديونيته

  . الوظائف وأنواعه وكيفية تسوية المدفوعات والتسويات الدولية
  

  )-:ت معتمدة،المتطلب السابقساعا 3( المالية الشخصية                                                 405408
إلى دراسة العوامل األساسية التي يعتمد عليھا البنك في منح التمويل الشخصي إلى جانب  تتضمن ھذه المادة

دراسة العوامل التي تؤدي إلى نجاح التمويل الشخصي أو فشله وأفضل الجوانب التي يستخدم فيھا التمويل 

  .الشخصي
 


