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 التموٌل والمصارفبقسم مقررات الدراسٌة ال مفردات. 6

توصٌف المقررات 

 160:                                   رقم المقررمبادئ التموٌل واالستثمار:مادة 

      :   -  المقرر                        أسبقٌة  ساعات  3 :  للمقرر   المعتمدة الوحدات

: أهداف المقرر

تهدف هذه المادة إلً تعرٌف الطالب بالتموٌل وأهدافه، وما هً المهام الموكلة إلى المدٌرٌن المالٌٌن، وما 

هً مصادر التموٌل والوسائط المالٌة ومصادر التموٌل اإلسالمً، والتعرٌف باالستثمار وأهدافه وأنواع 

وأدوات االستثمار غٌر المباشر القابلة للتداول، مفهوم سوق األوراق المالٌة وما هً األدوات االستثمارٌة 

. المتداولة فً األسواق المالٌة، والقرارات االستثمارٌة

: محتوى المقرر

 

المفردات وع ـــاألسب

. مقدمة فً مفهوم التموٌل وأهدافه 1

. دور اإلدارة المالٌة والقرارات المالٌة 2

. مصادر التموٌل والوسائط المالٌة 4 _ 3

. مصادر التموٌل اإلسالمً 5

. التموٌل كأحد مجاالت المعرفة وعالقته بمجالت المعرفة األخرى 6

. مقدمة فً مفهوم االستثمار وأهدافه 7

. أدوات االستثمار المباشر غٌر القابلة للتداول 8

. مفهوم سوق األوراق المالٌة 10  _9

. األدوات االستثمارٌة المتداولة فً األسواق المالٌة 12 _11

. القرارات االستثمارٌة 14 _ 13

 

 

 :المراجع المقررة

. 2010، 1عمان، ط_ طارق الحاج، مبادئ التموٌل، دار صفاء للنشر والتوزٌع  .1
. 2005فرد وٌستون، لوجٌن برجام، التموٌل اإلداري، الجزء األول والجزء الثانً، دار المرٌخ، الرٌاض،  .2
. 2005، دار وائل للنشر والتوزٌع، األردن، 3زٌاد رمضان، مبادئ االستثمار المالً والحقٌقً، ط .3
. 1999منٌر هندي، صنادٌق االستثمار، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة،  .4
. 1999منٌر هندي، أساسٌات االستثمار فً األوراق المالٌة، منشأة المعارف اإلسكندرٌة،  .5
. 1997طارق حٌدر حردان، مبادئ االستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزٌع، عمان،  .6
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 369:                                            رقم المقررالتموٌل واالستثمار الدولً:مادة 

 360 - 263:   ساعات                    أسبقٌة المقرر3:   الوحدات   المعتمدة   للمقرر  
 

:  الهدف من المقرر

ٌكون الطالب الذي قد استكمل هذا المقرر الدراسً بنجاح على دراٌة بأهم المواضٌع المتعلقة بالجانب 

النقدي فً العالقات التجارٌة واالقتصادٌة الدولٌة، والتعرف على الصرف األجنبً وعالقته بمٌزان 

المدفوعات واثر هذا المٌزان على الوضع االقتصادي للدولة، ومعرفة أهم النظرٌات المتعلقة بمعالجة 

االختالالت الحاصلة فً مٌزان المدفوعات وتأثٌر النظام النقدي الدولً من خالل السٌولة الدولٌة وصندوق 

.  النقد الدولً

 :محتوى المقرر

المفردات األسبوع 

تعرٌف الصرف األجنبً ومصادره ، وعالقات الطلب والعرض من الصرف األجنبً   1

مٌزان المدفوعات، حساباته، والمساواة فٌه    2

اختالل مٌزان المدفوعات، النظم النقدٌة   3

أنواع االختالالت فً مٌزان المدفوعات  4

من خالل الطلب والعرض على الصرف : العوامل المؤثرة على أسعار الصرف 5

أسواق الصرف المؤجل  6

موازنات أسعار الفائدة ، تساوي القوة الشرائٌة  7

الدخل واثأر مضاعف التجارة الدولٌة   8

معالجة مٌزان المدفوعات حسب النظرٌة التقلٌدٌة فً حالة ثبات وتغٌر سعر الصرف  9

شرط مارشال لرنر لمعالجة مشكلة المرونة ، مشكلة االستٌعاب  10

النظام النقدي الدولً ومنظماته  11

التوازن الداخلً والخارجً  12

صندوق النقد الدولً . ب.   السٌولة الدولٌة. ا: النظام النقدي الدولً 13

مستقبل النظام النقدي الدولً . د.   التطور النقدي. ج: النظام النقدي الدولً 14

 

 :المراجع المقررة
هٌل عجمً جمٌل الجنابً، التموٌل الدولً والعالقات النقدٌة الدولٌة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة  .1

 . 2014األولى، 
عطٌة المهدي الفٌتوري، االقتصاد الدولً،  منشورات مركز بحوث العلوم االقتصادٌة، بنغازي، لٌبٌا، الطبعة  .2

. 1988األولى، 
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 261:                                                     رقم المقررإدارة   المصارف: مادة 

 160:   ساعات                                        أسبقٌة المقرر3: الوحدات   المعتمدة   للمقرر  

:  الهدف من المقرر

ٌهدف هذا المقرر إلىتزوٌد الطالب بالمفاهٌم واألسس التً تقوم علٌها إدارة المصارف وتشمل  

السٌاسات المالٌة والمصرفٌة وعالقة المصارف التجارٌة بالمصارف المركزٌة وسٌاسة اإلقراض 

