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 تخصص االقتصاد 2
 إىل إعنينينيداد وتأهينينينيل الكنينينيوادر الوطنينينينية املتخصصنينينية منينينين   االقتصنينينياديهنينينيدف ختصنينينيص 

لتلبينينية الطلنينيب املتزاينينيد يف خمتلنينيف قطاعنينيات  االقتصنينياديوالتحلينينيل  االقتصنينيادالعنينيامل  يف جمنينيال 

 .احلكومي واخلاص االقتصاديالنياط 

 :االقتصاداألهداف العامة لتخصص 

 :يهدف هذا التخصص إلى إعداد الطالب إعداداً مناسباً يمكنه من العمل بحيث يكون قادراً على
لعنينيرمل والطلنينيب واملروننينيات وتنينيوازد السنينيوق يف حالنينية االحتكنينيار،   ا – االقتصنينيادتعرينينيف علنينيم  .1

 .تعظيم املنفعة وأثر اإلحالل وأثر الدخل واملرونات، نظرية اإلنتاج والتكاليف

 .والنقدية املعاصرة االقتصاديةتعريف امليكالت  .2

 .مناقية ماهية النقود، وظائفها، وتغري قيمتها .3

 .نظريات التداول االقتصادي احلدي  .4

 .اإلسالمي االقتصادعلى خصائص وأهمية نظريات التعرف  .5

 .التعرف على مفهوم ونظريات االقتصاد الزراعي .6

 .دراسة النماذج االقتصادية القياسية وبنية القطاع الصناعي وودداته .7

 لينينينيل النظنينينيام النقنينينيدي النينينيدولي، التجنينينيارة الدولينينينية، مينينينياكل النينينيدول النامينينينية والتكامنينينيل   .8

 .االقتصادي

 .صائص ومقومات التخطيط االقتصادي الناجحيط االقتصادي، خطالتخ .9

العمل والعرمل والطلب على العمالنية والتنيوازد يف سنيوق العمنيل يف ظنيل       اقتصاديات استيعاب .11

 .البيع احتكاراملنافسة الكاملة ويف ظل 
 

ختصص االقتصاد، على الطالنيب  / وللحصول على درجة البكالوريوس يف العلوم اإلدارية 

 :معتمدة موزعة كما يليساعة ( 133)أد يتم بنجاي 

 ساعة معتمدة( 28) املقررات التأسيسية

 ساعة معتمدة( 27) املقررات األساسية

 ساعة معتمدة( 72) املقررات التخصصية

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة

 االقتصاد/ المقررات التخصصية 

م قر

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 تطلب السابقامل

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادفء االحصاء 1113
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م قر

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 تطلب السابقامل

 عملي نظري

 6114 1 2 3 حبوث العمليات 1284
 4122 - 3 3 االقتصاد التحليلي اجلزئي 4216
 4216 - 3 3 االقتصاد التحليلي الكلي 4217
 4122 - 3 3 تاريخ الفكر االقتصادي 4221
 4122 - 3 3 االقتصاد الزراعي 4223
 5263 – 4217 - 3 3 اد القياسياالقتص 4227
 5263 – 4217 - 3 3 االقتصاد الرياضي 4229
 4122 – 4111 - 3 3 االقتصاد اإلداري 4323
 4122 - 3 3 التنمية االقتصادية 4325
 4122 – 4342 - 3 3 االقتصاد اإلسالمي 4326

4327 
تطبيقات حاسوبية قي 

 1112 – 4122 2 1 3 االقتصاد

 4132 - 3 3 ملاليةاإلدارة ا 4341
 4341 – 4122 - 3 3 املالية العامة 4342
 4341 - 3 3 األسواق املالية 4345
 4171 - 3 3 القانود التجاري 4371
 4122 - 3 3 االقتصاد الفلسطيري 4421
 4122 - 3 3 النقود واملصارف 4423
 4122 - 3 3 التجارة الدولية 4424
 4132 - 3 3 واسبة التكاليف 4431
 4341 - 3 3  ليل وتقييم املياريع 4441
 4132 - 3 3 أسس االستثمار 4444
إنهاء  5263 2 1 3 مشروع التخرج 4499

 المستوى الثالث

 1214 – 1112 1 2 3 حصاء تطبيقيإ 5263
  6 66 72 اجملموع
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 توصيف المقررات التخصصية لتخصص االقتصاد

 ( نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: مبا ئ اإلحصا  0103

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البحنيني    

كمنيا يعنياجل موضنيوع     .واالستقصاء، ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي 

 .االرتباط واالحندار بصورة مبسطة

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: حبوث العمليات 1284

  الرياضيات يف اإلدارة 6114بق متطلب سا

الطريقة البيانينية، طريقنية   ) املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات، الفجمة اخلطية 

مينياكل النقنيل   ) املسائل اخلاصة بالفجمة اخلطية  ،(سيمبلكس، االزدواجية و ليل الثبات 

ف االنتظنيار، التحلينيل   ، نظرينية القنيرارات، نظرينية صنيفو    (والتعي  و اذج التدفق يف الينيبكات  

 +.QSBاليبكي، نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الفجمة 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: االقتصا  التحليلي اجلزئي 4216

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

أفنيراد،  ) تسلط مادة نظرية االقتصاد اجلزئي الضوء على السنيلوك االقتصنيادي للوحنيدات املختلفنية     

يف ظنينيل ظنينيروف معيننينية والنينيتغري النينيذي يطنينيرأ علنينيى سنينيلوك كنينيل منينين تلنينيا    ( منينينيآت، مؤسسنينيات حكومينينية

الوحدات عندما تتغري تلا الظروف، كمنيا  تنيل الدراسنية اجلزئينية ل،سنيواق بأشنيكاهلا املختلفنية حينيزا         

يف ( (2)مبنينيادي االقتصنينياد ) هامنينيا يف هنينيذه املنينيادة، وختتلنينيف منينيادة التحلينينيل اجلزئنينيي عنينين متطلبهنينيا السنينيابق   

تنيوازد  : كل من كثافة املادة العلمية وأسنيلوب التحلينيل، ومنين أهنيم املواضنييع النييت سنييتم الرتكينيز عليهنيا         

السنيوق، نظرينينية املسنيتهلا، اإلنتنينياج والتكنياليف، هيكلنينية السنيوق، أسنينيواق املنافسنية واالحتكنينيار، سنينيعر      

 .ة والتضخمالفائدة، عرمل النقود والطلب عليها والتوازد النقدي، والسياسة االقتصادية الكلي

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: الكلياالقتصا  التحليلي  4217

 االقتصاد التحليلي اجلزئي  4216متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل تعزيز قدرات الدارس  النظرية والتحليلية يف ختصص 

 قياس الدخل القومي والنات  القومياالقتصاد، مستخدما مبادي املدخل الكمي التحليلي يف 
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يف أسواق ( العرمل الكلي والطلب الكلي)و ليل التوازد االقتصادي الكلي وطرقه، 

ديناميكية باإلضافة اىل تركيزه على دراسة وفهم االقتصاد القومي للسلع، والعمل، والنقود، 

النياط االقتصادي العام، والنمو االقتصادي، وقضايا التضخم، والكساد التضخمي، 

 .لعاا اخلارجي والسياسة االقتصاديةوالنياط االقتصادي مع ا

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: تا يخ الفك  االقتصا ي 4221

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

" نيأة علم االقتصاد وتطوره، واملراحل اليت مر بها الفكر االقتصادي من عصر اإلغريق 

" املركنتالينينينينينية " رينينينينينية والعصنينينينينير اإلسنينينينينيالمي وعصنينينينينير الرأمسالينينينينينية التجا "  وأرسنينينينينيطوأفالطنينينينينيود 

والفيزينينينينيوقراط، منينينينيع الرتكينينينينيز علنينينينيى مسنينينينياهمات املدرسنينينينية الكالسنينينينييكية، واملاركسنينينينيية        

والنيوكالسنينينينييكية، والكينزينينينينية، واالجتاهنينينينيات الرئيسنينينينيية للتطنينينينيورات الالحقنينينينية يف الفكنينينينير   

 .االقتصادي، خصوصا املدرسة الكينزية اجلديدة، ومدرسة النقدية اجلديدة

 (نظ ي 3)ات معتمدة ساع 3: االقتصا  الز اعي 4223

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

مفهوم االقتصاد الزراعي وأهميته، املياكل االقتصادية املرتبطة بقطاع الزراعة واحللول 

