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 الوصف اسم المساق رقم المساق

 ادارة مالية متقدمة 324601

Advanced Financial Management 

يتضمن هذا المساق شرح طبيعة اإلدارة المالية وأدواتها 

ودراسة القوائم المالية وتحليل النسب المالية والتنبؤ 

والتخطيط المالي ثم دراسة إدارة الموجودات المتداولة 

واالستثمارات، مفصلة في أنواعها الرئيسية وهي النقد 

ومستحقات القبض، والمخزون السلعي، وكذلك إدارة 

المطلوبات المتداولة مفصلة في أنواعها الرئيسية وهي 

مستحقات الدفع، والدين قصير األجل، ثم دراسة القيمة 

الزمنية للنقود واستخداماتها في تحليل الموازنات 

ات الرأسمالية ودراسة أساليب هذا التحليل وتقدير التدفق

النقدية والمخاطر، ثم دراسة كلفة رأس المال وتحديد الهيكل 

األمثل لرأس المال، ودراسة سياسات توزيع األرباح، 

وأساليب تمويل الشركة مفصلة حسب نوع التمويل سواء 

باألسهم أو السندات أو األساليب المركبة األخرى للتمويل، 

 مزاياه.وأخيراً دراسة اندماج الشركات وأنواعه وأسبابه و

 ادارة مالية دولية متقدمة 324602

Advanced International Financial 

Management 

تتضمن هذه المادة دراسة االختالل في ميزان المدفوعات 

والتعرف على أهمية الصرف  ،وطرق قياسه وتصحيحه

ونظام النقد الدولي بما فيه دور صندوق  ،األجنبي ومخاطره

النقد الدولي والبنك الدولي لالنشاء والتعمير في التمويل 

والصناديق القطرية بما في ذلك صندوق النقد  ،الدولي

 ،ونظرية التكامل النقدي ،العربي والبنك العربي االفريقي

وحركة رؤوس األموال  ،واتفاقية الوحدة النقدية األوروبية

ودور الشركات  ،وأسواق النقد والمال الدوليين ،الدولية

 ،المتعددة الجنسية في حركة رؤوس األموال الدولية

 واالستثمار األجنبي المباشر.   

 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة 324606

Advanced Financing Small and Medium 

Enterprises  

دراسة أنواع المشروعات الصغيرة إلى هذا المساق هدف ي

والمتوسطة، والقرارات المتعلقة في اختيار نوع وموقع 

وطرق تمويل المشروع، الوظائف اإلدارية والمالية 

والتنفيذية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم وضع  أسس 

متابعة هذه المشاريع للتأكد من نجاحها وتجنيبها أية مشاكل 

 ق تعترضها.أو عوائ
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 المتقدمة والهندسة المالية المشتقات 324607

Advanced Financial Derivatives 

المساق إلى إعطاء الطالب فكرة شاملة عن هذا يهدف 

المشتقات المالية والخيارات واساسيات تسعيرها  باالضافة 

 إلى العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وكيفية تسعيرها.

 االداري المتقدماالقتصاد  324610

Advanced Managerial Economics 

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بكيفية استخدام 

النظرية االقتصادية وأساليب وأدوات التحليل االقتصادي 

في اتخاذ القرارات اإلدارية الخاصة بعمل المشروعات 

وأيضا يهدف الى  ونشاطاتها وفي عالج المشاكل اإلدارية.

الكالسيكية  ياتوالنظر ،مفهوم سلوك المستهلكمعرفة 

معرفة طرق تحديد و ،والحديثة التي تفسر سلوك المستهلك

ومعرفة  ،األسعار والعوامل المؤثرة على قرار تحديد السعر

 .الربحديد مفهوم الربح واألسس التي يعتمد عليها في تح

القدرة على اعداد الميزانيات التقديرية ومعرفة أنواع و

 .وأهميتها المنافسة ومفهوم االنتاجية

 ادارة االئتمان والعمليات المصرفية المتقدمة 324614

Advanced Credit and Banking 

Operations Management  

وتتضمن هذه المادة دراسة كيفية ادارة الموجودات 

ومطلوبات المصرف. وتتضمن ادارة الموجودات 

األولى هي الموجودات السائلة  ،مجموعتين رئيسيتين

المتمثلة بالنقد واالستثمارات في األوراق المالية والثانية 

هي القروض بأنواعها. أما ادارة المطلوبات فتتضمن أيضا 

مجموعتين رئيسيتين األولى هي الودائع بأنواعها والثانية 

هي رأس المال واالحتياطيات. ثم تعالج المادة أنواعا 

اطر التي تتعرض لها المصارف التجارية رئيسية من المخ

 وبشكل خاص مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. 

