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   )1603201( : المتطلب السابق 
لى القرارات المالئمة في مختلف قضايا المالية الشخصية وذلك بعد          تشرح هذه المادة كيفية الوصول ا     

التخطـيط المـالي    : شرح المفاهيم األساسية للمالية الشخصية والقضايا المتنوعة التي تعالجها مثـل            
 ذلك على المـستوى     وكلوالضرائب والتأمين وقرارات االستثمار والتخطيط للتقاعد وما بعد الوفاة ؛           

  .فاهيم ونظام القيم السائدة في العالم العربي بشكل عام وفي األردن بشكل خاص الشخصي وضمن الم
  

  )  ساعات معتمدة3(  التحليل المالي                                                               1603311

   )1603201:( المتطلب السابق 

اييره ومجاالته وكيفية صـياغة توصـيات جيـدة         تشرح هذه المادة أساليب التحليل المالي وأدواته ومع       
تقدير سيولة الشركة ، وتقدير ربحيـة  : لمعالجة نقاط الضعف التي يكشفها التحليل وذلك للغايات التالية         

الشركة ، والتنبؤ  باحتياجاتها المالية كما تشرح كيفية تحليل أوضاع الشركة لغايـات تقيـيم اإلنجـاز                  
  .ها ، وتقدير قيمتها كمشروع عامل باإلضافة إلى التنبؤ بإمكانية تعثرها واالستثمار في أسهمها وإقراض

  
  )            ساعات معتمدة3                         (  إدارة المصارف                                     1603321

  )1603201( : المتطلب السابق 

صرفي بشكل عام ومكوناته والدور الذي يقوم به في تشرح هذه المادة المفاهيم األساسية عن الجهاز الم
االقتصاد ؛ ومصادر أموال مؤسساته ومبادئ تشغيل هذه األموال ؛ وكيفية إدارة مصرف تجاري وما هي 
الوظائف المختلفة التي يقوم بها ؛ وأخيراً كيفية تحليل المصرف للغايات اإلدارية فيه، ولغايات التعامل 

  .معه 
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                            رة االستثمار                                   إدا    1603331

  )            ساعات معتمدة3(

  )1603201( : المتطلب السابق 

تشرح هذه المادة القرار االستثماري بالتفصيل مع بيان مجاالت االستثمار الحقيقي والمالي الفوري 
والمبادلة بين عوائده ومخاطره وحساب السعر العادل ألدوات والمستقبلي وأدواته وعوائده ومخاطره 

لمحة عن تكوين المحافظ االستثمارية وقياس مخاطرها وعوائدها وإدارتها وعن مع االستثمار المالي 
في مصادر تمويل االستثمارات وتكاليف هذه المصادر وطرق كذلك  وتبحث .بعض مؤسسات االستثمار 

  .قيقي تقييم بدائل االستثمار الح
  

  )            ساعات معتمدة3                (     مبادئ التأمين                                    1603352

  )1603201( : المتطلب السابق 

تشرح هذه المادة المفاهيم األساسية في التأمين واألخطار وعقد التأمين وأقساطه مع بيان أهميته في االقتصاد 
التأمين البحري ، وضد الحوادث ، والمركبات : ع التأمين المهمة لدنيا األعمال مثل ، وتبحث في أنوا

والحريق ، والتأمين الصحي ، وعلى الحياة ، وكذلك تتعرض لمؤسسات التأمين في القطاع الخاص والعام 
  .في األردن 

  
  )            ساعات معتمدة3   (                     اإلدارة المالية في الشركات المساهمة            1603403

  )1603201( : المتطلب السابق 

تستكمل هذه المادة وبشكل متعمق الموضوعات الرئيسية التي بدأها الطالب في مادة مبادئ اإلدارة المالية 
ومبادئ االستثمار إضافة إلى المزيد من الموضوعات المالية في الشركات المساهمة العامة كالمشاكل المالية 

لخاصة بطبيعة عمل هذه الشركات مثل مشكلة الوكالة وتكاليفها وإدارة صافي رأس المال العامل ، والتنبؤ ا
باحتياجات الشركة من األموال ، وإدارة الهيكل المالي لها ، والموازنة بين أنواع األموال المستعملة وحساب 

لية المهمة في ذلك المجال مثل قرار تكاليف رأس المال وإدارة هيكل األصول مع التعرض للقرارات الما
  .استبدال األصل والمفاضلة بين استئجاره وشرائه 
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  )            ساعات معتمدة3                 (    التخطيط والرقابة المالية                     1603404

  )1603201( : المتطلب السابق 

تشرح هذه المادة أساليب التخطيط والرقابة المالية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص ، فتشمل نواحي 
نماذج التخطيط للسيولة بما فيها الموازنة النقدية التقديرية ، وتقدير احتياجات المنشأة من : التخطيط المالي 

