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 مصادقة السيد العميد

 



 وصف البرنامج االكادٌمً

ٌوفر وصف البرنامج االكادٌمً هذا اٌجازا مقتضٌا الهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعه من الطالب 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة ، وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقٌقها مبرهنا عما اذا 

 كلٌة االدارة واالقتصاد المؤسسة التعلٌمٌة-1

 العلوم المالٌة والمصرفٌةقسم  القسم العلمً/المركز-2

اسم البرنامج االكادٌمً او -3

 المهنً

 بكلورٌوس

 علوم مالٌة ومصرفٌةبكلورٌوس /  اسم الشهادة النهائٌة-4

النظام الدراسً: -5

 ات /اخرى           ررسنوي/مق

 فصلً

 الٌوجد برنامج االعتماد المعتمد-6

المؤثرات الخارجٌة -7

 االخرى

 متطلبات سوق العمل

  تارٌخ اعداد الوصف -8

اهداف البرنامج  -9

 االكادٌمً

 المختلفة.ـ تخرٌج كوادر مؤهلة للعمل فً المؤسسات المالٌة 

 ـ اعداد خرٌج قادر على المنافسة والعمل فً المؤسسات المالٌة المختلفة.

 



 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -11

 االهداف المعرفٌة - أ
      التموٌل فً المستخدمة الطرق ابرز معرفة  -1أ

 المختلفة االستثمار اوجه معرفة -2أ

 االدارٌة ومحاسبة التكالٌف ومحاسبة المالٌة المحاسبة فً المعرفة  -3أ

 الشركات فً المالٌة االدارة اسس معرفة -4أ

 المال رأس اسواق معرفة  -5أ

 -6أ

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 مستندٌه اعتمادات فتح ـ  1 ب

 المالٌة االسواق فً العمل  - 2 ب

 المختلفة المالٌة التقارٌر اعداد ـ  3 ب

 االنترنٌت طرٌق عن والمتاجرة الحاسوب استخدام ـ  4ب 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 

 اسلوب المحاضرة الصفٌة -1

 الواجبات البٌتٌة -2

 اعداد تقارٌر واالوراق البحثٌة المختلفة -3

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة -1

 امتحانات شفوٌة -2

 واجبات بٌتٌة -3

 
 

 الوجدانٌة والقٌمٌة االهداف -ج
 طرح امثلة -1ج            

 اسلوب المحاكاة -2ج

 حل مشكلة -3ج

 اٌجاد فرص لالستثمار -4ج            

 طرائق التعلٌم والتعلم

 اعتماد تحلٌل حاالت عملٌة -1

 الزٌاراة المٌدانٌة للمؤسسات المالٌة والمصرفٌة -2

 تمثٌل االدوار -3

 طرائق التقٌٌم

 تقارٌر اعداد -1

 اختبارات عملٌة -2

 



 

 المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً( -د
 التفاعل مع بٌئة العمل -1د

 العمل بروح الفرٌق الواحد -2د

 القٌادة/ االنتقال والحوار -3د

 الرغبة فً االطالع والتطور -4د

 والتعلمطرائق التعلٌم 

 تقسٌم الطلبة الى مجامٌع عمل -1

 التدرٌب الصٌفً فً مؤسسات مختلفة لالطالع على بٌئة العمل -2

 مطالبة الطلبة بمتابعة المستجدات فً مجال التموٌل واالستثمار والمصارف  -3

 

 طرائق التقٌٌم

 اعداد التقارٌر ومناقشتها

  بنٌة البرنامج -11

المقرر او المساقرمز  المرحلة الدراسٌة  الساعات المعتمدة اسم المقرر او المساق 

 عملً نظري    

  

 انسىه االونى

 (1كورس)

I.ECO(1)  3 (1اقتصاد )مثادئ  

I.M(1) 3 (1)اعمال ادارج  ثادئم  

I.ACC 2 2 (1محاسثح ) ثادئم 

I.STAF 3 (1احصاء ) ثادئم  

MR.D 2 دٌمقراطٍح وحرٌاخ  

READ.F.I(1) 

Reading in 

Banking and 

Finance(1) 
2  

 انسىه االونى

 (2كورس )

I.ECO(2) 