. وإدارة الرقابة على المصارفواستراتٌجٌات تنمٌة الودائع وسٌاسة االستثمار فً األوراق المالٌة 

: رمحتوي المقر

المفردات األسبوع 

  .نشأة المصارف التجارٌة وأهمٌتها 1

. أهداف وأنواع المصارف التجارٌة ووظائفها والحدٌثة 2

. عالقة المصارف التجارٌة بالمصرف المركزي 4- 3

. إستراتٌجٌة تنمٌة الموارد المالٌة 6_ 5

. استراتٌجٌات تنمٌة الودائع 7

. استراتٌجٌات ال تتطلب موارد مالٌة 8

. سٌاسة اإلقراض 10_ 9

. سٌاسة االستثمار فً األوراق المالٌة 12_11

. السٌاسات التً تحكم إدارة المحفظة 13

. الرقابة على المصارف التجارٌة 14

 

 
 :المراجع المقررة

سعيد سيف النصر، دور البنوك التجارية في استثمار أموال العمالء دارسة تطبيقية تحميمية، الناشر مؤسسة شباب . 1
. 2000الجامعة، 

. 1998خالد أمين عبداهلل التدقيق والرقابة في المصارف، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، . 2

دارة البنوك، المكتب العربي الحديث اإلسكندرية، .  3 . 1987عبدالغفار خنفي، عبد السالم أبوقحف، تنظيم وا 

. 1996مدخل اتحاد القرارات، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، – منير ىندي، إدارة البنوك التجارية . 4

. 1997 المالية، اإلسكندرية، منشأة المعارف، والمنشأةمنير ىندي، إدارة األسواق . 5
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 364:                                                                   رقم   المقرر عمالت   أجنبٌة: مادة 

 

 265:    ساعات                                     أسبقٌة   المقرر3: الوحدات   المعتمدة   للمقرر  

:  الهدف من المقرر

، ونتيجة لذلك األجنبيةنتيجة  لتطور التجارية الخارجية بين دول العالم ازداد التعامل بالعمالت  
 مقتصرة عمى األجنبية، فمم تعد عمميات التعامل بالعمالت األجنبيةتطور فن عمميات التعامل بالعمالت 

أسواق محددة، بل أصبح باستطاعة البنوك والمؤسسات المالية وأصحاب الشركات واألفراد ممارسة كافة 
عمميات بيع وشراء العمالت األجنبية، ومتابعة تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية من مكاتبيم عبر 

ن التعامل بالعمالت األجنبية من أخطر أنواع المعامالت لمن ال يممك  االنترنت ووسائل االتصال الحديثة، وا 
.   الخبرة الكافية، بينما يحقق من يممك الخبرة الكافية أرباح كبيرة، ومن ىنا تأتي أىمية ىذا المقرر

 :محتوى المقرر

المفردات األسبوع 

المفاهٌم األساسٌة للتعامل بالعمالت األجنبٌة   1-2

أسعار الصرف وتسمٌة أسعار العمالت األجنبٌة   3

عملٌات التعامل االنً  4

األسعار المتقاطعة   5-6       

عملٌات المراجحة  7

السوق النقدي  8

عملٌات التعامل باآلجل  9

مخاطرة التعامل بالعمالت األجنبٌة  10

حقوق خٌار العمالت  11

متقلبات العملة  12

مشاكل التعامل بالعمالت األجنبٌة  13

أمثلة عملٌة على التعامل بالعمالت األجنبٌة  14

 :المراجع المقررة 

 . 1988االستثمار والتمويل، معيد الدراسات المصرفية، عمان،  – األجنبيةمروان عوض، العمالت  .1
 .2001إسماعيل إبراىيم الطراد، إدارة عمالت األجنبية، مطبعة الروزنا، أربد، األردن،  .2
 .2004محمد كمال الحمزاوي، سوق الصرف األجنبي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  .3
 .2008برايان كويل، أسواق العمالت، ترجمة دار الفاروق، القاىرة،  .4
 .2005، 2إسماعيل إبراىيم الطراد، إدارة العمالت األجنبية، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان األردن، ط .5
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 267:                                                        رقم   المقرر مصارف   إسالمٌة:  مادة 

 101-261:  ساعات                                    أسبقٌة    المقرر3: الوحدات   المعتمدة   للمقرر  

:  الهدف من المقرر

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بكٌفٌة عمل المصارف اإلسالمٌة من حٌث معامالتها  

. ونشاطاتها وصٌغ التموٌل فً المصارف اإلسالمٌة والنشاط االقتصادي واالجتماعً للمصارف اإلسالمٌة

 :محتوى المقرر

األسبوع 
المفردات 

. تعرٌف ونشأة المصارف اإلسالمٌة  1

. الفرق بٌن المصارف التقلٌدٌة والمصارف اإلسالمٌة   2

. أهداف ووظائف وأهمٌة المصارف اإلسالمٌة  3

. مٌزانٌة المصرف اإلسالمً ومصادر األموال فً المصارف اإلسالمٌة  4

. أسالٌب صٌغ التموٌل فً المصارف اإلسالمٌة  5

الشراكة والمضاربة واإلجارة والمرابحة وبٌع التقسٌط   6

. عقد السلم وعقد االستصناع وعقد التورٌد وصٌغ التموٌل الزراعً وعملٌات التورق  7

أسالٌب الخدمات المصرفٌة اإلسالمٌة   8

. أسالٌب استثمارات المصارف اإلسالمٌة فً السوق المالً  9

. الرقابة الشرعٌة والمصرفٌة فً المصارف اإلسالمٌة  10

. توزٌع األرباح فً المصارف اإلسالمٌة  11

. عالقة المصرف اإلسالمً بالمصرف المركزي  12

. النشاط االجتماعً للمصارف اإلسالمٌة  13

. معوقات المصارف اإلسالمٌة وكٌفٌة معالجتها وتقٌٌم أداء المصارف اإلسالمٌة  14

 :المراجع المقررة
 .2008احمد سلٌمان خصاونة، المصارف اإلسالمٌة، عالم الكتب الحدٌث، إربد، األردن،  .1
محمود عبدالكرٌم ارشٌد، الشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌة، الطبعة الثانٌة، دار النفائس،  .2