 ، وإعداد الموازنات التقديرية ، وقائمة النقد على المدى القصير والمتوسط ، والطويل ، والتخطيط للربحية
وافع بأنواعها المختلفة ، أما رنتائج األعمال التقديرية ، والتخطيط لتحسين الربحية عن طريق استعمال ال

الرقابة المالية فتبحث هذه المادة في أهدافها وأساليبها وأدواتها ومؤسساتها على مستوى القطاع الخاص مع 
  . المؤسسات على مستوى القطاع العام في األردن اإلشارة البسيطة لهذه

  )            ساعات معتمدة3                 (    اإلدارة المالية الدولية                         1603405

  )1603201(: المتطلب السابق 

 الجنسية وتحليلها تشرح هذه المادة اإلطار المفاهيمي العام التخاذ القرارات المالية في الشركات المتعددة
لتمويلي وبالقرار االستثماري في بيئة عالمية مع اويتضمن ذلك النواحي الرئيسية ذات العالقة بالقرار 

  .تطبيق ذلك على مجال واسع من القضايا العملية في هذه الشركات 
  

           )   ساعات معتمدة3                 (                        المصارف اإلسالمية   1603422

  )1603321( : المتطلب السابق 

مبررات إنشائها ، وطبيعتها ، واإلطار العام : تشرح هذه المادة معلومات تفصيلية عن البنوك اإلسالمية 
الذي تعمل ضمنه ، وأسس التعامل معها والخدمات المتنوعة التي تقدمها ، ومصادر أموالها ، وأساليب 

ة إلى توضيح عالقاتها مع البنك المركزي والمصارف األخرى توظيفها لهذه األموال ، باإلضاف
  .والمتعاملين معها 

  
  )            ساعات معتمدة3                          (              إدارة المحافظ االستثمارية   1603435

  )1603331( : المتطلب السابق 

ظ االستثمار في األوراق المالية وإدارتها تشرح هذه المادة الخلفية النظرية والعملية في تكوين محاف
بيئة االستثمار ، وكفاءة األسواق المالية ، ونظرية : وتشتمل هذه المادة على ستة أقسام رئيسية وهي 

محافظ االستثمار ، والتحليل الجوهري لألوراق المالية ، وتقييم أداء المحافظ االستثمارية ، باإلضافة إلى 
  .الستثمارية أساليب إدارة المحفظة ا
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  )            ساعات معتمدة3                 (      األسواق المالية                         1603441

  )1603201( : المتطلب السابق 

وأدوات ) الفورية والمستقبلية بما فيها أسواق الخيارات(تشرح هذه المادة ماهية األسواق المالية بأنواعها 
مؤسساته في كل نوع منها وقراءة المعلومات المنشورة في الصحف المتخصصة عن التعامل وأساليبه و

أدوات التعامل فيها والتنبؤ بتحركاتها والمخاطر المختلفة التي يتعرض لها المتعامل في هذه األسواق مع 
  .شرح كفاءة هذه األسواق ومستوياتها ومسببات عدم كفاءتها 

  
  )            ساعات معتمدة3                 (                    المؤسسات المالية          1603442

  )1603201( : المتطلب السابق 

إليداعية والخدماتية وطبيعة عمل اتشرح هذه المادة المعلومات األساسية عن المؤسسات المالية التعاقدية و
تفصيلية عن كيفية إدارة هذه المؤسسات ومصادر أموالها ودورها في االقتصاد باإلضافة إلى معلومات 

وإدارة  NIM  وصافي هامش الفائدة GAPأموال هذه المؤسسات باألساليب الحديثة كأسلوب إدارة الفجوة 
   Assets/Liabilities Management المطلوبات / الموجودات 

 

  )            ساعات معتمدة3                (            إدارة المخاطر    1603452

  )1603201( : بق المتطلب السا

تشرح هذه المادة المفاهيم األساسية الحديثة ذات العالقة بالمخاطر وأنواعها وأساليب قياسها ، وأساليب 
إدارتها للحد من تأثيرها ، في المجاالت المختلفة لحقل إدارة األعمال بشكل عام والتمويل بشكل خاص ، 

  .خوذة من الحياة العملية وذلك من خالل اإلعتماد على العديد من األمثلة المأ
  

  )            ساعات معتمدة3                 (            حلقة بحث في اإلدارة المالية             1603465

  )موافقة القسم(: المتطلب السابق 

تتطرق هذه المادة إلى بحث موضوع محدد أو اكثر في حقل اإلدارة المالية يتغير كل فصل ، مع الطلب من 
الب القيام ببحث مالئم يغطي جوانب الموضوع ذي العالقة ، وقد يكون البحث بحثاً مكتبياً أو ميدانياً أو الط

كليهما على أن يقوم الطالب بإلقاء بحثه أمام الطالب ليناقشوه فيه ، وعلى أن يخضع الموضوع المحدد الذي 
  . سيتم طرحه خالل الفصل إلى موافقة القسم 

 
 