 
  3 (2اقتصاد )مثادئ 

I.M (2) 3 (2)اعمال ادارج  ثادئم  

I.ACC(2) 2 2 (2محاسثح ) ثادئم 

II.STAF 3 (2احصاء ) ثادئم  

READ.F.I(2) 

Reading in 

Banking and 

Finance( 2) 

2  

L.AR 2 نغح عرتٍح  

I.T 2 1 تطثٍقاخ حاسوب 



 انسىه انثاوٍح

 ((1كورس  )

M.F&I  
رٌاضٍاخ استثمار 

 وتموٌم

2 
 

CM.ACC  2 2 محاسثح تكانٍف 

B&M  3 وقود ومصارف  

C.L 3 قاوون تجاري  

P.F&B(1) مانٍح  عمهٍاخE1 2  

F.M (1)  3 1ادارج مانٍح  

F.STAF ً2 احصاء مان  

 انثاوٍحانسىه 

 (2كورس )

P&F   3 مانٍح عامح  

O&F 3 مؤسساخ مانٍح  

CM.ACC  2 2 محاسثح ادارٌح 

B&M  ً2 تسوٌق مصرف  

F.OPR(2) 2مصرفٍح  عمهٍاخE 2  

F.M (2)  3 2ادارج مانٍح  

E.COM. 2 تجارج انكترووٍح  

 انسىه انثانثح

 (1كورس )

A&F ً3 تحلٌل مال  

F.R.M   3 انمخاطر انمانٍحادارج  

P&F 3 سٍاسح مانٍح  

POR.F&B 
ترامجٍاخ مانٍح و 

 مصرفٍح

1 
2 

I.S&M )3 وظم معهوماخ )ادارٌح  

C.F(1) 
Corporate 

Finance  1 
2 

 

F.I.ACC  3 محاسثح مؤسساخ مانٍح  

 

 

 

 

 

 

 

 انثانثح انسىح

 (2كورس )

 

 

 

 

 

 

 

A.F&P  3 تقٍٍم االوراق انمانٍح  

T.ACC 2 محاسثح ضرٌثٍح  

M&F   3 سٍاسح وقذٌح  

Q.VNT 3 اسانٍة كمٍح  

B.EVA  ً2 تقٍٍم االداء انمصرف  

M&F   3 اسواق مانٍح  

C.F  (2) 
Corporate 

Finance  2 

2 

 



 انراتعح انسىح

 (1كورس )

ACC.I.S  3 وظم معهوماخ محاسثح  

P&F 3 محافظ استثمارٌح  

AUD 3 تذقٍق ورقاتح  

I.B.S   2 معاٌٍر مصرفٍح دونٍح  

O&F (1) 2 1 انمشتقاخ انمانٍح  

E&ECO  (1)  ً3 1اقتصاد قٍاس  

S.RES .L (1) 
اخالقٍاخ و اسانٍة 

 1انثحث انعهمً 

2 
 

 انسىه انراتع

 (2كورس )

E&ECO(2)  ً3 2اقتصاد قٍاس  

E&R.M 3 ادارج انتأمٍه و انخطر  

F.D  2 2انمشتقاخ انمانٍح  

E&F  ًتموٌم دونE 3  

S.RES.2 
اخالقٍاخ و اسانٍة 

 2انثحث انعهمً 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 فرص تعٌن -1

 العمل فً المؤسسات المالٌة والمصرفٌة  -2

 التقدٌم للدراسات العلٌا -3

 المعهد(معٌار القبول )وضضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او  -13

 ان ٌكون طالب متفرغ للدراسة -1

 حاصل على شهادة االعدادٌة -2

 ان ٌكون خرٌج السنة الحالٌة او السابقة -3

 ناجحا فً الفحص الطبً -4

 ( سنة24ان ال ٌتجاوز عمر الطالب ) -5

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

1-Financial accounting  
 مبادئ اقتصاد -2

 جزئٌٌنمدخل فً علم التموٌل  -3

4- Principles of Finance 
5-Financial Statistics 
 شوقً االدب العربً اربعة اجزاء -6

 مدخل حقوق االنسان  -7

 حاسوب -8

   مبادئ االدارة مع التركٌز على ادارة االعمال -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