 ادارة المصارف المتقدم 324616

Advanced Banks Management 

وتتضمن هذه المادة دراسة كيفية ادارة موجودات 

ومطلوبات المصرف. وتتضمن ادارة الموجودات 

األولى هي الموجودات السائلة  ،مجموعتين رئيسيتين

والثانية  ،المتمثلة بالنقد واالستثمارات في األوراق المالية

هي القروض بأنواعها. أما ادارة المطلوبات فتتضمن أيضا 

األولى هي الودائع بأنواعها والثانية  ،مجموعتين رئيسيتين

هي رأس المال واالحتياطيات. تم تعالج المادة أنواعا 

مخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية رئيسية من ال

 وبشكل خاص مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.  

 ادارة المحافظ االستثمارية المتقدمة 324617

Advanced Investment Portfolio 

Management   

التي تحكم عملية باألسس المادة الى التعريف هذه تهدف 

االستثمارية، وأساليب من خالل مفهوم المحفظة  االستثمار

قياس العائد والمخاطرة، ومبادئ تكوين وادارة المحافظ 

االستثمارية، باالضافة الى أهم النظريات التي تحكم العالقة 

بين العائد والمخاطرة، واهمية عملية التنويع في التقليل من 

  المخاطر.

 المخاطر المالية المتقدمةالتأمين وادارة  324619

Advanced Financial Risk and Insurance 

Management  

تهدف هذه المادة الى تحليل مخاطر االستثمار للشركات 

وكيفية ادارتها ووسائل تغطيتها مع التركيز على المخاطر 

المالية والنقدية ومخاطر األسواق الدولية وكيفية قياس 

 المخاطر ومؤشرات التنبؤ بها باستخدام المنهج الكمي. 

 المتقدمة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 324625

Advanced Feasibility Studies and 

Projects Evaluation 

يهدف هذا المساق إلي التعريف بدراسات الجدوى واهميتها 

والتعرف على عناصرها ومراحلها المختلفة من خالل  

والمالية والفنية التي يتم توفيرها  المعلومات االقتصادية

لدارسي جدوى المشاريع االستثمارية. والتعريف بمراحل 
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دراسات الجدوى المختلفة وكيفية تقدير ربحية المشاريع 

 . المقترحة حتى يتم اختيار المشروع ذو الجدوى االقتصادية

 التحليل والتخطيط المالي المتقدم 324626

Advanced Financial Analysis and 

Planning 

المالي من  والتخطيط في مفهوم التحليليبحث هذا المساق 

أساليبه، أدواته، مداخله والجهات المعنية به  أهدافه، حيث

واستخداماته في رسم السياسات واتخاذ القرارات وباتجاه 

تعميق إمكانات طالب الماجستير في عمليات التحليل المالي 

التقارير المالية، كذلك تناول لمختلف عناصر ومكونات 

الموضوع من وجهة نظر قومية للمشروعات االقتصادية 

 وأساليب التنبؤ بالفشل المالي لتلك المشروعات.

 ادارة األسواق والمؤسسات المالية المتقدمة 324627

Advanced Financial Markets and 

Institutions Management 

علوم  -لمستوى الماجستيرتكمن أهمية دراسة هذه المادة 

مالية ومصرفية لفهم طبيعة االسواق المالية وأنواعها 

وتنظيمها واجراءاتها وآلية االستثمار في االدوات 

االستثمارية المسموح تداولها فيها بلغة يفهمها الدارس 

 .وتسهل له اخذ المهارات المتطلبة للعمل باالسواق المالية

المؤسسات المالية أيضا لفهم طبيعة ويهدف هذا المساق 

وشركات  والتي تتضمن البنوك التجارية واإلسالمية،

التأمين واالستثمار وأسواق رأس المال الحاضرة، وأسواق 

األساسي،  االختيار والعقود المستقبلية: استعراض إطارها

وماهيتها، واستراتيجياتها، وسياستها، واألنواع المختلفة 

  لها.

 حلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية 324628

Seminar in Finance and Banking 

Science 

يتناول هذا المساق أحدث التطورات في مجال العلوم المالية 

ويهدف الى تمكين الطلبة من متابعة أدبيات  ،والمصرفية

ومستجدات الموضوع وذلك باطالعهم على الدوريات 

العلمية المتخصصة وكذلك يهدف الى تزويد الطلبة 

بالمهارات البحثية الالزمة العداد الرسائل والبحوث 

 األكاديمية في مجال العلوم المالية والمصرفية. 