 . 2007عمان، 
محمد عدنان شبٌر، المعامالت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسالمً، الطبعة السادسة، دار النفائس، عمان،  .3

2007. 
 .2006فلٌح حسن خلف، البنوك اإلسالمٌة، عالم الكتب الحدٌث، جدارا للكتاب العالمً،  .4
، دار وائل للنشر (مدخل حدٌث)حربً محمد عرٌقات، سعٌد جمعة عقل، إدارة المصارف اإلسالمٌة  .5

 .2012، 2والتوزٌع، عمان األردن، ط
دراسة مصرفٌة تحلٌلٌة مع ملحق بالفتاوى الشرعٌة، _ محمود حسن صوان، أساسٌات العمل المصرفً  .6

 .2013، 2دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان األردن، ط
، المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع، (التطوٌر_ التموٌل _ النشأة )محمد محمود المكارى، البنوك اإلسالمٌة  .7
. ه1430_ 2009، 1ط
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 360:  رقم   المقرر تحلٌل   أوراق مالٌة                                                  : مادة 

   

 264:    ساعات                            أسبقٌة   المقرر3:  الوحدات   المعتمدة   للمقرر  

:  الهدف من المقرر

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بمفاهٌم وأهمٌة وأهداف ووظائف األوراق المالٌة وكٌفٌة  

.  تقٌٌمها وتحلٌلها، والتعرف على مزاٌاها ومخاطرها والتعامل فٌها وشرائها وبٌعها وإصدارها واستدعائها

 :محتوى المقرر

األسبوع 
المفردات 

. العائد المتوقع من االستثمار والمخاطر ومفهوم المخاطر الكلٌة وتصنٌفها  1

. قٌاس المخاطر المنتظمة   2

. نبذة عن نظرٌة المحفظة  3

. فروض نموذج تسعٌر األصول الرأسمالٌة وخط سوق رأس المال  4

. نموذج تسعٌر األصول ومؤشر غٌاب التوازن  5

. نظرٌة تسعٌر المراجحة  6

. نموذج الخصم كأسلوب لتقٌٌم األسهم  7

. الصورة األساسٌة لنموذج التوزٌعات كأسلوب لتقٌٌم األسهم  8

. نموذج مضاعف الربحٌة لتقٌٌم األسهم  9

. تقٌٌم األسهم الممتازة ونماذج بدٌلة لتقٌٌم األسهم العادٌة  10

. السمات الممٌزة لالستثمار فً السندات والمتغٌرات المحددة لقٌمة السند  11

. معدل العائد المطلوب على االستثمار  12

. تقدٌر القٌمة العادلة للسند  13

. تأثٌر التغٌر فً أسعار الفائدة  14

 

 :المراجع المقررة
 .م1999منٌر هندي، أساسٌات االستثمار فً األوراق المالٌة، منشأة المعارف اإلسكندرٌة،  .1
 .م 2005حمد صالح الحفاري، تحلٌل وتقٌٌم األسهم والسندات، الدر الجامعٌة اإلسكندرٌة،  .2
 .م2006عبد المجٌد المهٌلمً، التحلٌل الفنً لألسواق المالٌة ، الطبعة الرابعة، القاهرة،  .3
. 2005طارق عبدالعالى حماد، دلٌل المستثمر إلى بورصة األوراق المالٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .4
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 161:      رقم المقر    المصارف والتأمٌن                   مبادئ: مادة 

 ساعات 3:      الوحدات   المعتمدة    للمقرر                          160: أسبقٌة   المقرر

: أهداف المقرر

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالمصارف التجارٌة وكذلك الخدمات التً تقدمها بجمٌع  

القروض المصرفٌة والودائع، والحسابات الجارٌة والمقاصة، االعتمادات المستندٌة، أنوعها وٌشمل، 

كما تشمل دوافع التعامل مع شركات التأمٌن والعناصر األساسٌة لعقد العملٌة . والضمانات، والتحوٌالت

 .التأمٌنٌة ووظائف شركات التأمٌن

: محتوى المقرر

المفردات األسبوع 

 .المصارف التجارٌة واإلسالمٌة مفهومها وأهمٌتها 1

. مكونات الجهاز المصرفً 2

. الودائع 3

. الحسابات التجارٌة والمقاصة 4

. القروض والتسهٌالت المصرفٌة 6 -5

. االعتمادات المستندٌة 8_ 7

 .الضمانات 9

 .الحواالت المصرفٌة 10

 .شركات التأمٌن مفهومها وأهمٌتها 11

 وظائف شركات التأمٌن  12

 .  العناصر األساسٌة لعقد العملٌة التأمٌنٌة 13-14

 

 

