مكتب االعتماد وضبط الجودة

Quality Assurance
&
Accreditation Office

جامعة فيالدلفيا

قسم العلوم المالية والمصرفية

نموذج تعبئة الخطة الدراسية حسب المجاالت المعرفية

متطلبات التخصص والمجاالت المعرفية ) 48 ( :ساعة معتمدة


 االستثمار ()12

االدارة المالية والتحليل المالي ()12


 مشروع التخرج والتدريب العملي ()6

االسواق والمؤسسات المالية ()12

المساندة ()12

التأمين وادارة المخاطر ()12

العلوم المالية والمصرفية ( ) 0320
(أوالً) متطلبات الجامعة )27( :ساعة معتمدة

(ثانياً) متطلبات الكلية:

(  ) 24ساعة معتمدة

(ثالثاً) متطلبات التخصص ( ) 81ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي-:
أ -المتطلبات اإلجبارية )48 ( :ساعة معتمدة

ب -المتطلبات االختيارية )3 ( :ساعات معتمدة
ج -المتطلبات المساندة االجبارية )21 ( :ساعات معتمدة
د -المتطلبات المساندة االختيارية ) 9( :ساعات معتمدة
أ -المتطلبات اإلجبارية )48 ( :ساعة معتمدة
رقم المجال

االدارة المالية

والتحليل المالي

رقم المادة

اسم المادة

الساعات المعتمدة

المتطلب السابق

0320211

االدارة المالية

3

0310110

0320315

اإلدارة المالية في الشركات المساهمة

3

0320413

التحليل المالي

3

0320312

0320211
0320315
0320151

المالية الدولية

3

0320220
0320322

ادارة المصارف

3

المصارف اإلسالمية

0320423

األسواق المالية

3
3

النقود والبنوك

3

0320432

إدارة االستثمار

3

0320211



0320433

االستثمار

إدارة المحافظ اإلستثمارية

3

0320432

0320233

التمويل واإلستثمار العقاري

3

0320333

المالية السلوكية

3


االسواق

والمؤسسات
المالية

0320221

والمصارف

ــ
0320220
0320211
0320151

0320211
0320211
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0320340
0250105

مبادئ التأمين
رياضيات االعمال

3
3

0250105
ــ

0320441

إدارة مخاطر االئتمان

3

0320413

0320442

المشتقات المالية

3



0320151

المجاالت

مبادئ االقتصاد الكلي

0320150

مبادئ االقتصاد الجزئي

3
3

ــ

0320208

االحصاء االداري

3

0320108

0320108
0320450

اساليب البحث واالحصاء

3
3

ــ
موافقة رئيس القسم

3

موافقة رئيس القسم


التأمين وادارة
المخاطر

المساندة


مشروع البحث

التدريب العملي

0320480

تدريب ميداني
مشروع بحث

0250105
0320423
ــ
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أسماء أعضاء الهيئة التدريسية لتخصص ( العلوم المالية والمصرفية

) والمجاالت المعرفية التي

يغطونها
المجاالت المعرفية التي يغطيها
حسب المعايير

عضو هيئة التدريس وتخصصه الدقيق

د .عبد النافع الزرري
(مالية ومصرفية)

د .عبداهلل الجيوسي

االدارة المالية
والتحليل
المالي

االسواق

والمؤسسات
المالية

االستثمار

والمصارف











التأمين وادارة

المجاالت

المخاطر

المساندة




(علوم اقتصادية)



د .احمد الجيوسي





(اقتصاد ومصارف اسالمية)
د .عاطف بطارسة





(اقتصاد المال واالعمال)



االساليب الكمية والبحث العلمي
د .علي الشطي









(ادارة مالية)

د .محمد عثمان









(ادارة مصارف)

د .عز الدين العنانزة







(ادارة مالية)

د .محمد الصمادي







(ادارة مصارف)
أ .لبنى خلف







مالحظات اللجنة

