 3تخصص العلوم المالية والمصرفية
يهدف ختصص العلوم املالية واملصنيرفية إىل إعنيداد وتأهينيل الكنيوادر الوطنينية املتخصصنية
لتلبينينينية الطلنينينيب املتزاينينينيد علنينينيى املنينينيالي واملصنينينيرفي يف خمتلنينينيف قطاعنينينيات النينينينياط االقتصنينينيادي
احلكومي واخلاص ورفد األسواق املالية بكادر متخصص.

األهداف العامة لتخصص العلوم المالية والمصرفية:
يهدف هذا التخصص إىل إعداد الطالب إعنيدادًا مناسنيبًا ميكننيه منين العمنيل حبيني يكنيود قنيادرًا
على:
 .1التعرف على أساسيات اإلدارة املالية.
 .2التعرف على نظريات التمويل واالستثمار.
 .3التعرف على آلية وطرق حساب أقساط شركات التأم .
 .4التعامل مع املعامالت املالية واملصرفية يف النظام اإلسالمي.
 .5التعرف على املبادي األساسية يف جمال االستثمار.
 .6إدارة املصارف واملؤسسات املالية.
 .7التعرف على الطرق املالية املستخدمة يف حساب الفوائد املصرفية املختلفة.
 .8فهم األوراق املالية املختلفة وآلية التعامل بها يف األسواق املالية.
 .9إكساب الطالب املهارات احلاسوبية املتعلقة بطرق التحليل املالي.
 .11القدرة على إجراء تقييم األداء املالي يف اليركات املساهمة العامة.
وللحصنينيول علنينيى درجنينية البكنينيالوريوس يف العلنينيوم اإلدارينينية واالقتصنينيادية  /ختصنينيص العلنينيوم
املالية واملصرفية ،على الطالب على أد يتم بنجاي ( )133ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:

املق ات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

املق ات األساسية

( )27ساعة معتمدة

املق ات التخصصية

( )72ساعة معتمدة

املق ات احل ة

( )6ساعات معتمدة
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المقررات التخصصية  /العلوم المالية والمصرفية
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

3
3
3
3

3
2
3
3

1
-

3

1

2

4341 - 1112

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

-

4341
4132
4132
4111
4341

3

2

1

4247

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-

 4499ميروع التخرج

3

1

2

4341
4161
4171
4122
4122
4132
4331
4341
4341
4132
4132
 5263إنهاء املستوف
الثال

 5263إحصاء تطبيقي

3

2

1

72

65

7

1113
4215
4239
4241
4247
4254
4331
4341
4343
4345
4347
4349
4361
4371
4421
4423
4431
4437
4441
4442
4444
4445

مبادفء االحصاء
األعمال االلكرتونية
واسبة املنيآت املالية
الرياضيات املالية
تطبيقنينينيات حاسنينينيوبية يف العلنينينيوم
املالية واملصرفية
إدارة املصارف
واسبة اليركات ()1
اإلدارة املالية
إدارة التأم
األسواق املالية
أنظمنينينينينينينينية املعلومنينينينينينينينيات املالينينينينينينينينية
واملصرفية
إدارة خماطر االئتماد
تسويق اخلدمات املالية
القانود التجاري
االقتصاد الفلسطيري
النقود واملصارف
واسبة التكاليف
واسبة اليركات ()2
ليل وتقييم املياريع
التحليل والتخطيط املالي
أسس االستثمار
املالية الدولية

اجملموع
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-

4111 – 1112
4132
6114

1214 – 1112

توصيف المقررات التخصصية لتخصص العلوم المالية والمصرفية
 0103مبا ئ اإلحصا  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بدور اإلحصاء يف احلياة ويف طريقة البح واالستقصنياء،
ويتننينياول التوزيعنينيات التكرارينينية واالحتمالينينية واملنحننينيى السنينيوي .كمنينيا يعنينياجل موضنينيوع االرتبنينياط
واالحندار بصورة مبسطة.