 : المقررمراجع
. 2010، 1اإلسالمً، المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع، ط_  محمد محمود المكاوي، التموٌل المصرفً التقلٌدي .1

. 2000 عبد المطلب عبد الحمٌد، البنوك الشاملة، عملٌاتها وإدارتها، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، .2

. 1993 سلٌمان بن إبراهٌم بن تنٌان، التأمٌن وأحكامه، دار العواصم المتحدة، بٌروت،.3

. 1987 عبد العزٌز فهمً هٌكل، مبادئ فً التأمٌن، الدار الجامعٌة، بٌروت، .4
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 463:                         رقم المقرر    المؤسسات المصرفٌة  الدولٌة:مادة 

 

 265-267-263:   ساعات               المقرر3:   الوحدات المعتمدة   للمقرر  

:  الهدف من المقرر

الهدف من هذا المقرر هو تعرٌف الطلبة بنشاط المصارف الدولٌة الكبرى، حٌث ٌغلب على  

نشاطها نشاط المصارف الشاملة، باإلضافة إلى استعراض التطورات التً شهدتها هذه المصارف، ومن 

.   هنا تأتً أهمٌة هذا المقرر

 :محتوى المقرر

المفردات األسبوع 

. الودائع المصرفٌة وتنمٌتها  1

. األوراق التجارٌة   2

. القروض المصرفٌة  3

. إدارة استثمارات محفظة األوراق المالٌة  4

. إدارة عملٌات أمناء االستثمار  5

. تسوٌق الخدمات المصرفٌة  6

. الفروع وإدارة عملٌاتها  7

. إدارة السٌولة ورأس المال فً المصارف الدولٌة  8

. االعتمادات المستندٌة  9

. العملٌات الخاصة بالصرف األجنبً  10

. االستثمارات والقروض الخارجٌة  11

. اإلصدارات الدولٌة والعملٌات الخاصة باالرتباط مع المراسلٌن الخارجٌٌن  12

. التطورات الحدٌثة للمصارف الدولٌة  13

. حالة تطبٌقٌة عن المصرف اللٌبً الخارجً  14

 
 

 : المراجع المقررة
غازي عبدالرزاق النقاش، التموٌل الدولً والعملٌات المصرفٌة الدولٌة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان،  .1

2006 .
 .2000عبد المطلب عبدالحمٌد، البنوك الشاملة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .2
. 1999طارق عبدالعالى، التطورات العالمٌة وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .3
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 263:  املقرر    رقم                                                                                                                                                    استثمار   وحمافظ   صناديق  :مادة

 160:  املقرر   سبقيتأ                                                                                                                              ساعاث  3   : للمقرر    املعتمدة  الوحداث

:الهدف من المقرر  

ٌهدف هذا المقرر إلى دراسة أسس تكوٌن المحافظ االستثمارٌة والنظرٌات والنماذج المستخدمة فً تحدٌد 

العائد وتقٌٌم أداء المحفظة حٌث ٌشمل مواضٌع مثل المقومات األساسٌة لقرار االستثمار، العائد ومخاطر 

وكٌفٌة حسابها، تقٌٌم األسهم والسندات، بناء وإدارة المحافظ االستثمارٌة، نظرٌة تسعٌر األصول 

. الرأسمالٌة، المتاجرة فً األوراق المالٌة بأسلوب الهامش

:محتوى المقرر  

األسبوع  المفردات  

المفهوم العام للمحفظة ومكوناته  1 

المقومات األساسٌة لقرار االستثمار  2 

عائد ومخاطر االستثمار  3-4-5 

تقٌٌم األسهم والسندات  6-7-8 

بناء وإدارة المحافظ االستثمارٌة  9-10-11 

نظرٌة تسعٌر األصول الرأسمالٌة  12-13 

 14 المتاجرة فً األوراق المالٌة بأسلوب الهامش

 
 

 :المراجع المقررة

. 1995حسنً على خرٌوش وآخرون، إدارة المحافظ االستثمارٌة، الطبعة الثانٌة، دار زهران، عمان األردن، . 1

. 1999منٌر هندي، الفكر الحدٌث فً مجال االستثمار، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، . 2

. 2007معجب العتٌبً، المحافظ المالٌة اإلسالمٌة، دار النفائس، عمان، األردن،. 3

. 2005محمد مطر، فاٌز تٌم، إدارة المحافظ االستثمارٌة، دار وائل للنشر والتوزٌع، األردن، . 4
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 365:                                         رقم المقررالمؤسسات المالٌة: مادة

 320 – 161:  ساعات                                أسبقٌة المقرر3: الوحدات المعتمدة للمقرر

:الهدف من المقرر  

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف ودراسة وتحلٌل المؤسسات المالٌة من حٌث مفهومها ودورها  

 .وخصائصها وأنواعها، إلى جانب معرفة نقاط ضعفها ومشاكلها وحلولها وكٌفٌة تطوٌرها

: محتوى المقرر

المفردات األسبوع 

مفهوم المصارف التجارٌة  1

عالقة المصارف التجارٌة بالمصرف المركزي  2

األسواق المالٌة   3-4

مؤسسات اإلقراض المتخصصة  5

المصارف اإلسالمٌة وصٌغ التموٌل اإلسالمٌة  6-7

شركات التأمٌن وكٌفٌة االستثمار فٌها  8-9

شركات االستثمار والصنادٌق التً تدٌرها  10-11

صندوق الضمان االجتماعً   12

صندوق التضامن   13

شركات التموٌل متعددة الجنسٌات  14

 

 