املقرتحة لذلا، جوانب التحليل الكمي يف اإلنتاج والتكنياليف واإلينيراد يف املينياريع الزراعينية،     

العنيرمل والطلنيب، وآلينية  دينيد األسنيعار، أهمينية التنمينية         قوان  السوق الزراعي و ليل جنيانا 

الزراعية ومعوقاتها، السياسات الزراعية ومفاهيم اإلصالي والتعاود والتصنيع الزراعي، مفهوم 

 .وأهمية التمويل للمياريع الزراعية ومصادر التمويل واإلقرامل الزراعي

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: االقتصا  القياسي 4227

 إحصاء تطبيقي 5263االقتصاد التحليلي الكلي،  4217سابق متطلب 

األسنينينياليب اإلحصنينينيائية لقينينينياس املؤشنينينيرات والنينينيدوال     اسنينينيتخداميهنينينيدف املقنينينيرر إىل دراسنينينية   

 االقتصنينيادية ةيف البحنيني  العلمنينيي لينينيتمكن الطالنينيب منينين  لينينيل الظنينياهر واسنينيتخدامها االقتصنيادية 

االحننينيدار اخلطنينيي : ساسنينيية التالينينية، حينيني  سنينيريكز املقنينيرر علنينيى املواضنينييع األ اجتاهاتهنينياو لينينيل 

البسنينينييط، االحننينينيدار اخلطنينينيي املتعنينينيدد، االسنينينيتنتاج اإلحصنينينيائي، املعنينينيايري الوصنينينيفية، املنينينيتغريات      

 .الوهمية، السالسل الزمنية، فحص الفرضيات
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: قتصا  ال ياضياال 2229

 إحصاء تطبيقي 5263االقتصاد التحليلي الكلي،  4217متطلب سابق 

من  يف ختصص اإلقتصاد الدارس  التحليلية قدرات هذا املقرر إىل تعزيز يهدف 

 األساليب وإعدادهم ألستخدام اإلقتصادي للتحليل الالزمة العلمية خالل التعرف على األدوات

و ليلها من خالل  احلديثة اإلقتصادية النظريات ألستيعاب الالزمة الرياضية والطرق

 التحليلية يف إستخدام تطبيقاته وتطوير قدراتهم  الرياضي التحليل إستيعابهم النظري ألسس

مبا يساعد على ربط النظريات بالواقع وإجياد حلول واقعية للميكالت اإلقتصاد  يف

للدارس طبيعة ونطاق االقتصاد الرياضي وضح لذا جاء وتوف هذا املقرر لي .االقتصادية 

 ليل توزاد السوق ،  رياضية املستخدمة يف باألدوات ال هويعرفوالنموذج االقتصادي، 

املنت  وتطبيقات حسابات التفاضل والتكامل يف دراسة و ليل -والتعريف بنموذج املستخدم

أضافة لذلا، يتناول . سلوك املستهلا واملنيأة وأمثلية اختاذ القرارات االقتصادية بهذا اليأد

وذج الساكن املقارد ومبادي الفجمة املقرر  مواضيع املصفوفات ومعادالت الفروق والنم

 .يةاخلطية وتطبيقاتها يف التحليل واختاذ القرارات اإلقتصاد

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: االقتصا  اإل ا ي 4323

 مبادي اإلدارة 4111، (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

عالقنية االقتصنياد   يتضمن هذا املقرر اساسيات االقتصاد اإلداري كامليكلة االقتصادية و

واملعايري  اإلسرتاتيجيةاإلداري بالعلوم األخرف وطبيعة االقتصاد اإلداري ووضع واختاذ القرارات 

الكمينينية املعتمنينيدة الختنينياذ القنينيرارات والفجمنينية اخلطينينية، ويتضنينيمن املقنينيرر كنينيذلا دراسنينية النينيربح    

أسنيواق املنافسنية   وأهميته ملنيآت األعمال مثل الربح عند آدم مسي  وطرق قياس الربح والربح ب

وربنيح املسنياهمة والنيربح والسنيوق السنيلعي       األربنياي االحتكارية والربح واحتكارات القلة وتقضية 

ويتطنينيرق كنينيذلا إلدارة الطلنينيب  األربنينيايوتقنينيات يف إدارة   األربنينيايواخلنيدمي وطروحنينيات يف تفينينير  

