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 وصف المساقات

 وصف المساق رقم المساق اسم المساق

يهدف هذا المساق إلي دراسة علم االقتصاد الكلى من حيث تعريفه وأساليب تحليله  304102 مبادئ االقتصاد الكلي

وسياساته واإللمام بأهم المصطلحات المتعلقة به، دراسة طرق قياس الناتج المحلى 

ومشاكل الناتج المحلى اإلجمالي، وبيان العالقة بين الدخل واإلنفاق، دراسة العالقة بين 

سس التي تقوم عليها السياسة المالية، ثم دراسة النقود والبنوك التضخم والبطالة، وأهم األ

 والتجارة الدولية والتنمية االقتصادية وأثر هذه السياسات على الدول النامية.

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمضامين الفكرية المعاصرة لالقتصاد الجزئي و  304103 مبادئ االقتصاد

لة االقتصادية كما يهدف إلى تعزيز قدرات الطالب على تفسير وتحليل بعلم االقتصاد والمشك

قرارات االقتصاد الجزئي وإلى تمكينه من التعرف على النظريات والمفاهيم التي تم من 

خاللها صياغة نظرية االقتصاد الجزئي إضافة إلى  مفهوم العرض والطلب وقانونيهما 

ضلة ما بين مشاريع االستثمار ومصادر تمويلها ونظرية اإلنتاج ونظرية التكاليف و المفا

 في مؤسسات األعمال على مستوى المشروع أو الفرد.

يهدف المساق إلى إعطاء الطالب فكرة شاملة عن كيفية وأساليب جمع البيانات اإلحصائية  304106 احصاء اداري

عليها في اتخاذ وتبويبها وعرضها وتحليلها بقصد التوصل إلى استنتاجات يمكن االعتماد 

القرارات المناسبة للظواهر قيد الدراسة مع إبراز أهم المجاالت الإلدارية التي يمكن تطبيق 

مبادئ اإلحصاء فيها. كذلك يتعرض هذا المساق إلى دراسة اإلحصاء الوصفي واالرتباط 

قام واالنحدار ) معامل ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان ، معادلة االنحدار( واألر

 القياسية والسالسل الزمنية.

 التعريف بمفهوم اإلدارة المالية ووظائفها. -1 304108 مبادئ المالية

التعرف على القوائم المالية الرئيسية وتوضيح كيفية إجراء التحليل المالي باستخدام  -2

 النسب المالية.

 التعرف على ماهية تحليل التعادل وماهية الروافع. -3

 طبيعة ونطاق إدارة رأس المال العامل.توضيح  -4

 التعرف على ادارة النقدية، الذمم المدينة وادارة المخزون السلعي. -5

 التعرف على ماهية القيمة الزمنية للنقود. -6

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بكيفية استخدام النظرية االقتصادية وأساليب وأدوات  304110 االقتصاد االداري

ليل االقتصادي في اتخاذ القرارات اإلدارية الخاصة بعمل المشروعات ونشاطاتها وفي التح

 عالج المشاكل اإلدارية.

 304205 االدارة المالية

 

 

 

تهدف هذه المادة إلى التعرف على المفاهيم الحديثة لإلدارة المالية والتي ظهرت مع بداية 

إدارة الشركات واألسواق المالية وكذلك التسعينات من القرن الماضي في ظل تطور كل من 

في ظل العولمة، وتأتي هذه المادة لتبني على المعارف التي اكتسبها الطالب من مبادئ 

اإلدارة المالية لتكمل وبصورة شمولية وعميقة المفاهيم التي يتم التعامل معها في مراكز 

إلى إدارة المخزون كل  قرارات الشركات وبالتحديد مجلس اإلدارة والتي تشمل باإلضافة

من تكلفة رأس المال، سياسات توزيع األرباح، الهيكل التمويلي، فشل الشركات وإعادة 

 تنظيمها.

 يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية: 304209 رياضيات مالية
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احتساب مبادئ الرياضيات المالية، احتساب أسعار الفائدة البسيطة والمركبة، طرق 

 الدفعات المنتظمة، احتساب أسعار فوائد السندات، مبدأ الخصم مع حاالت تطبيقية.

بناء تصور كلي لدى الطالب عن عمل المصارف اإلسالمية وصيغ يهدف هذا المساق إلي  304213 مصارف اسالمية

ية. وأدوات التمويل اإلسالمية وبيان مصادر األموال واستخداماتها لدى المصارف اإلسالم

فهم معايير استقطاب األموال ومعايير منح االئتمان لدى المصارف اإلسالمية وشرح عالقة 

البنوك اإلسالمية مع البنوك األخرى واهم معوقات العمل المصرف اإلسالمي. والتعرف 

 على كيفية حساب العوائد وتوزيع اإلرباح في المصارف اإلسالمية.