 :المراجع المقررة

. ه1432_ 2011شقٌرى نوري موسً وزمالئه، المؤسسات المالٌة المحلٌة والدولٌة، دار المسٌرة للنشر، عمان األردن،  .1

. 2009فرٌد النجار، أسواق المال والمؤسسات المالٌة محاور التموٌل االستراتٌجً، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .2

. 1999منٌر هندي، صنادٌق االستثمار، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، . 3

. 2007محمود عبدالكرٌم أرشٌد، الشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌة، الطبعة الثانٌة، دار النفائس، عمان، . 4

. 1996منً هندي، إدارة األسواق والمنشاة المالٌة،منشاة المعارف، . 5
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 362: األسواق المالٌة                                                       رقم المقرر: مادة

 360 – 265:                         أسبقٌة المقررساعات  3 : الوحدات المعتمدة للمقرر

: الهدف من المقرر

ٌهدف هذا إلى تعرٌف الطالب، طبٌعة ومكونات التً تقوم علٌها أسواق المال، وبصفة خاصة  

أسواق األوراق المالٌة ألهمٌتها وخاصة أسواق األوراق المالٌة الطوٌلة األجل وهً أسواق األسهم 

 .والسندات، األزمات المالٌة الدولٌة

: محتوى المقرر

المفردات األسبوع 

طبٌعة األسواق المالٌة ووظائفها  1

مكونات األسواق المالٌة   2-3

أدوات االستثمار المباشر وغٌر المباشر        4-5

آلٌة عمل سوق األوراق المالٌة  6

كفاءة األسواق المالٌة     7

 مؤشرات األسواق المالٌة   8-9

الخٌارات والعقود المستقبلٌة   10-11

التدوٌر وشركات المضاربة  12

التجمٌع وأسباب ارتفاع أسعار األسهم وانخفاضها  13

بعض األزمات المالٌة الدولٌة   14

 

 

 :المراجع المقررة
. ه1430_ 2009، 1انس البكري، ولٌد الصافً، األسواق المالٌة والدولٌة، دار المستقبل، عمان، ط .1

، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، (أوراق بورصات_ مؤسسات )محمود محمد الداغر، األسواق المالٌة  .2

. 2007، 2ط

. 2008، دار المستقبل، عمان، (البورصة  )عصام حسٌن، أسواق األوراق . 3

. 1998منٌر هندي، أساسٌات االستثمار فً األوراق المالٌة، منشاة المعارف اإلسكندرٌة، . 4

. 2000غازي فرج، األسواق المالٌة، دار وائل للنشر، األردن، . 5

 .1998منٌر هندي، األوراق المالٌة وأسواق المال، اإلسكندرٌة، منشاة المعارف، . 6
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 367:                            رقم المقرر دراسات فً التموٌل اإلسالمً: مادة 

 360-267:  ساعات                 أسبقٌة المقرر3: الوحدات المعتمدة للمقرر  

:  الهدف من المقرر

 المختمفة في اإلسالميييدف ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بمعرفة معمقة لمشروعية صيغ التمويل  
ظل النمو المطرد الذي يشيده العالم في صناعة الصيرفة والتمويل واالستثمار اإلسالمي، ومن ىنا تأتي 

.   أىمية ىذا المقرر

 :محتوى المقرر

األسبوع 
المفردات 

. النقود فً اإلسالم  1

. أحكام التعامل بالبطاقات االئتمانٌة   2

. األسهم وضوابط التعامل بها  3

. السندات وحكم التعامل بها  4

. سندات المقارضة وحكمها الشرعً  5

الكمبٌاالت : األوراق التجارٌة  6

. السند أألذنً و الصكوك : األوراق التجارٌة  7

. أحكام التعامل باألوراق التجارٌة  8

. المرابحة لألمر بالشراء وضوابطها الشرعٌة  9

. اإلجارة المنتهٌة بالتملك وحكمها الشرعً  10

. المضاربة المشتركة  11

. عقد التأمٌن التجاري فً نظرة الشرٌعة  12

13 
. ضوابط نظام التأمٌن اإلسالمً البدٌل 

 

 

 :لمراجع المقررةا
. 2013، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، 1حسٌن محمد سمحان، أسس العملٌات المصرفٌة اإلسالمٌة، ط .1
.   2012محً الدٌن ٌعقوب أبو الهول ، تقٌٌم أعمال البنوك اإلسالمٌة االستثمارٌة ، الطبعة األولى، دار النفائس، عمان،  .2
محمد عثمان شبٌر، المعامالت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسالمً، الطبعة السادسة، دار النفائس للنشر والتوزٌع، عمان ،  .3
2007. 
. 2007محمود عبدالكرٌم  أرشٌد، الشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌة، الطبعة الثانٌة، دار النفائس، عمان،  .4
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 264: رقم املقرر                                                                                       التحليل والتنبؤ املالي  : مادة

 ساعات 3: الوحدات املعتمدة للمقرر                                                                             320  : أسبقية املقرر

 

 :الهدف من المقرر

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات التحميل المالي وكيفية االستفادة من تحميل القوائم المالية 
لشركات األعمال لغرض تقييم أدائيا وجدوى قراراتيا والتعريف بالبعد االستراتيجي لمتحميل المالي وأساليبو ، 

وأساليب تقييم األداء وأساليب تقييم نمو الشركة وأساليب التنبؤ بالفشل وتعثر شركات األعمال ، وتحميل 
. القوائم المالية التقديرية باإلضافة إلى التحميل المالي وتقييم األداء في البنوك التجارية

