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 الفصل األول الفصل الثاني

 السنة األولى
ساعة  30)

 دراسية معتمدة(

عدد الساعات 
 الدراسية المعمدة

 رقم المساق عنوان المساق
عدد الساعات 

 الدراسية المعمدة
 رقم المساق عنوان المساق

(1مبادئ المحاسبة ) 3 304106 إحصاء إداري 3  301101 

 302103 مبادئ اإلدارة 3 304205 اإلدارة المالية 3

 302104 رياضيات األعمال 3 304209 رياضيات مالية 3

 304103 مبادئ اإلقتصاد 3 304213 مصارف إسالمية 3

 304108 مبادئ المالية 3 311100 مبادئ التسويق 3

 المجموع 15 المجموع 15

 

 الفصل األول الفصل الثاني

 السنة الثانية
ساعة  36)

 دراسية معتمدة(

عدد الساعات 
 الدراسية المعمدة

 رقم المساق عنوان المساق
عدد الساعات 

 الدراسية المعمدة
 رقم المساق عنوان المساق

 205107 العلوم العسكرية 3 205123 (1اللغة العربية )مهارات في  3

(1اللغة اإلنجليزية )مهارات في  3  205110 التربية الوطنية 3 205125 

 304213 النقود والمصارف 3 304217 إدارة التأمين ومخاطره 3

 304302 إدارة مالية دولية 3 304304 اإلدارة المالية العامة 3

والعمليات المصرفيةإدارة اإلئتمان  3  304306 المالية السلوكية 3 304309 

(2متطلب تخصص إختياري ) 3  xxxxxx 3 ( 1متطلب تخصص إختياري)  xxxxxx 

 المجموع 18 المجموع 18

 

 الفصل األول الفصل الثاني

 السنة الثالثة
ساعة  36)

 دراسية معتمدة(

عدد الساعات 
 الدراسية المعمدة

المساقرقم  عنوان المساق  
عدد الساعات 

 الدراسية المعمدة
 رقم المساق عنوان المساق

 304311 إدارة اإلستثمار 3 301308 محاسبة البنوك 3

 304313 تشريعات مالية ومصرفية 3 304318 التحليل المالي 3

 304316 إدارة المصارف 3 304319 إدارة المخاطر المالية 3

المشروعاتدراسات الجدوى وتقييم  3  304325 3 
تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة
304407 

(3) متطلب تخصص إختياري 3  xxxxxx 3 ( 1متطلب جامعة إختياري)  xxxxxx 

(3متطلب جامعة إختياري ) 3  xxxxxx 3 ( 2متطلب جامعة إختياري)  xxxxxx 

 المجموع 18 المجموع 18

 

 الفصل األول الفصل الثاني

الرابعةالسنة   
ساعة  30)

 دراسية معتمدة(

عدد الساعات 
 الدراسية المعمدة

 رقم المساق عنوان المساق
عدد الساعات 

 الدراسية المعمدة
 رقم المساق عنوان المساق

 302107 أساليب البحث العلمي 3 304409 علوم مالية ومصرفية –تدريب ميداني  3

 304401 األسواق والمؤسسات المالية 3 304417 إدارة المحافظ اإلستثمارية 3

علوم مالية ومصرفية –مشروع تخرج  3  304420 3 
آليات التداول في األسواق 

 المالية
304404 

 3 205128 المهارات الحياتية 3
المشتقات المالية والهندسة 

 المالية
304406 

 xxxxxx مساق حرة جامعة 3
 205126 الريادة واإلبتكار 2

 205127 القيادة والمسؤولية اإلجتماعية 1

 المجموع 15 المجموع 15

(132مجموع الساعات الدراسية المعتمدة )  
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