لب بهيكل النظم المالية وعملياتها في الدول المتقدمة والدول النامية، مع تركيز تعريف الطا 304216 النقود والمصارف

على النظام المالي األردني، وطبيعة النقود وخصائصها واستعماالتها، ودور البنك 

 المركزي في اإلشراف على البنوك ومراقبتها، وتحديد السياسة النقدية.

المساق إلي تعريف الطالب بمفهوم الخطر وأنواعه ومسبباته وعناصره وطرق يهدف هذا  304217 ادارة التأمين ومخاطره

 قياسه، ووثائق التأمين المختلفة التي تغطي هذه األخطار.

 تمكين الطالب من معرفة مفهوم المالية الدولية. -1 304302 ادارة مالية دولية

 تمكين الطالب من التعرف على ميزان المدفوعات ومكوناته. -2

 تمكين الطالب من التعرف على الشركات متعددة الجنسية. -3

 تمكين الطالب من التعرف على سوق الصرف االجنبي. -4

 تمكين الطالب من التعرف على االسواق اآلجلة وعمليات المراجحة. -5

 تمكين الطالب من التعرف على ماهية الخيارات وكيفية التعامل بخيارات العمالت. -6

هذا المساق الى التعريف بمبادئ المالية العامة االساسية والتعريف بدور الحكومة  يهدف 304304 العامة االدارة المالية

في االقتصاد من خالل استخدامها ألدوات السياسة المالية )النفقات العامة، وااليرادات 

العامة( للتأثير في مستوى النشاط االقتصادي ووجهته، كذلك يهدف هذا المساق الى 

ارة المالية العامة في االردن وتعريفه بالسياسات الفرعية تعريف الطالب بتطور االد

للسياسة المالية )سياسة الدين العام، السياسة الضريبية، سياسات االنفاق العام ( وتعريفه 

 بالموازنة العامة، والرقابة المالية العامة.

هذا المساق الى التعريف بمبادئ المالية السلوكية االساسية، وبيان شكل التأثيرات  يهدف 304306 المالية السلوكية

التي تولدها العوامل النفسية واالجتماعية والنزعات السلوكية )الثقة المفرطة بالنفس 

ً للمعلومات المتاحة حاالً واالعتماد على المزاج والحسابات الذهنية  واتخاذ القرار وفقا

بالندم وغيرها من النزعات( لدى االفراد والمؤسسات على قراراتهم وكراهية الشعور 

االستثمارية، حيث ان النظرية المالية السلوكية تعتمد في جوهرها على البعد النفسي و 

السيكولوجي للمستثمر، في اتخاذ قراراته االستثمارية و اختيار بدائله من األصول المالية 

س المعرفي الخاص بسلوك األفراد، الركيزة األساسية المتداولة، وبذلك اعتبر علم النف

التي يقوم عليها علم المالية السلوكية في تفسير الظواهر والتصرفات داخل األسواق 

المالية كذلك يسعى هذا المساق لربط الحقائق االساسية المتعلقة بالسوق المالي كحساب 

وك التداول لديهم واثر ذلك في العوائد والمخاطر وكيفية تسعير المستثمرين لألصول بسل

 رفع احتمال حدوث اخطاء تعظم من مخاطر االستثمار وتفقده جدواه. 

ادارة االئتمان والعمليات 

 المصرفية

العمليات المصرفية المحلية يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بماهية االئتمان و 304309

والشيكات المصرفية، والخدمات )الحسابات الجارية، والودائع، والصناديق النقدية، 

السياسة االئتمانية وأنواع التسهيالت  يتناول هذا المساق كذلكو البنكية االلكترونية(

وأنواع الضمانات المقبولة من البنك مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة  ،االئتمانية

ومخاطر االئتمان المصرفي والتحليل المالي لغايات منح االئتمان باستخدام النماذج 

ومن ثم تطوير آلية التخاذ القرارات الخاصة بإدارة والنسب المختلفة لتسعير القروض. 

تفصيلي عن تعثر القروض وأسبابه ومؤشرات مع شرح  محفظة القروض المصرفية

كذلك يهدف المساق الى التعريف بالعمليات المصرفية الخارجية، وتشمل ) الفشل المالي 

االتفاقيات مع البنوك المراسلة، الحواالت الخارجية، بوالص التحصيل، االعتمادات 

 المستندية، الكفاالت، اعتمادات خطاب الضمان.