: محتوى المقرر

المفردات األسبوع 
تعريف وأىمية التحميل المالي  1
الجيات المستفيدة من التحميل المالي  2
حسب الجية القائمة ،حسب الزمن ،حسب اليدف من التحميل المالي  . التحميل المالي أنواع 3
.  عممية عمى ذلك أمثمة.التحميل الرأسي والتحميل األفقي  4
. استعماالت التحميل المالي  5
 معايير التحميل المالي 6
. الطرق واألساليب المستخدمة قي التحميل المالي  7
. نسب السيولة ونسب الرفع المالي  8
. نسب النشاط ونسب الربحية 9
. نسب السوق  10
. تعريفو وأىميتو .التنبؤ المالي  11-12

.  النسبة المئوية لممبيعات أسموب 13
.  تحميل االنحدار أسموب 14

 

: المراجع المقررة
 .2008التحميل المالي مدخل صناعة القرارات، دار وائل لمنشر، عمان،  - منير شاكر محمد، إسماعيل إسماعيل، عبد الناصر نور .1
. 2004عمان،   االتجاىات المعاصرة في التحميل المالي، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى،،الحيالي، وليد .2
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 265: رقم املقرر                                                                                                 مالية شركات : مادة

 ساعات 3: للمقرر املعتمدة الوحدات                                                                              320: أسبقية املقرر

 

 :الهدف من المقرر

(" 1)اإلدارة المالية "تستكمل ىذه المادة وبشكل معمق الموضوعات الرئيسية التي بدأىا الطالب في مادة 
حيث يتم تعريف الطالب بالمنيج الحديث لإلدارة المالية ويتم نقمو إلى موضوعات منيجية ميمة في الفكر 

المالي المعاصر في اتخاذ القرار الذي يحقق ىدف اإلدارة المالية في الشركات المساىمة العامة ويتم التركيز 
فييا عمى أىداف اإلدارة المالية وقراراتيا ومعايير األداء المالي ، والتنبؤ باالحتياجات المالية وصياغة ىيكل 
التمويل ونظرياتو وتكمفتو ، التقييم المالي لممقترحات االستثمارية ورفع األعمال والرفع المالي، قرارات توزيع 

. األرباح

: محتوى المقرر

المفردات األسبوع 
. التمويل االستثمار وقرار قرار. التمويلتعريف وظيفة .  التمويمية في الشركات وعالقتيا بالبيئة اإلدارة 1

.  الخارجية وتأثيرىا عمى القرارات التمويمية البيئة
  األجلمصادر التمويل قصيرة  2
.  الممتازة واألسيم العادية والديون األسيمالتمويل عن طريق  3
 . التأكدقرارات االستثمار في ظل عدم  4
.  التنبؤ باالحتياجات المالية : التخطيط المالي  5
 .طريقة نسب الميزانية إلى المبيعات : التخطيط المالي  6
. الموازنة النقدية : التخطيط المالي  7
. رافعة التشغيل : التخطيط المالي  8
. درجة الرافعة التمويمية والرافعة الكمية 9
. العائد عمى االستثمار: الرقابة المالية  10
  األموالتقرير مصادر واستخدامات  11-12

 . التأكدي حالة الرأسمالية فالموازنة  13
.  والتقييم اإلرباحسياسة توزيع  14

 :المقررةالمراجع 
 .2004، المكتب العربي الحديث،  إلسكندريةمدخل تحميمي، الطبعة السادسة،–  المالية  اإلدارةمنير ىندي، -1
  . 2004 الرياض، مكتبة العبيكان، لشركات، الطبعة الثانية،ل التمويمية  اإلدارةمحمد عزت الميداني، -2
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                      262: تأمٌنات متنوعة                                                            رقم المقرر : مادة 

 ساعات3:                                                      الوحدات المعتمدة للمقرر161: أسبقٌة المقرر 

 :الهدف من المقرر

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالخطر وما هٌته ومسبباته وأنواعه وتحلٌل عناصره والتعرف على 

اإلخطار القابلة والغٌر قابلة للتامٌن، كذلك ٌتم التطرق إلى كٌفٌة قٌاس الخطر والسٌاسات المتبعة إلدارته 

وبعد ذلك ٌتم التعرف على التامٌن من حٌث نشأته وتطوره والتامٌن ضد األخطار المختلفة وأنواع التامٌن 

بما قً ذلك التامٌن على الحٌاة والصحة والممتلكات والتامٌن البحري وغٌر ذلك من األنواع، وعقود 

. التامٌن والقواعد الفنٌة والقانونٌة لعقد التامٌن

 : محتوى المقرر

المفردات األسبوع 
.  ىرم مسمو لمحاجات . بين الحاجات البشريةاألمن ومكانة  أىميةنشأة التامين، .نبذة عن المقرر 1
. مفيوم الخطر وأقسامو المختمفة  2
. عبء الخطر عمى المجتمع  مصادر الخطر،أومسببات .  الخطرأنواع 3
. عالقة الخطر باحتمال الخسارة. قياس الخطر 4
.  طرق مواجية الخطرأو الخطر إدارةسياسات  5
.  عقد التامين، الخصائص الرئيسية لمتامين أركان. التامين وعقد التامينفتعري 7-6

. خصائص عقد التامين.  التامينأقسام 8
.  لعقود التاميناألساسيةالمبادئ القانونية  9
وثائق تغطي خطر الحياة، وثائق  الوثيقة التي تغطي خطر الوفاة،.  وثائق التامين عمى الحياةأنواع 10