 4215األعمال االلكرتونية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي  1 ،عملي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة 1112 ،احلاسوب
يتناول هذا املقنيرر مفهنيوم اإلنرتنني وتطنيوره وأهميتنيه ،ويتننياول مفهنيوم اقتصنياد املعرفنية
ومكوناتنينيه ومبادئنينيه وأسسنينيه ،ومفهنينيوم األعمنينيال اإللكرتونينينية وأهميتهنينيا وأهنينيدافها واملتطلبنينيات
الالزمة لنجنياي األعمنيال اإللكرتونينية ومر احنيل تطورهنيا والتحنيديات النييت تواجنيه املنظمنيات لتنيبري
األعمال اإللكرتونية والبنية التحتية ل،عمال اإللكرتونية واملهام األساسية لإلدارة يف منظمات
األعمال اإللكرتونية و اذج األعمال اإللكرتونية وتطبيقاتها ،كما يتناول هذا املقنيرر األننيواع
املختلفنينية ل،ننينيواع اإللكرتونينينية منينيع الرتكينينيز علنينيى التجنينيارة اإللكرتونينينية والتسنينيويق اإللكرتوننينيي
واألعمال املصرفية اإللكرتونية والنيتعلم اإللكرتوننيي واملراسنيالت اإللكرتونينية وأعمنيال السنيفر
اإللكرتونينينية والتزوينينيد اإللكرتوننينيي وأعمنينيال املضنينياربة اإللكرتونينينية والفهنينيارس اإللكرتونينينية (
األدلة ) والبح اإللكرتوني وإدارة موارد العمليات اإللكرتونية وأعمال املنيزادات اإللكرتونينية
واالمتيازات اإللكرتونية وغريها ،ويتناول املقنيرر أيضنياً أ نياط األعمنيال اإللكرتونينية واملنافسنية
بنيني منظمنينيات األعمنينيال اإللكرتونينينية ،واألسنينيواق اإللكرتونينينية ومتنينياجر التجزئنينية اإللكرتونينينية
وأساسيات بناء هذه املتاجر والنقنيود اإللكرتونينية والنيدفع اإللكرتوننيي واألمنين واخلصوصنيية يف
األعمال اإللكرتونية ،وموضوعات أخرف.

 4239حماسبة املنشآت املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
أنواع البنوك ووظائفها ،أقسام البنا التجاري وعناصر النظام احملاسا فينيه ،احلسنيابات
اجلارية وحسابات التوفري والودائع واملقاصة ،القيود احملاسبية لقسم الكمبياالت والكفنياالت
واإلعتمنينيادات املسنينيتندية ،القنينيوائم املالينينية املتعلقنينية بالبننينيا التجنينياري ،التنينيأم واملبنينيادي القانونينينية
وحسنينيابات شنينينيركات التنينيأم علنينينيى احلينينينياة وتنينيأم احلنينينيوادث ،الرقابنينينية علنينيى عملينينينيات البننينينيوك
وشركات التأم .
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 4241ال ياضيات املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  6114الرياضيات يف اإلدارة
طرق حساب الفائدة بيكل عام من قبل أطراف العملية االئتمانينية والطنيرق الكمينية
واملالينينية املسنينيتخدمة منينين قبنينيل املصنينيارف يف خمتلنينيف حسنينياباتها االئتمانينينية ،طنينيرق حسنينياب الفائنينيدة
بنوعي هنينيا البسنينييط واملركنينيب وأننينيواع اخلصنينيم الالزمنينية ملتابعنينية األنينينيطة املالينينية واالسنينيتثمارية يف
املصنينيارف ،القيمنينية الزمنينينية لنيني،وراق التجارينينية املختلفنينية واخلصنينيم عليهنينيا وطنينيرق تسنينيوية النينيديود
واستبداهلا.

 4247تطبيقصصات حاسصصوبية ل العلصصوم املاليصصة واملص ص فية 3 :سصصاعات معتمصصدة (1
نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب 4341 ،اإلدارة املالية
مبادي وقواعد استخدام برنام اإلكسنيل ،أسنيس التعامنيل منيع النيدوال يف اإلكسنيل،
استخدام اإلكسل يف خمتلنيف املواضنييع املالينية مثنيل حسنياب قيمنية القسنيط لقنيرمل منيا ،حسنياب
القيمة املستقبلية السنيتثمار مبلنيغ منيا،

دينيد االحتياجنيات املالينية لينيركة منيا ،تقينييم املينياريع

االستثمارية ،تصنيف خماطر االئتمنياد ،تقينييم عائنيد وخمنياطر األوراق املالينية ،اسنيتخدام تقنينية
الدولة يف التطبيقات املالية واستخدام تقنية االستهداف يف التطبيقات املالية.