يهدف المساق إلى إعطاء الطالب فكرة شاملة عن عناصر التحليل في قرارات االستثمار،  304311 ادارة االستثمار

وأهداف االستثمار ومخاطره، واتخاذ قرارات االستثمار في ظروف التأكد وعدم التأكد، 

وطرق تقييم االستثمار، وتحديد قيمة االستثمار، وتحليل االستثمار في األوراق المالية، 

 الورقة المالية وآليات عمله.ومفهوم خط سوق 
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يهدف هذا المساق إلى التعريف بالقوانين التي تنظم العمل المالي والمصرفي في األردن  304313 تشريعات مالية ومصرفية

 من منظور مالي لتعريف الطالب بتلك القوانين والتعليمات والتشريعات المصرفية.

 مفهوم المصارف التجارية وخصائصها وأنواعها.تمكين الطالب من معرفة  -1 304316 ادارة المصارف

 تمكين الطالب من التعرف على البنك المركزي وخصائصه ووظائفه. -2

 تمكين الطالب من التعرف على الميزانية العمومية للمصرف التجاري. -3

 تمكين الطالب من التعرف على آلية إدارة األصول والخصوم في البنوك. -4

 تطوير فهم التحليل المالي. -1 304318 التحليل المالي

 التعرف على التقرير المالي ومحتوياته. -2

 معرفة ماهية القوائم المالية وتفصيالتها. -3

 التعرف على طرق تحليل القوائم المالية. -4

 التعرف على التدفقات النقدية وكيفية تحليلها. -5

 التعرف على ماهية تحليل التعادل وماهية الروافع. -6

 يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية: 304319 مخاطر الماليةادارة ال

 تمكين الطالب من معرفة مفهوم الخطر. -1

 تمكين الطالب من التعرف على المخاطر االستثمارية. -2

 تمكين الطالب من التعرف على إدارة الموجودات والمطلوبات. -3

 االئتمان المصرفي.تمكين الطالب من التعرف على مخاطر  -4

 تمكين الطالب من التعرف على مخاطر الفشل المالي وكيفية تجنبه. -5

 تمكين الطالب من التعرف على مخاطر الروافع. -6

 تمكين الطالب من التعرف على استخدام الخيارات للحد من المخاطر. -7

 تمكين الطالب من التعرف على مخاطر أسعار الصرف. -8

 اطر التعامل بالعمالت األجنبية.تمكين الطالب من التعرف على مخ -9

 تمكين الطالب من التعرف على مخاطر التوريق. -10

 تمكين الطالب من التعرف على إدارة المخاطر في البنوك. -11

 تمكين الطالب من التعرف على المخاطر في البنوك اإلسالمية. -12

دراسات الجدوى وتقييم 

 المشروعات

الجدوى واهميتها  والتعرف على عناصرها يهدف هذا المساق إلي التعريف بدراسات  304325

ومراحلها المختلفة من خالل  المعلومات االقتصادية  والمالية والفنية التي يتم توفيرها 

لدارسي جدوى المشاريع االستثمارية. والتعريف بمراحل دراسات الجدوى المختلفة 

 الجدوى االقتصادية.وكيفية تقدير ربحية المشاريع المقترحة حتى يتم اختيار المشروع ذو 

ووظائفها المختلفة   الى تعريف الطالب باألسواق والمؤسسات المالية هذا المساق يهدف 304401 األسواق والمؤسسات المالية

 ودورها الرئيسي في تسهيل نقل األموال بين المستثمرين و المشاريع االستثمارية. 

اليات التداول في األسواق 

 المالية

هذا المساق الموضوعات المتعلقة بالتعرف على المفاهيم االستثمارية واتخاذ يغطي  304404

القرارات االستثمارية، ويتناول خصائص مجاالت االستثمار وأدواته المتنوعة، وأسواق 

هذه األدوات، وكيفية انجاز عمليات التداول لألوراق المالية في األسواق المالية من خالل 

، كذلك الوسطاء والسماسرة وفق توجيهات ورغبة المستثمرأوامر السوق التي ينفذها 

يهدف هذا المساق الى بيان تأثير تحديث األسواق المالية وإدخال نظام التداول اإللكتروني 

على تنشيط االستثمارات واعطاء مرونة كبيرة ومعلومات مختلفة للوسطاء تسهل عليهم 

ليل ألوضاع الشركات المتداولة مما يسهل معرفة العمليات المنفذة وغير المنفذة وإجراء تح