رة التكنينياليف و لينينيل إدا اإلنتنينياجوإينينيرادات املنينينيأة وأهمينينية املروننينيات يف اختنينياذ القنينيرار و لينينيل     

واسنينينيرتاتيجيات وأهنينينيداف املنينينينيأة، وآلينينينيات يف التننينينيافس السنينينيوقي وتعزينينينيز القنينينيدرات التنافسنينينيية    

واسنينيرتاتيجيات النمنينيو والتوسنينيع حننينيو األسنينيواق العاملينينية والنينيتغريات املعاصنينيرة و نينيدياتها للقينينيادة          

 .اإلدارية
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3:  التنمية االقتصا ية 4325

 (2)ادي االقتصاد مب  4122متطلب سابق 

ماهينينينية التنمينينينية االقتصنينينينيادية وأهميتهنينينيا وأسنينينينيلوبها ومعنينينيايري قياسنينينينيها، ونظرينينينيات التنمينينينينية      

االقتصادية، التلوث البيئي والتنمية، باإلضافة إىل اسرتاتيجيات التنمية البيرية واسرتاتيجيات 

ب رئنييس  التنمية الصناعية، متويل التنمية االقتصنيادية، وأهمينية التخطنييط االقتصنيادي كأسنيلو     

للتنمية، وأسنيباب توسنيع اسنيتخدام التخطنييط االقتصنيادي يف النينظم االقتصنيادية املختلفنية، أننيواع          

صنينيائص اخلوأدوات التخطنينييط االقتصنينيادي، العوملنينية والنظنينيام االقتصنينيادي اجلدينينيد باإلضنينيافة إىل  

الرئيسية للدول النامية ومياكل التنمينية األساسنيية النييت تعنياني منهنيا النيدول النامينية، وأسنياليب         

 .التخطيط املتبعة يف الدول النامية بيكل عام والعاا العربي بيكل خاص

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3:  االقتصا  اإلس مي 4326

 املالية العامة 4342، (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

عالقتنينينيه بنينينيالعلوم األخنينينيرف، خصنينينيائص النظنينينيام االقتصنينينيادي      وعلنينينيم االقتصنينينياد اإلسنينينيالمي   

لفروقات ب  النظام اإلسالمي وب  النينظم االقتصنيادية الوضنيعية منيع الرتكينيز      اإلسالمي، أهم ا

علنينيى اإلطنينيار اهليكلنينيي والقواعنينيد العملينينية كالزكنينياة و نينيريم الربنينيا، ا لينينيات النينييت تقنينيوم عليهنينيا    

املصارف اإلسنيالمية، التعنيرف علنيى املنهنياج اإلسنيالمي فيمنيا يتعلنيق باإلنتنياج واالسنيتهالك والنقنيود           

 .واألسواق املالية

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: تطبيقات حاسوبية ل االقتصا  4327

 احلاسوب 1112، (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

احلواسيب وبرجمياتها وكيفية استخدام هذه األدوات التقنية يف معاجلة البيانات املتصلة 

االقتصنينيادية كاالقتصنينياد  باملينينيكالت االقتصنينيادية وتطبيقاتهنينيا التحليلينينية والكمينينية يف العلنينيوم     

اجلزئنينيي والكلنينيي واإلداري، اسنينيتخدام احلاسنينيوب كنينيأداة حبنيني  عنينين املعلومنينيات وأداة لتجمينينيع        

 الدراسنيات البيانات وختزينها و ليلها واستخدامها حلنيل املينيكالت واختنياذ القنيرارات واعنيداد      

 .والبحوث االقتصادية
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 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: اإل ا ة املالية 4341
 

 (2)مبادي احملاسبة  4132سابق  متطلب

 

مكونات احلقل املالي و الوظيفة املالية يف القطنياع اخلنياص، أهمينية الوظيفنية املالينية وموقعهنيا       

، عناصنينينير بيئنينية اإلدارة املالينينية ومكوننينينيات اهليكنينيل املنينيالي للمنينينينيأة،     أهنينيدافها يف اهليكنينيل التنظيمنينيي،   

 .رأس املال العامل واألصول الثابتة أساليب إدارة األموال ال سيما الروافع بأنواعها، وإدارة

