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كمااا فااولر الللااب للرلاااة لرناااما التااناول اإللكترونااي لتمكاا   

الرالب م  إكتلاب مهارات التعامل مع أدوات اللاو  الماالي 

 .عمل ا  

 اله ئة التنرفل ة :
فعمل لي قلب العلوم المال ة والمصرل ة مجموعة متم زة ما  

أعضاء اله ئة التنرفلا ة الاالال   علار درااة الانكتورا  لاي 

والمصااارل ة مااا  اامعاااات عالم اااة  تخصااال العلاااوم المال اااة

وعرل ااة ومال ااة مرموقااة تصرااي تخصصاااتهب ام ااع المجااا ت 

المعرل اااااة لاااااي العلاااااوم المال اااااة والمصااااارل ة  ات الع قاااااة 

 تخصل.لال

 التنرفب الم ناني ومشروع الااث :
فتم اااز تخصااال العلاااوم المال اااة والمصااارل ة لوااااود ماااادة 

التاانرفب الم ااناني للرلاااة لااي اللاا)ة اة  اارة ةمااادة اااارفااة  

ح اااث اا ماااادة التااانرفب الم اااناني لرلااااة قلاااب العلاااوم المال اااة 

والمصرل ة لها أهم ة كا رة. لاعتاارها ال)الاةة التاي فرال م)هاا 

رالااب علاار الم ااناار وفتعااره ماا    لهااا علاار الع قااة لاا   ال

الجانب ال)ظري اةكادفمي الةي فاصل عل ه ما   ا ل دراهاته 

لااي الجامعااة ولاا   الجانااب العملااي .ولاان  قلااب العلااوم المال ااة 

 والمصرل ة اتفاق ات مع الا)وك ومؤهلات مال ة.

فاااولر الللاااب لاااراما تنرفا اااة  أ ااار  تلااااعن الرالاااب علااار 

اب المهارات والمعرلة المرتارة لالتخصل لشكل فلااعن اكتل

 علر الن ول إلر هو  العمل للهولة.

تتضاام  الخرااة النراهاا ة أفضااا  مااادة مشااروع الااااث والااةي 

فاااتمك  الرالاااب مااا    لهاااا إكتلااااب مهاااارة إعاااناد الاااااو  

 والنراهات لي التخصلةمادة اااارفة .

صال   ا ول وفخرط الللب لي لنافاة كال ها)ة وعلار مان  الف

والثااني لزفااارات م نان اة  الاار الا)ااوك ومؤهلاات مال ااة فرلااع 

م    لها الرلاة م نان ا  علر  ال ة عمل هة  المؤهلات وهاةا 

 فلاعنهب علر اكتلاب مهارات عمل ة.

 التوقعات الملتلا لة :
فخرااط الللااب علاار ترااوفر امكان ااات الرلاااة وتاا ه لهب للااو  

)ك التراضي فمك)هب م  ممارهاة العمل و لك م    ل إنشاء ل

اةنشااارة والعمل اااات المصااارل ة المختلفاااة لجهاااتخنام نماااا   

 المااكاة.
 

 

 رؤفت)ــا:

فترلع الللب إلر تال ق التم ز والرفادة لي العلوم المال ة والمصرل ة، 

وعلر الملتوف   المالي واإلقل مي لي التنرفس والااث العلمي و نمة 

 المجتمع.

 رهالت)ـا:
 .رفب نوعي ومترور لي العلوم المال ة والمصرل ة فكوا اا لا  تلنفب تعل ب وتن

للرلاة وفزودهب لمهارات تلاعنهب لي الا اة العلم ة والعمل ة والتكار  نمات 

 مال ة انفنة تخنم المجتمع وتشج ع الااث والتروفر.

مترلاات الاصول علر دراة الاكالورفوس لي تخصل العلوم المال ة 

 معتمنة   وكما فلي:هاعة  132والمصرل ة ة

 هاعه معتمنة 12مترلاات اامعة اااارفة : 

 هاعه معتمنة 15مترلاات اامعة ا ت ارفة : 

 هاعة معتمنة 24مترلاات كل ة اااارفة : 

 هاعة معتمنة 81مترلاات التخصل : 

  أهـنال)ا:

. تزوفن الرلاة لالمعاره والمهارات ال زمة إلهت عاب المفاه ب ال)ظرفة 1

 لي العلوم المال ة والمصرل ة. والعمل ة

 . تعزفز اللنرات اإللناع ة واإللتكارفة والفكرفة لن  الرلاة.2

. تمك   الرالب م  إهتخنام الترا لات التك)ولوا ة لي المجا ت المال ة 3

 والمصرل ة.

 . ت ه ل الرلاة لمواكاة إحت ااات هو  العمل.4

تفو  وتعزفز مانأ العمل . تاف ز الرلاة علر العمل النؤوب م  أال ال5

 لروح الفرفق الواحن.

 مجا ت عمل الخرفج   :

فمك  لخرفا العلوم المال ة والمصرل ة العمل لي مختلا  م)ظماات اللرااع 

 العام أو الخاص. ولي المجا ت التال ة:

 . الا)وك المركزفة.1

 . الا)وك التجارفة واإله م ة ومؤهلات التموفل المتخصصة.2

 .وشركات الوهاطة المال ة لمال ة. اةهوا  ا3

 . شركات الت م  .4

 مؤهلات اللراع العام وشركات اللراع الخاص ةالنوائر المال ة .. 5

 المرالق التعل م ة:

فتولر لن  الكل ة قاعات تنرفل ة مجهزة لشاكل ا ان، إضاالة إلار قاعاات تنرفلا ة 

المتصاالة  وأاهاازة الكما ااوتر Data Showإلكترون ااة مجهاازة لشاشااات العاار  

لشاكة اإلنترنت مماا فانعب العمل اة التعل م اة. وتاتاوي مكتااة الجامعاة علار العنفان 

ماا  الكتااب والاانورفات الانفثااة لااي مجااال التخصاال وتااولر المكتاااة ولااو   هااه   

 ESCOللواعاااااااان الا انااااااااات والكتااااااااب اإللكترون ااااااااة المعرولااااااااة مثاااااااال 

LIBRARY)والرا اة تضاب مجا ت   روقاعنة ل انات الكترون ة  لأللاا  العلم اة

 . (SCIENCE DIRECT)وكتب الكترون ة  ةأكادفم 
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