. تغطي خطر الحياة والوفاة
.  تامين الحريق .التأمينات العامة 11
  اإلخطارمفيوم . التامين البحري 12
.  مراحل التعاقدي التامين البحري  وثائق التامين البحري،أنواع 13
.  تسوية المطالبات في التامين البحريإجراءات 14

 

: المراجع المقررة

 .1986ة، عمكتبة النيضة العربية، الطبعة الساب الخطر والتامين، عبد اهلل، سالمة، .1
 .2000 الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية،  التامين، أصولرمضان،  السعود،أبو .2
. 2012 كمية التجارة، جامعة بنيا، التامين ورياضياتو، محمد احمد خميل، .3
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 320:                                                                   رقم المقرراإلدارة المالٌة: مادة

 ساعات                                                                        3: الوحدات المعتمدة للمقرر                                            160-130: أسبقٌة المقرر  

 

:  الهدف من المقرر

ٌكون الطالب الذي قد استكمل هذا المقرر الدراسً بنجاح ملم بمفهوم اإلدارة المالٌة محتوٌاتها وتطبٌقاتها، 

. وأهمٌة ذلك لنجاح المنشأة وتحقٌق أهدافها بدرجة عالٌة من الكفاءة والفاعلٌة

 :محتوى المقرر

المفردات  األسبوع
 أىمية اإلدارة المالية  1
 وظائف اإلدارة المالية   2
 القيمة الزمنية لمنقود  3
 األفقي والرأسي: التحميل المالي لمقوائم المالية 4-5
 تحميل القوائم المالية باستخدام النسب المالية 6-7

 إدارة رأس المال العامل 8
 إدارة وسياسة االئتمان 9
 إدارة المخزون 10
 مصادر التمويل قصير األجل  11
 مصادر التمويل طويل الجل  12
 تقييم االقتراحات االستثمارية بالطريقة التي تتجاىل القيمة الزمنية لمنقود 13
 تقييم االقتراحات االستثمارية بالطريقة التي تعترف بالقيمة الزمنية لمنقود 14

 
: المراجع المقررة

 .2006فرد ويستون، يوجين برجام، التمويل اإلداري، الجزء األول، دار المريخ،  .1
 .2004منير ىندي، اإلدارة المالية، مدخل تحميمي معاصر، المكتب العربي الحديث، الطبعة السادسة،  .2
 .1993عدنان ىاشم السامرائي، اإلدارة المالية، منشورات الجامعة المفتوحة طرابمس،  .3
 .1991محمود عبدالحفيظ المغبوب، أساسيات اإلدارة المالية، منشورات كمية المحاسبة، جامعة الجبل الغربي،  .4
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 361: رقم املقرر عملياث املصرفيت                                                                                                                                        ال:مادة 

  130-161 : املقرر                                                                                    أسبقيت   ساعاث 3: الوحداث املعتمدة للمقرر  

:  الهدف من المقرر

ييدف ىذا المقرر إلى التعريف بالعمميات المصرفية التي تتم بالمصارف التجارية بشكل يسيل عمى اإلدارة االختيار من بين السياسات 
 .واالستراتيجيات البديمة التي تسيم في تحقيق اليدف الذي من أجمو أنشئ المصرف

 :محتوى المقرر

المفردات  األسبوع
 الودائع المصرفية وتنميتيا والحسابات الجارية والمقاصة 1-2

 األوراق التجارية 3
 القروض المصرفية والتسييالت االئتمانية 4-5

 إدارة محفظة األوراق المالية 6
 إدارة عمميات أمناء االستثمار 7
 إدارة السيولة 8
 إدارة الخصوم 9
 االعتمادات المستندية 10
 خطابات الضمان والحواالت المصرفية  11
 العمميات المصرفية الخاصة بالصرف األجنبي 12
 العمميات الخاصة باالرتباط مع المراسمين الخارجيين 13
 المستجدات في اإلعمال المصرفية  14

 
: المراجع المقررة

 .2005منير الجنبييي، ممدوح الجنبييي، البنوك االلكترونية، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية،  .1
دارتيا، الدار الجامعية، اإلسكندرية، –عبد المطمب عبد الحميد، البنوك الشاممة  .2  .2000 عممياتيا وا 
 .1992منير ىندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل إتحاد القرارات، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  .3
دارة البنوك، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  .4  . 1987عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، تنظيم وا 
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 368:  رقم املقرر                                                                                                                                                                          املشتقاث   املاليت  :مادة 

 360:  املقررأسبقيت                                                                                                                                        ساعاث  3: للمقرر    املعتمدة   الوحداث

:  الهدف من المقرر

بالمشتقات المالية، وىي عقود تشتق قيمتيا  المواضيع المتعمقة بأىميكون الطالب الذي قد استكمل ىذا المقرر الدراسي بنجاح عمى دراية 
وتسمح . من قيمة األصول التي تمثل موضوع العقد والتي بدورىا تتنوع ما بين األسيم والسندات والسمع والعمالت األجنبية وغيرىا

ومن أىم المشتقات عقود االختيارات والعقود . المشتقات لممستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا عمى أداء األصل موضوع العقد
 .المستقبمية وعقود المبادالت، وأدوات مالية أخرى