 4254إ ا ة املصا ف 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
تعريف باجلهاز املصريف والبنوك التجارية واملتخصصة ،أهم األعمنيال واألنينيطة النييت
تزاوهلنينينيا البننينينيوك واملتعلقنينينية بسياسنينينية الودائنينينيع وسياسنينينية اإلقنينينيرامل وسياسنينينية السنينينييولة وسياسنينينية
االستثمار ،التحليل املالي للقوائم املالية واملصنيرفية والتعنيرف علنيى سياسنيات ختصنييص األمنيوال
يف البنوك.
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 4331حماسبة الش كات ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
يتضنينيمن هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم الينينيركات وأنواعهنينيا وخصائصنينيها وطبيعنينية تكنينيوين وتنظنينييم
شركات التضامن وماهيتها وخصائصها وقانونيتها كمنيا يتضنيمن املعاجلنية احملوسنيبة لتكنيوين
هذه اليركات ،ويتطنيرق املقنيرر كنيذلا لينيركات التوصنيية البسنييطة وقينياس وتوزينيع األربنياي
واخلسائر وإعداد القوائم املالية واحلسابات اليخصية.

 4341اإل ا ة املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
مكونات احلقنيل املنيالي و الوظيفنية املالينية يف القطنياع اخلنياص ،أهمينية الوظيفنية املالينية
وموقعها يف اهليكل التنظيمي ،أهدافها ،عناصر بيئة اإلدارة املالية ومكونات اهليكنيل املنيالي
للمنيأة ،أسنياليب إدارة األمنيوال ال سنييما الروافنيع بأنواعهنيا ،وإدارة رأس املنيال العامنيل واألصنيول
الثابتة.

 4343إ ا ة التأمني 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
املفنينياهيم األساسنينيية للتنينيأم  :إجراءاتنينيه وأنواعنينيه املختلفنينية إضنينيافة إىل املبنينيادي القانونينينية
لعقود ( بوليصة ) التأم واحتياجاته الفنينية و األخطنيار النييت يتعنيرمل هلنيا الفنيرد ووسنييلة الوقاينية
منهنينيا ،كيفينينية تسنينيويق اخلنينيدمات التأمينينينية ودور مؤسسنينيات التنينيأم ( حكومينينية وجتارينينية ) يف
خدمة اجملتمع ،وتصفية الوثائق واستبداهلا.

 4345األسواق املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أنواع األسنيواق املالينية وكيفينية التعامنيل يف أسنيواق رأس املنيال ،أهنيم الفروقنيات القائمنية
ب األسواق املالية ،تفسري النيرات املالية الصادرة عن األسواق املالية وأهم املؤشنيرات العاملينية
املدرجة يف األسنيواق املالينية املختلفنية ،حسنياب السنيعر العنيادل والعائنيد املتوقنيع ألدوات التعامنيل يف
تلنينيا األسنينيواق ،مفهنينيوم كفنينياءة األسنينيواق املالينينية ودورهنينيا يف
وعوائدها.
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دينينيد أسنينيعار األسنينيهم والسنينيندات

 4347أنظم صصة املعلوم صصات املالي صصة واملصص ص فية 3 :س صصاعات معتم صصدة ( 2نظص ص ي1 ،
عملي)
متطلب سابق  4247تطبيقات حاسوبية يف العلوم املالية واملصرفية
أنظمنينية املعلومنينيات يف منظمنينيات األعمنينيال وتقنيتهنينيا وعالقتهنينيا بنظنينيام املعلومنينيات املنينيالي يف
املنظمنية ،أنظمنية دعنيم القنينيرارات واألنظمنينية اخلنينيبرية واسنينيتخداماتها يف اإلدارة املالينينية ،اخلنينيدمات
املصنينيرفية االلكرتونينينية احلديثنينية ،بينينياد منهجينينية وتقنينينيات االتصنينياالت ودورهنينيا يف تفعينينيل أنظمنينية
املعلومنينيات احلديثنينية ،التعنينيرف علنينيى النينينظم الفرعينينية ملنينيدخالت نظنينيام املعلومنينيات املنينيالي يف املنظمنينية
وكنينيذلا خمرجنينيات نظنينيام املعلومنينيات املنينيالي منينين حي ني التنبنينيؤ املنينيالي واختنينياذ القنينيرارات ونظنينيم
التحكم املالي ،نظم التداول االلكرتوني يف األسواق املالية.

