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 تعليمات هامة:
 ،المصرفيةوأي طالب يسجل في برنامج ماجستير العلوم المالية والمصرفية ويحمل بكالوريوس في غير تخصص العلوم المالية 

ات استكماله يجب أن يجتاز بنجاح مساقات استدراكية ال تحتسب ضمن المعدل التراكمي ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتم اثب

عات دراسية ( سا9، بحيث ال تزيد عن )والقرار في ذلك يعود الى القسم ،ألي من المساقات االستدراكية  في كشف العالمات

 لى من قبول الطالب في البرنامج.معتمدة على أن تؤخذ خالل السنة األو
 

  أوال: مسار الرسالة 
 -يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج:

االقتصاد والعلوم  اتكليوتخصصات  ن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم المالية والمصرفيةأ -1

 معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. اتمن جامعاالدارية والمالية 

 جتياز متطلب اللغة األجنبية وفق قرارات التعليم العالي.ا -2

 ية شروط أخرى يتم اقرارها من قبل اللجان والمجالس المختصة.أ -3
 

 الية:تمنح درجة الماجستير في تخصص العلوم المالية والمصرفية بعد اتمام المتطلبات الت

 ربد األهلية.إالماجستير المعمول بها في جامعة ستيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة ا -1

 ليا في القسم.ستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العدراسة المساقات اإل -2

 والنجاح فيها موزعة كما يأتي: 600( ساعة دراسية معتمدة من مستوى 24) دراسة -3
 

 ( ساعة دراسية معتمدة وهي:15مساقات اجبارية ويخصص لها ) -أ

 عدد الساعات  اسم المساق رقم المساق

 3 محاسبة مالية متقدمة 301610

 3 منهجية البحث العلمي 302607

 3 ادارة مالية متقدمة 324601

 3 ادارة مالية دولية متقدمة 324602

 3 ادارة المحافظ االستثمارية المتقدمة 324617
 

 راسية معتمدة يختارها الطالب من المساقات االتية:( ساعات د9مساقات اختيارية ويخصص لها ) -ب

 عدد الساعات  اسم المساق رقم المساق

 3 محاسبة ادارية متقدمة 301607

 3 االدارة االستراتيجية المتقدمة 302666

 3 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 307611

 3 المعلومات االدارية المتقدمةنظم  308600

324606 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 المتقدمة
3 

 3 والهندسة المالية المتقدمةالمشتقات  324607

 3 االقتصاد االداري المتقدم 324610

mailto:dr.magableh@inu.edu.jo


 Page 2 ( dr.magableh@inu.edu.jo) ةئيس القسم: د.محمد إبراهيم مقابلر
 

 3 ادارة االئتمان والعمليات المصرفية المتقدمة 324614

 3 المتقدمةالمخاطر المالية التأمين وادارة  324619

 3 المتقدمة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 324625

 3 التحليل والتخطيط المالي المتقدم 324626

 3 ادارة األسواق والمؤسسات المالية المتقدمة 324627

 3 حلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية 324628

( ساعات 9ويخصص لها ) ،تخصص العلوم المالية والمصرفية ( تحوي اسهاما أصيال في324699تقديم رسالة الماجستير ) -ج

 دراسية معتمدة والنجاح في امتحان مناقشتها. 
 

 : مسار االمتحان الشاملثانيا
 -يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج:

وتخصصات كليات اإلقتصاد والعلوم  أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم المالية والمصرفية -1

  معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. اتمن جامعدارية والمالية اإل

 اجتياز متطلب اللغة األجنبية وفق قرارات التعليم العالي. -2

 أية شروط أخرى يتم اقرارها من قبل اللجان والمجالس المختصة. -3
 

 الماجستير في تخصص العلوم المالية والمصرفية بعد اتمام المتطلبات التالية:تمنح درجة 

 استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة الماجستير المعمول بها في جامعة اربد األهلية. -1

 دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم. -2

 والنجاح فيها موزعة كما يأتي: 600( ساعة دراسية معتمدة من مستوى 33يقل عن ) دراسة ما ال -3
 

 ( ساعة دراسية معتمدة وهي:24مساقات اجبارية ويخصص لها ) -أ

 عدد الساعات  اسم المساق رقم المساق

 3 محاسبة مالية متقدمة 301610

 3 منهجية البحث العلمي 302607

 3 ادارة مالية متقدمة 324601

 3 ادارة مالية دولية متقدمة 324602

 3 ادارة االئتمان والعمليات المصرفية المتقدمة 324614

 3 ادارة المحافظ االستثمارية المتقدمة 324617

 3 المتقدمة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 324625

 3 ادارة األسواق والمؤسسات المالية المتقدمة 324627

 

 ( ساعات دراسية معتمدة يختارها الطالب من المساقات االتية:9ويخصص لها )مساقات اختيارية  -ب

 عدد الساعات  اسم المساق رقم المساق

 3 محاسبة ادارية متقدمة 301607

 3 االدارة االستراتيجية المتقدمة 302666

 3 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 307611

 3 المتقدمةنظم المعلومات االدارية  308600

 3 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة 324606

 3 المتقدمة والهندسة المالية المشتقات 324607

 3 االقتصاد االداري المتقدم 324610

 3 ادارة المصارف المتقدم 324616

 3 المخاطر المالية المتقدمةالتأمين وادارة  324619

 3 المالي المتقدمالتحليل والتخطيط  324626

 3 حلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية 324628

 سب له صفر ساعة ألغراض التسجيل. ( ويح324698النجاح في االمتحان الشامل ) -ج
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