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 )العلوم المالية والمصرفية  (تخصص   في   لبرنامج الشهادة الجامعية المتوسطة   تتكون الخطة الدراسية    

  :التاليساعة معتمدة موزعة على النحو ) 72(من 

  

  الرقم  المتطلبات  عدد الساعات المعتمدة

  أوالً  متطلبات الجامعة   12

  ثانياً   برنامجالمتطلبات   15

  لثاًثا  متطلبات التخصص  45

  المجمـــــــوع  72
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  ةفي تخصص العلوم المالية والمصرفيلبرنامج الشهادة الجامعية المتوسطة  الخطة الدراسية
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 12(متطلبات الجامعة : أوالً

الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  المعتمدة

  لسابقالمتطلب ا

    -  3  3  اللغة العربية   22001101
    -  3  3  اللغة اإلنجليزية   22002101
    -  3  3  ثقافة إسالمية  21901100
    4  1  3  الحاسوب  مهارات  21702101

      4  10  12  المجموع

  : ساعة معتمدة، وهي كاآلتي) 15(متطلبات البرنامج : ثانياً
عات السا  اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية

  عملي  نظري  المعتمدة
  المتطلب السابق

    -  3  3  مبادئ اإلدارة  21401111
    -  3  3  ئيمبادئ االقتصاد الجز  21401121
    -  3  3  مبادئ اإلحصاء  21300101
    -  3  3  1مبادئ المحاسبة   21409111
  21409111  -  3  3  2مبادئ المحاسبة   21409112

        15  15  المجموع

  :ساعة معتمدة، وهي كاآلتي) 45(متطلبات التخصص : ثالثاً
  اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية

الساعات 
  عملي  نظري  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  21401121  -  3  3  مبادئ االقتصاد الكلي 21401122
  21401121  -  3  3  البنوك اإلسالمية 21408111
  21401111  -  3  3  إدارة البنوك 21408112
  21409112  -  3  3  محاسبة البنوك 21409215
  21409122  -  3  3  اإلدارة الماليةمبادىء  21401171
  21408112  -  3  3  التسويق المصرفي 21408121
  -  -  3  3  تشريعات مالية ومصرفية 21408131
  21408112  -  3  3  إدارة العمليات المصرفية 21408132
  21401171  -  3  3  مبادئ االستثمار 21408241
  21401171  -  3  3  التحليل المالي 21401271
  21401171  -  3  3  المالية الدولية 21408251
  21401271  -  3  3  دراسة الجدوى االقتصادية 21408252
  21408241  -  3  3  األسواق المالية والنقدية 21408261
  21401271  6  -  3  تطبيقات الحاسب في المالية 21409232
  -  -  -  3  *التدريب الميداني  21408291

  6 39 45 المجموع
  

  ساعة عمل280التدريب الميداني يكافئ * 



  جامعة البلقاء التطبيقية

  

  

   
  
  

  

Al-Balqa’ Applied University 

 

  
 2008/2009 العام الجامعي  بدايةتطبق هذه الخطة الدراسية اعتباراً من �

 )7(من ) 3(صفحة 

 

 1997تأسست عام 

  الخطة االسترشادية
  

  السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

  3 2 مبادئ المحاسبة 21409112  3 الحاسوبمهارات  21702101
  3 اللغة العربية  22001101  3 مبادئ اإلدارة 21401111
مبادئ االقتصاد  21401122  3 1مبادئ المحاسبة  21409111

 الكلي
3  

  3 اللغة االنجليزية 22002101  3 مبادئ اإلحصاء 21300101
االقتصاد مبادئ  21401121

 الجزئي
  3 إلسالمية البنوك ا 21408111  3

الثقافة  21901100
  اإلســــالمية

  3  إدارة البنوك 21408112  3

   18 المجموع 18 المجموع
  

  
  
  

  السنة الثانية
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 3 المالية الدولية 21408251 3  البنوكمحاسبة 21409215

 3 دراسة الجدوى االقتصادية 21408252 3 تشريعات مالية ومصرفية 21408131

األســـواق المالــية  21408261 3 إدارة العمليات المصرفية 21408132
 والنقديــة

3 

  3  التسويق المصرفي  21408121  3  مبادئ اإلدارة المالية  21401171
  3 تطبيقات الحاسب في المالية 21409232 3 مبادئ االستثمار 21408241
 3 التدريب الميداني 211408291 3 التحليل المالي 21401271

   18 المجموع 18 المجموع
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  العلوم المالية والمصرفيةفي تخصص  المواد للخطة الدراسية مختصر وصف
  

  رقم المادة  اسم المادة
  الساعات المعتمدة

  )ملينظري، ع(

      

  )0، 3(  3  22001101  لغة عربية
الـصوتية، والـصرفية،   :  اللغوية بمستوياتها وأنظمتهـا المختلفـة      ت     تتضمن  هذه المادة مجموعة من المهارا      

قرآنية ، وشعرية، وقصصية    : والنحوية، والبالغية، والمعجمية، والتعبيرية، وتشتمل نماذج من النصوص  المشرقة         
 من األدب األردني؛ يتوخى من قراءتها وتذوقها وتحليلها تحليال أدبيا؛ تنمية الذوق الجمالي لـدى                ، من بينها نماذج   
  .الطالب الدارسين

  

   )2،2(  3  22002101  لغة انجليزية

English 1 is a general course. It covers the syllabuses of listening, speaking, reading, 

writing, pronunciation and grammar, which are provided in a communicative context. The 

course is designed for foreign learners of the English language, who have had more than 

one year of English language study. The extension part would be dealt with in the class 

situation following the individual differences. 