عمليات تنفيذ الصفقات بعدالة وسرعة وسهولة، وكذلك تسهيل الرقابة على عمليات 

 .التداول ونشر المعلومات بشكل فوري وزيادة عمق وسيولة السوق

المشتقات المالية والهندسة 

 المالية

تناقش هذه المادة ماهية الهندسة المالية ووظائفها، ونمو الهندسة المالية والمشتقات  304406

وعالقتها باألبداع المالي، واالستراتيجيات المتبعة في بناء الهندسة المالية، واالنتقادات 

والمحاذير للتعامل بالمشتقات، الى جانب تقديم نظره شاملة وتحليلية ألدوات الهندسة 

وبيان اساسيات تي تشمل المستقبليات والعقود اآلجلة والخيارات والمبادالت، المالية وال

ادارة االنواع المختلفة من مخاطر االستثمار، كذلك يهدف المساق  تسعيرها ودورها في

الى تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة حول أدوات وتقنيات الهندسة المالية. حيث يتم التركيز 

لمختلفة للنماذج الرياضية لتصميم وتسعير وحماية األوراق المالية على استخدام التقنيات ا

 والمحافظ.

تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

يهدف هذا المساق إلى إعطاء فكرة للطالب حول مفهوم المنشاة الصغيرة وأهميتها بالنسبة  304407

شات، والفروق األساسية نوالتعرف على المشاكل التي تواجه هذه الم لالقتصاد الوطني،
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كذلك يقوم هذا المساق على دراسة أنواع المشروعات  بينها وبين المنشآت الكبيرة

الصغيرة والمتوسطة، والقرارات المتعلقة في اختيار نوع وموقع وطرق تمويل المشروع، 

والوظائف اإلدارية والمالية والتنفيذية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم وضع  أسس 

كذلك  بعة هذه المشاريع للتأكد من نجاحها وتجنيبها أية مشاكل أو عوائق تعترضها.متا

ف بطبيعة العمليات المختلفة التي تمارسها المنشآت الصغيرة يتسعى المادة الى التعر

 ودراسة واقع هذه المنشآت والدعم الذي تتلقاه في األردن من القطاع العام والخاص.

المساق الى اكساب الطالب مهارت الحياة العملية من خالل التحاقة باحدى  يهدف 304409 تدريب ميداني

)المؤسسات العامة أو الخاصة( بحد  المؤسسات التي تعمل في مجال المالية والمصرفية

أدنى مقدارة ثمان وتسعون ساعة تدريبية عملية، وهنا يرتكز مجال التدريب في البنوك 

شركات الصرافة وغيرها من الشركات المالية وشركات التأمين وشركات االستثمار و

واالستثمارية والخدمية. وعلى الطالب التركيز على النظم المالية التي تستخدمها هذه 

، االمر الذي يكسبة مهارات العمل  المؤسسة في جميع مجاالت العلوم المالية والمصرفية

لمؤسسات والموظفين الوظيفي المالي وبالتالي مساعدة على كيفية التعامل مع تلك ا

   والتزامه بالجدية واطالعة على ما هو جديد في تخصصة.

الى التعريف بالمبادئ األساسية التي تحكم عملية االستثمار، وتشمل هذه يهدف المساق  304417 ادارة المحافظ االستثمارية

ومبادئ المبادئ التعرف على اهم أدوات االستثمار، وأساليب قياس العائد والمخاطرة ، 

تكوين وادارة المحافظ االستثمارية، وصناديق االستثمار، وأسواق المشتقات المالية، 

باالضافة الى أهم النظريات التي تحكم العالقة بين العائد والمخاطرة، واهمية عملية التنويع 

 في التقليل من المخاطر.

ظم المعلومات بشكل عام ونظم المعلومات المالية يهدف المساق الى تعريف الطالب بن 304418 نظم المعلومات المالية

بشكل خاص، وأهمية الشبكات في األعمال المالية والمصرفية، والمساعدة في فهم آلية 

ويهدف المساق إلى تعريف  عمل وأهمية قواعد البيانات في المجال المالي والمصرفي.

الحصول على التقارير الطالب بكيفية ربط نظام المعلومات بشكل عام بالنظم المالية و

لمعلومات المالية االالزمة بواسطة الحاسوب وأدواته ويتضمن توضيح مفهوم نظام 

وأنواع نظم المعلومات المالية والنظم الجزئية لمدخالت نظم المعلومات المالية والنظم 

 الجزئية لمخرجات نظم المعلومات المالية.

ساب الطالب الخبرة الميدانية في كتابة البحث المتعلق بالتخصص يهدف هذا المساق إلى إك 304420 مشروع التخرج

 الذي يدرسة الطالب، كما يهدف الى استخدام وتطبيق اساليب البحث العملي.
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