 محاسبة ادارية متقدمة 301607

Advanced Managerial Accounting 

يبحث هذا المساق في بيان دور المحاسبة اإلدارية في 

التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ويشمل مالئمة بيانات 

التكاليف في اتخاذ القرارات، الموازنات، دراسة المفاضلة 

بين المشروعات االستثمارية، التخطيط والرقابة 

ية في اإلدارة ومحاسبة والمخزون السلعي، الالمركز

المسؤولية وتقييم األداء، األساليب الكمية في اتخاذ 

القرارات، استخدام الرياضيات واإلحصاء في حل 

 المشكالت اإلدارية، تحليل القوائم المالية.

 محاسبة مالية متقدمة 301610

Advanced Financial Accounting 

تعريف الطالب المتقدمة الى المالية يهدف مساق المحاسبة 

بمفهوم توحيد االعمال واسبابه والقياس المحاسبي لتكاليف 

االندماج واالتحاد والسيطرة ومعالجة المشاكل المحاسبية 

الناتجة عن العمليات المصاحبة لعملية االندماج واالتحاد 

والسيطرة ومعالجة المشاكل المحاسبية الناتجة عن 

ت المندمجة، وكذلك العمليات المتبادلة بين مجموعة الشركا

اعداد القوائم المالية الموحدة )قائمة الدخل وقائمة المركز 

المالي( لمجموعة الشركات المندمجة باعتبارها وحدة 

 اقتصادية واحدة.

 منهجية البحث العلمي 302607

Scientific Research Methodology 

التعرف على المنهجية العلمية للتحليل االقتصاد المالي وهي 

من أساسيات هذه المادة التي تعتبر المدخل الرئيسي للطالب 

لتحضير لرسالة الماجستير وهي من أساسيات البحث 
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العلمي وتشمل المادة على إعداد الطالب لكيفية تحديد 

اإلطار العام للبحث العلمي ومنهجياته، تحديد مشكلة 

لدراسة وصياغة الفرضيات، أسلوب جمع البيانات ا

وتصميم االستبيانات وترميزها وتحليلها إحصائيا، 

االستبانة )خصائصها، شروطها، كيفية إنهائها. الوصف 

عملي+ نظري  Excelاإلحصائي للبيانات باستخدام 

)مقاييس النزعة المركزية( )مقاييس التشتت، مقاييس شكل 

عملي+ نظري  Excelتخدام التوزيع(. االرتباط باس

(OLS اختيار الفرضيات باستخدام .)SPSS كيفية بناء .

السالسل الزمنية وبيانات المقطع العرضي، بناء النماذج 

القياسية، القياس واختبار الفرضيات، االستنتاجات وكتابة 

 التقرير.

 االدارة االستراتيجية المتقدمة 302666

Advanced Strategic Management 

يركز هذا المساق على وظيفة إدارية لتطوير وتنفيذ 

استراتيجيات، كما يهدف إلى تزويد الطالب بالمعرفة 

واألدوات الالزمة لتحليل وتحديد اإلستراتيجية وتنفيذها 

فضال عن تغييرها عند الحاجة، مع ضمان مالئمتها لتصميم 

 ووظائف المنظمة العام.

 متقدمةنظم المعلومات المحاسبية ال 307611

Advanced Accounting Information 

Systems 

يهدف هذا المساق إلى فهم طبيعة نظم المعلومات المحاسبية 

من الناحيتين النظرية والعملية، وذلك لغرض تمكين الطلبة 

من تعميق معرفتهم ومهاراتهم بالنسبة لنظم المعلومات 

المحاسبية ودورها في توفير المعلومات لمستخدميها سواء 

هم في كان هؤالء داخل منشأة األعمال أم خارجها ومساعدت

القيام بالوظائف االداريه األساسية من اجل تحسين مستوى 

الرفاهية االقتصاديه واالجتماعية ليس لألفراد والمنشآت 

 فحسب وإنما للمجتمع بأكمله. 

 نظم المعلومات االدارية المتقدمة 308600

Advanced Management Information 

Systems 

يقدم هذا المساق لمحة عن نظم المعلومات ودورها في عالم 

األعمال كما يناقش وجهة النظر التنظيمية في استخدام نظم 

المعلومات في خلق منظمات منافسة قادرة على طرح 

منتجات وخدمات تناسب احتياجات مستهلك اليوم، وبالتالي 

يغطي المساق موضوعات مثل نظرية اإلدارة والمنظمة 

المعلومات واالتصال ونظرية النظم المتعلقة بإدارة ونظم 

مورد المعلومات في المنظمات، كما يتطرق المساق إلى 

موضوعات مثل المعدات والبرمجيات وقواعد البيانات 

وأنظمة االتصاالت وامن الشبكات  واالستخدام 

االستراتيجي لنظم المعلومات والقضايا االجتماعية 

 م المعلومات.   واألخالقية المرتبطة بنظ
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