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: املالية العامة 4342

 (2)مبادي االقتصاد  4122اإلدارة املالية،  4341متطلب سابق 

االقتصنينيادية العاملينينية، ومنينيوارد الدولنينية   األنظمنينيةتعرينينيف املالينينية العامنينية، ودورهنينيا يف ظنينيل  

االقتصنينياد القنينيومي، واهليكنينيل العنينيام للموازننينية     تننينياواًل بالتفصنينييل الضنينيرائب وأهميتهنينيا يف دعنينيم     

 .ة وآثارها االقتصادية واالجتماعيةموالرقابة املالية، والسياسات املالية النقدية والنفقات العا

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: األسواق املالية 4345

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

رأس املنيال، أهنيم الفروقنيات القائمنية     أنواع األسنيواق املالينية وكيفينية التعامنيل يف أسنيواق      

ب  األسواق املالية، تفسري النيرات املالية الصادرة عن األسواق املالينية وأهنيم املؤشنيرات العاملينية     

املدرجة يف األسواق املالية املختلفة، حساب السعر العادل والعائد املتوقع ألدوات التعامل يف تلا 

 .دورها يف  ديد أسعار األسهم والسندات وعوائدهااألسواق، مفهوم كفاءة األسواق املالية و

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: القانور الت ا ي 4371

 مبادي القانود وحقوق اإلنساد 4171متطلب سابق 

مفهنينينيوم القنينينيانود التجنينينياري، طبيعنينينية األعمنينينيال التجارينينينية، التنينينياجر، السنينينيجل التجنينينياري،   

، مع حب  ل،وراق التجارية (موجز  بيكل) العقود، األوراق، اليركات التجارية، اإلفالس 

 (.سند السحب والكمبيالة والييا ) 
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: االقتصا  الفلسطيين 4421

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

املالمح الرئيسنيية لالقتصنياد الفلسنيطيري وتطنيوره خنيالل العقنيود املاضنيية، وأهنيم التينيوهات          

اإلسنيرائيلي ل،راضنيي الفلسنيطينية، أهنيم املنيوارد املتاحنية لالقتصنياد         نتيجة االحنيتالل  أصابتهاليت 

الفلسنينيطيري،  لينينيل أداء القطاعنينيات االقتصنينيادية الرئيسنينيية وخصائصنينيها واملينينياكل النينييت تعينينيق    

تطورها و وها، حسابات النيدخل القنيومي واملوازننية العامنية والسياسنيات املالينية للسنيلطة الوطنينية         

اخلارجية وامليزاد التجاري، وميزاد املدفوعات، نقاط القوة  الفلسطينية، العالقات االقتصادية

والضعف اليت يتصف بها االقتصاد الفلسطيري، التحديات واملياكل اليت تعينيق عملينية التنمينية    

 .الياملة يف فلسط  والفرص املتاحة لنجاحها

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: النقو  واملصا ف 4423

 (2)اد مبادي االقتص 4122متطلب سابق 

مقدمنينية يف النقنينيود منينين حينيني  التعرينينيف والنينينيأة والتطنينيور والوظنينيائف والنينيدور النينيذي تلعبنينيه يف   

االقتصنياد النينيوطري والعنياملي،  لينينيل العوامنينيل املنيؤثرة يف عنينيرمل النقنينيد والطلنيب علينينيه،  لينينيل دور     

سياسات النقدية وأدواتهنيا والنظنيام   الاملصارف املركزية والتجارية ومؤسسات التمويل األخرف، 

 .قدي الدولي، املصارف التخصصية اإلسالميةالن

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: الت ا ة الدولية 4424

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

النظرينينينيات املختلفنينينية يف تفسنينينيري التجنينينيارة الدولينينينية يف السنينينيلع واخلنينينيدمات ابتنينينيداء منينينين النظرينينينية     

 ظل تزاينيد التكنياليف، ثنيم نظرينية النيوفرة      الكالسيكية يف امليزة النسبية، ثم نظرية التجارة الدولية يف

النسبية على املوارد هلكير واولني ، وانتهنياء باألسنيباب النظرينية احلديثنية يف التجنيارة الدولينية كأسنيلوب         

دورة اإلنتاج والتجارة يف ظل املنافسة االحتكارينية إضنيافة إىل هجنيرة العمنيل الدولينية وتنيدفقات رأس املنيال        

