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 2016/ 2015للعام الجامعي  الخطة الدراسية االسترشادية                          
 

 العلوم المالية والمصرفية :القسم                      العلوم اإلدارية والمالية ية:الكل
 

 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة

 - 3 المالية الرياضيات 0551401   3 (1) المحاسبة مبادئ 0531101

 0551502 3 الكلي االقتصاد 0551503   3 الجزئي االقتصاد 0551502

 0531101 3 (2) المحاسبة مبادئ 0531102   3 اإلعمال أداره مبادئ 0511101

 0531101 3 (1) المالية اإلدارة 0551101   3 اإلدارية للعلوم اإلحصاء 0551504

 - 3 متطلب جامعة اجباري -   3 متطلب جامعة اجباري -

 ( ساعة15) المجموع  ( ساعة15) المجموع

 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم  السابق المتطلب اعاتالس عدد المادة اسم المادة رقم

 0551101 3 االستثمار إدارة 0552301  0551101 3 (2) المالية اإلدارة 0552101

 0552201 3 اإلسالمية البنوك 0553201  0551101 3 تامين أداره 0552401

 0552201 3 ة إئتمانادار 0552202  0551101 3 البنوك إدارة 0552201

 - 3 القانون التجاري لالعمال 0411303  - 3 التسويق مبادئ 0571101

 - 3 اختياري قسم متطلب -  0331200 3 )انسانية( الحاسوب مهارات 0331201

 - 3 اختياري جامعه  متطلب -  - 3 اختياري جامعه  متطلب -

 ( ساعة18) المجموع  ( ساعة 18)  المجموع

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم المادة رقم
 0552301 3 مالية ومؤسسات أسواق 0553202  - 3 الوطنية التربية 0161201

 0531102 3 محاسبة الشركات 0532101  0552301 3 يةاالستثمار المحافظ أدرة 0553301

 0553301 3 المالية المشتقات 0553401  0511101 3 البشرية الموارد إدارة 0512102

 0552301 3 العقار تمويل 0553302  - 3  المعلومات نظم أداره 0581102

 0511101 3 عمليات بحوث 0512202  0552101 3 المالي التحليل 0553101

 - 3 اختياري جامعه متطلب -  - 3 اختياري جامعه  متطلب -

 ( ساعة18)  جموعالم  ( ساعة18)  المجموع

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
  3 االعمال تقييم 0554503  0553101 3 للشركات المالية اإلدارة 0554101

  3 المالية المخاطر إدارة 0554401  0553202 3 دولية المالية 0554102

  3 التخرج مشروع 0554701  0553202 3 السلوكية المالية 0554301

  3 هعسكري علوم 0161200  0553202 3 البنوك في العملي التدريب 0554601

  3 اختياري جامعة متطلب -  - 3 اختياري قسم متطلب -

 ( ساعة15)  المجموع  ( ساعة15)  المجموع

 
 