 4349إ ا ة خماط االئتمار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أساسنينييات االئتمنينياد املصنينيريف ،وظنينيائف وأدوات االئتمنينياد املصنينيريف وأنواعنينيه ،أسنينياليب
التمويل املستخدمة عند منح االئتماد ،مسببات خماطر االئتماد املصريف ،طرق

ليل وقينياس

خمنينينياطر االئتمنينينياد ،إدارة املعلومنينينيات االئتمانينينينية ،التحلينينينيل املنينينيالي واالئتمنينينياني للمقنينينيرتمل ،إدارة
القرومل املتعثرة ،وأسبابها وعالجها.

 4361تسويق اخلدمات املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4161مبادي التسويق
مفهنينينيوم تسنينينيويق اخلنينينيدمات املالينينينية واملصنينينيرفية وبيئتنينينيه ،اخلنينينيدمات املالينينينية واملصنينينيرفية
(املنتجنينيات)  ،تسنينيعري اخلنينيدمات املالينينية واملصنينيرفية وتوزيعهنينيا وتروجيهنينيا واسنينيرتاتيجيات تسنينيويقها،
حبوث ونظم املعلومات التسويقية للخدمات املالية واملصرفية ،اخلدمات املالية االلكرتونية.
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 4371القانور الت ا ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4171مبادي القانود وحقوق اإلنساد
مفهنينينيوم القنينينيانود التجنينينياري ،طبيعنينينية األعمنينينيال التجارينينينية ،التنينينياجر ،السنينينيجل التجنينينياري،
العقود ،األوراق ،اليركات التجارية ،اإلفالس ( بيكل موجز ) ،مع حب ل،وراق التجارية
( سند السحب والكمبيالة والييا ).

 4421االقتصا الفلسطيين 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4122مبادي االقتصاد ()2
املالمح الرئيسنيية لالقتصنياد الفلسنيطيري وتطنيوره خنيالل العقنيود املاضنيية ،وأهنيم التينيوهات
اليت أصابته نتيجة االحنيتالل اإلسنيرائيلي ل،راضنيي الفلسنيطينية ،أهنيم املنيوارد املتاحنية لالقتصنياد
الفلسنينيطيري،

لينينيل أداء القطاعنينيات االقتصنينيادية الرئيسنينيية وخصائصنينيها واملينينياكل النينييت تعينينيق

تطورها و وها ،حسابات النيدخل القنيومي واملوازننية العامنية والسياسنيات املالينية للسنيلطة الوطنينية
الفلسطينية ،العالقات االقتصادية اخلارجية وامليزاد التجاري ،وميزاد املدفوعات ،نقاط القوة
والضعف اليت يتصف بها االقتصاد الفلسطيري ،التحديات واملياكل اليت تعينيق عملينية التنمينية
الياملة يف فلسط والفرص املتاحة لنجاحها.

 4423النقو واملصا ف 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4122مبادي االقتصاد ()2
مقدمة يف النقود من حي التعريف والنيأة والتطور والوظائف والدور الذي تلعبنيه يف االقتصنياد
النينيوطري والعنينياملي،

لينينيل العوامنينيل املنينيؤثرة يف عنينيرمل النقنينيد والطلنينيب علينينيه،

لينينيل دور املصنينيارف

املركزينية والتجارينينية ومؤسسنينيات التموينينيل األخنينيرف ،سياسنيات النقدينينية وأدواتهنينيا والنظنينيام النقنينيدي

الدولي ،املصارف التخصصية اإلسالمية.
 4431حماسبة التكاليف 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
واسبة التكاليف من حيني طبيعتهنيا وأغراضنيها ،تصنينيفات التكنياليف ،تصنيميم نظنيام
التكنياليف ،دورة واسنيبة التكنياليف ،تكنياليف أوامنينير التينيغيل ،تكنياليف املعيارينية وكافنينية
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الوحنينينيدات التالفنينينية ،تكنينينياليف املننينينيت املينينينيتق واملينينينيرتك ونظنينينيام التكنينينياليف املعيارينينينية وكافنينينية
اإلجراءات املتعلقة بها من حي وضع املعايري لعناصر اإلنتنياج ،و لينيل االحنرافنيات الناجتنية عنين
تبنينياين النتنينيائ الفعلينينية منينيع املعنينيايري ،إجنينيراءات احملاسنينيبية ،إضنينيافة إىل دور التكنينياليف يف اختنينياذ
القرارات اإلدارية وطبيعة نظام التكاليف املتغرية.