 : محتوى المقرر

المفردات  األسبوع
 التعريف بالمشتقات المالية 1
 أنواع المشتقات المالية   2
 عقود االختيار مفيوميا وأنواعيا 3
 العالقة بين أسعار عقود االختيار وأسعار األسيم وأسعار التنفيذ 4
 عقود االختيارات لماذا يتم التعامل في أسواق عقود االختيارات وكيف تعمل عقود االختيار 5
 االستراتيجيات األساسية لخيارات البيع والشراء األجل  6
 تقييم خيارات البيع والشراء األجل وحدود األسعار 7
 العقود اآلجمة واالختالفات بين العقود اآلجمة والعقود المستقبمية 8
 ىيكل أسواق العقود المستقبمية وأليات التداول  9
 المتعاممون في سوق العقود المستقبمية واليات التسوية 10
 العمميات المالية اآلجمة 11
 مفيوميا ، مبادالت أسعار الفائدة ، مبادالت أسعار الصرف : المبادالت  12
 أليات عمل مبادالت أسعار الفائدة 13
 مبادالت العممة وأنواع المبادالت األخرى والمخاطرة االئتمانية 14

 
: المراجع المقررة

 .2005محمد مطر، فايز تيم، إدارة المحافظ االستثمارية، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .1
 .2005محمد صالح الحناوي، تحميل وتقييم األسيم والسندات، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .2
 .2003طارق عبدالعالى حماد، المشتقات المالية، الدار الجامعية، القاىرة،  .3
 .1999فريد النجار، البورصات واليندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  .4
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 464: املقرر    رقم  حتليل   أسواق   ماليت                                                                                                                                                                : مادة 

  362:  املقرر                                                                                                                                 أسبقيت   ساعاث   3: للمقرر    املعتمدة   الوحداث

:  الهدف من المقرر

 المواضيع المتعمقة بالجانب بأىميكون الطالب الذي قد استكمل ىذا المقرر الدراسي بنجاح عمى دراية 
التحميمي لألسواق المالية والتي يكون في مقدمتيا المؤشرات بأنواعيا وطرق احتسابيا باإلضافة إلى التعرف 

 .عمى التحميل األساسي والفني بأكثر توضيح

 :محتوى المقرر

المفردات  األسبوع
 مؤشرات األسواق المالية وطرق احتسابيا  1
 التحميل األساسي مفيومو وأىدافو   2
 المداخل البديمة لمتحميل األساسي 3
 تحميل الظروف االقتصادية  4
 تحميل ظروف الصناعة  5
 أدوات تحميل ظروف الصناعة 6
  مفيومو ومكوناتو–تحميل المركز المالي لممنشأة  7
 القوائم المالية المقارنة 8
 النسب المالية 9
 تحميل المخاطر المالية ومخاطر النشاط  10
 تحميل ربحية السيم وتقدير الربحية المستقبمية لمسيم 11
 فمسفة التحميل الفني ومزاياه وعيوبو 12
 أدوات التحميل الفني لمؤشر السوق  13
 أدوات تحميل األسيم 14

 
:  المراجع المقررة

 . 2005طارق عبد العالى حماد، دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية، الدار الجامعية،  .1
 .2007طارق عبد العالى حماد، دليل التعامل فبالبورصة، الدار الجامعية،  .2
 .2006عبد المجيد المييممي، التحميل الفني لألسواق المالية، الطبعة الرابعة، القاىرة،  .3
 . 1999منير ىندي، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  .4
 .2004عبد الغفار حنفي، البورصات، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .5
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 269:  املقرر  رقمتقييم   االستثمار                                                                                                                                                                        :مادة 

  263:  املقررأسبقيت                                                                                                                                ساعاث3:  للمقرر    املعتمدة   الوحداث

:  الهدف من المقرر

تيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب بماىية المشروع االستثماري، تعريف االستثمارات وأنواعيا، والعوامل المحددة لالستثمارات، باإلضافة 
إلى التعرف عمى معايير المشاريع في ظل ظروف التأكد، وأيضا معايير تقييم الربحية في ظل ظروف المخاطرة، وتحميل حساسية 

 .المشروع لمتقمبات والمتغيرات في االقتصاد

 :محتوى المقرر

المفردات  األسبوع
 ماىية المشروع االستثماري وتعريف االستثمارات وأنواعيا  1
 أىداف االستثمار والعوامل المؤثرة عمى االستثمار   2
  االستثمارية ، أسس اتحاد القرار االستثماريتالييكل التنظيمي إلدارة االستثمار والقرارا 3
 أدوات االستثمار ، األوراق المالية ، العمالت األجنبية 4
 العائد عمى االستثمار، تعريفو وأنواعو وطرق قياسو 5
 المخاطر وتعريفيا 6
 أنواع المخاطر االستثمارية  7
 (فترة االسترداد  )معايير تقييم المشاريع في ظل ظروف التأكد  8
 (معدل العائد المحاسبي  )معايير تقييم المشاريع في ظل ظروف التأكد  9
 (صافي القيمة الحالية  )المعايير التي تأخذ بعين االعتبار عنصر الزمن  10
 (معدل العائد الداخمي  )المعايير التي تأخذ بعين االعتبار عنصر الزمن  11
 (معايير القيمة النقدية المتوقعة  )معايير تقييم الربحية في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد  12
 (تحميل الحساسية -معامل االختالف )معايير تقييم الربحية في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد  13

 

:  المراجع المقررة
 .2009دريد أل شبيب، االستثمار والتحميل االستثماري، دار اليازوري، العالمية لمنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان،  .1
 .2012شقير نوري، صالح الرزقان، إدارة االستثمار، دار المسيرة، الطبعة األولى، عمان،  .2
 .2004عبد الغفار حنفي، أساسيات التحميل المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .3

 

 

 

 