نسنينيية أو التجنينيارة الدولينينية يف ظنينيل وجنينيود احلنينيواجز اجلمركينينية،  الدولينينية ونينينياط الينينيركات متعنينيددة اجل

وكذلا خصائص ومينياكل جتنيارة النيدول النامينية واالسنيرتاتيجيات التجارينية املختلفنية النييت ميكنين أد          

 .تتبعها لتحقيق التنمية االقتصادية، ميزاد املدفوعات وأسواق الصرف اإلسالمي
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 ( ينظ 3) ةساعات معتمد 3: حماسبة التكاليف 4431

 (2)مبادي احملاسبة  4132متطلب سابق 

واسنينيبة التكنينياليف منينين حينيني  طبيعتهنينيا وأغراضنينيها، تصنينينيفات التكنينياليف، تصنينيميم   

نظنينيام التكنينياليف، دورة واسنينيبة التكنينياليف، تكنينياليف أوامنينير التينينيغيل، تكنينياليف املعيارينينية     

ينية وكافنية   وكافة الوحدات التالفة، تكاليف املنت  امليتق وامليرتك ونظام التكنياليف املعيار 

اإلجراءات املتعلقة بها من حي  وضع املعايري لعناصر اإلنتاج، و ليل االحنرافنيات الناجتنية عنين    

تبنينياين النتنينيائ  الفعلينينية منينيع املعنينيايري، إجنينيراءات احملاسنينيبية، إضنينيافة إىل دور التكنينياليف يف اختنينياذ   

 . القرارات اإلدارية وطبيعة نظام التكاليف املتغرية

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: ا يعحتليل وتقييم املش 4441 

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

املياريع املزمع إنياؤها واملياريع القائمة، فيبح  :  ليل وتقييم نوع  من املياريع 

يف كيفية دراسة جدوف إنياء امليروع اجلديد، كما يبح  يف تقييم املياريع القائمة وطنيرق  

 .ياريع الفاشلة إلنقاذها أو تصفيتهاا، وكيفية معاجلة املالتنبؤ بفيل املياريع قبل وقوعه

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: أسس االستثما  4444

 (2)مبادي احملاسبة  4132متطلب سابق 

منينيع حبنيني  املخنينياطر والعوائنينيد يف القنينيرار  : املفنينياهيم والنظرينينيات ذات العالقنينية باالسنينيتثمار 

ملتنوعنينية وأسنينيواق هنينيذه األدوات، احملنينيافظ  االسنينيتثماري، خصنينيائص جمنينياالت االسنينيتثمار وأدواتنينيه ا 

تكوينها وإدارتها وتقييمها وتعديلها، شركات االستثمار من حي  طبيعة عملنيها  : االستثمارية

وأنواعها وإنيائها، خصائص كل نوع منها وكيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها 

 .يف السوق

 (مليع 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: مش وع التخ ج 4499

 إحصاء تطبيقي، إنهاء املستوف الثال  5263متطلب سابق 

يعنينيزز القنينيدرات واملهنينيارات البحثينينية لنينيدف       ا مينينيدانياً يعنينيد مقنينيرر مينينيروع التخنينيرج مقنينيررً    

، املينيروع اجننياز  وال ضري اد ييرتك أكثر من طالب  وحبد اقصى ثالثة طنيالب يف   ة، /الطالب

ت العالقة وضمن أحد اجملاالت الرئيسة وينبغي أد تكود امليكلة البحثية ضمن املؤسسات ذا



 

191 

 

ن خالل هذا امليروع جمموعة من املقرتحات الريادية يف ضنيوء منيا   مة، ويقدم /لتخصص الطالب

 توصنينيل إلينينيه منينين نتنينيائ  واسنينيتنتاجات اسنينيتنادا إىل املفنينياهيم واملهنينيارات واملعنينيارف النينييت تعلمهنينيا ينينيتم ال

 .يف هذا التخصص الطلبة

 (عملي1نظ ي،  2)تمدة ساعات مع 3: إحصا  تطبيقي 5263

 مناه  البح  العلمي  1214احلاسوب ،  1112متطلب سابق 

االسنينيتدالل اإلحصنينيائي حنينيول جمتمنينيع واحنينيد و حنينيول جمنينيتمع ، االرتبنينياط واالحننينيدار،     

 .اختبارات األوساط والنسب جملتمع ،  ليل التباين األحادي والثنائي، طرق غري معلميه