 4437حماسبة الش كات ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4331واسبة اليركات ()1
يتضنينينيمن هنينينيذا املقنينينيرر التعرينينينيف بينينينيركات األمنينينيوال واحملاسنينينيبة يف عملينينينيات رأس املنينينيال يف
الينينينيركات املسنينينياهمة وتوزينينينيع األربنينينياي ،ويتطنينينيرق املقنينينيرر لتوزينينينيع األربنينينياي يف شنينينيركات األمنينينيوال
وكذلا االلتزامات طويلة ا جل وعائد السنيهم املصنياحب ،ويتضنيمن كنيذلا القنيوائم املالينية يف
اليركات املساهمة وتصفية حساباتها املتكافئة.

 4441حتليل وتقييم املشا يع 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
ليل وتقييم نوع من املياريع :املياريع املزمع إنياؤها واملياريع القائمة ،فيبح
يف كيفية دراسة جدوف إنياء امليروع اجلديد ،كما يبح يف تقييم املياريع القائمة وطنيرق
التنبؤ بفيل املياريع قبل وقوعها ،وكيفية معاجلة املياريع الفاشلة إلنقاذها أو تصفيتها.

 4442التحليل والتخطيط املالي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
دينينيد أدوات التحلينينيل املنينيالي وأسنينياليبه ومعنينيايريه ،وأنواعنينيه ومصنينيادر نقنينياط الضنينيعف
والقنينيوة فينينيه ،واسنينيتعماالته منينيع الرتكينينيز علنينيى أسنينيلوب النسنينيب يف

لينينيل القنينيوائم املالينينية لغاينينيات

اإلدارة ،واالقنينينيرتامل وقينينينياس خصنينينيائص األسنينينيهم العادينينينية ،التخطنينينييط املنينينيالي لغاينينينيات السنينينييولة
والرحبية والتدفقات النقدية وإعداد القوائم املالية التقديرية للميروع.
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 4444أسس االستثما  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
املفنينينياهيم والنظرينينينيات ذات العالقنينينية باالسنينينيتثمار :منينينيع حبني ني املخنينينياطر والعوائنينينيد يف القنينينيرار
االسنينينيتثماري ،خصنينينيائص جمنينينياالت االسنينينيتثمار وأدواتنينينيه املتنوعنينينية وأسنينينيواق هنينينيذه األدوات ،احملنينينيافظ
االسنينيتثمارية :تكوينهنينيا وإدارتهنينيا وتقييمهنينيا وتعديلنينيها ،شنينيركات االسنينيتثمار منينين حي ني طبيعنينية عملنينيها
وأنواعها وإنيائها ،خصائص كل نوع منها وكيفينية إدارتهنيا وحسنياب عوائنيدها وأسنيعار أسنيهمها يف
السوق.

 4445املالية الدولية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادفء احملاسبة ()2
دواعي تكوين اليركات املتعددة اجلنسية وماليتها منيع بينياد أننيواع وطبيعنية املخنياطر
اليت تتعرمل هلا ،أسواق العمالت األجنبينية العاملينية وكيفينية التعامنيل بهنيا ،والتعرينيف باألنظمنية
النقدية العاملية واملؤسسات املنبثقة عن تلا األنظمة.

 4499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  5263إحصاء تطبيقي ،إنهاء املستوف الثال
يعنينيد مقنينيرر مينينيروع التخنينيرج مقنينيررًا مينينيدانياً يعنينيزز القنينيدرات واملهنينيارات البحثينينية لنينيدف
الطالب/ة ،وال ضري اد ييرتك أكثر من طالب وحبد اقصى ثالثة طنيالب يف اجننياز املينيروع،
وينبغي أد تكود امليكلة البحثية ضمن املؤسسات ذات العالقة وضمن أحد اجملاالت الرئيسة
لتخصص الطالب/ة ،ويقدم من خالل هذا امليروع جمموعة من املقرتحات الريادية يف ضنيوء منيا
ينينيتم التوصنينيل إلينينيه منينين نتنينيائ واسنينيتنتاجات اسنينيتنادا إىل املفنينياهيم واملهنينيارات واملعنينيارف النينييت تعلمهنينيا
الطلبة يف هذا التخصص.
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 5263إحصا تطبيقي 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي1 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب  1214 ،مناه البح العلمي
االسنينيتدالل اإلحصنينيائي حنينيول جمتمنينيع واحنينيد وحنينيول جمنينيتمع  ،االرتبنينياط واالحننينيدار،
اختبارات األوساط والنسب جملتمع ،

ليل التباين األحادي والثنائي ،طرق غري معلميه
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