  

  )0، 3(  3  21901100  ثقافة إسالمية

   وظائفها وأهدافها–تعريف الثقافة اإلسالمية وبيان معانيها وموضوعاتها والنظم المتعلقة بها  .1
  . مصادر ومقومات الثقافة اإلسالمية واألركان واألسس التي تقوم عليها  .2
  . خصائص الثقافة اإلسالمية  .3
  يمان اإلسالم والعلم ، والعالقة بين العلم واإل .4
  . التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية  .5
  . رد الشبهات التي تثار حول اإلسالم  .6
  األخالق اإلسالمية واآلداب الشرعية في إطار الثقافة اإلسالمية .7
  . اإلسالمية النظم  .8

  

   )1،4( 3  21702101  مهارات حاسوب

An introduction to computing and the broad field of information technology is given. 

Topics covered include the basic structure of digital computer system, microcomputer, 

operating systems, application software, data communication and networks, and the 

internet. Hands-on learning emphasizes Windows  xp , MS-office2000, and the internet. 
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  )0، 3(  3  21401111  مبادىء اإلدارة

مفهوم اإلدارة، أهميتها ومجاالتها وعالقتها بالعلوم األخرى،تطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية المتمثلـة فـي               
  .التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

  

   )0.3( 3  21401121   االقتصاد الجزئيمبادئ

ــوازن ( راســة األســواق وم المــشكلة االقتــصادية وأركانها،دمفهــ  ــاج) المفهوم،الطلــب والعرض،الت   اإلنت
دراسة وتحليل سلوك المستهلك والمنتج وتوازن المؤسسة االقتصادية فـي    ) اإليرادات  المفهوم،العناصر،التكاليف، ( 

  .ظل األسواق المختلفة

  )0، 3(  3  21300101  مبادئ اإلحصاء

ـ  ركزية ومقـاييس التـشتت     النزعة الم  س، مقايي هاطرق جمع البيانات وعرض    تهـا،   االحتمـاالت وتطبيقا   ة، نظري
  .اإلحصائية،االختبارات  القياسيةم، األرقاط، االرتبا الخطي البسيطر، االنحداة، المعاينالتوزيعات االحتمالية

  

  )0، 3(  3  21409111  1مبادىء  المحاسبة 

لمبادئ المحاسبية، ودراسة مراحل الـدورة     تعريف علم المحاسبة ونشأتها وتطورها، وعرض المفاهيم والفروض وا        
المحاسبية من تحليل وتسجيل وترحيل و ترصيد العمليات المالية وإعـداد ميـزان المراجعـة والقـوائم الماليـة،                   
والتعريف باألخطاء المحاسبية وأنواعها وطرق تصحيحها، ودراسة عمليـات البـضاعة ومعالجتهـا المحاسـبية               

ى أنواع الخصم والمعالجة المحاسبية له، والمعالجة المحاسبية للعمليات التمويلية والعمليـات المتعلقـة              والتعرف عل 
  .بالكمبياالت

  

  )0.3(  3  21409112  2 مبادىء المحاسبة

دراسة الجرد وقيود التسويات الجردية المتعلقة بجرد الحسابات الوهمية واألصول قصيرة األجل، واألصول طويلة              
االلتزامات قصيرة األجل، وتعريف قائمة التسوية وكيفية إعدادها، ودراسة قائمة التدفقات النقديـة وطـرق               األجل،  
  .إعدادها

  

  )0، 3(  3  21401122  مبادئ االقتصاد الكلي

  ، محددات الطلب الكلي و العرض الكلـي، الـدخل التـوازني           )المفاهيم و طرق الحساب     ( الناتج القومي و الدخل القومي      
  مضاعف البسيط والمركب و تأثيره على الدخل التـوازني، الـسياسات االقتـصادية، المـشكالت االقتـصادية الكليـة                  وال
  .و كيفية معالجتها، النقود ووظائفها) كالتضخم و البطالة ( 

  )0، 3(  3        21408111  البنوك اإلسالمية

لعوامل المـؤثرة فـي نـشاط البنـوك         مفهوم سعر الفائدة والربح،مفهوم وأهداف وأشـكال البنـوك اإلسـالمية،ا          
اإلسالمية،الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك اإلسالمي في مجال مصادر األموال، الخدمات المصرفية في مجال              

طرق توزيع أربـاح البنـك   ويل،استخدامات األموال،أسس توظيف أموال البنك اإلسالمي،مبادىء حساب عوائد التم       
  اإلسالمي
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  )0، 3(  3  21408112  إدارة البنوك

المصارف التجارية والنظام المصرفي،المصارف التجارية،المصارف التجارية وتعبئة المدخرات،األوعية االدخارية         
للمصارف التجارية،تقييم كفاءة المصارف التجارية في جذب الودائع، العوامل المؤثرة في الطلـب علـى الودائـع                 

ة في جذب الودائع، االئتمان المصرفي وأسس مـنح القروض،توظيـف           المصرفية استراتيجيات المصارف التجاري   
  .األموال في المصارف التجارية،سياسات المصارف التجارية في توظيف األموال

  
        )0، 3(  3        21409215  محاسبة البنوك

هذه األقسام  ة المحاسبية لعمل    ــــة والفنية،المعالج ـالبنوك من حيث التعريف والنشأة والتطور واألقسام اإلداري       
ــة،الودائع       (  ــدة،الكمبياالت، المقاص ــساب الفائ ــة احت ــا كيفي ــا فيه ــة بم ــسابات الجاري الخزينة،الح

إعـداد الحـسابات    ) الكفاالت،الحواالت،االعتمادات المستندية،بوالص التحصيل،األوراق المالية،اإلقراض والتسليف    
  .الختامية والقوائم المالية

  

        )0، 3(  3        21401171  االدارة الماليةمبادئ 

 هيكـل   ت، مكونـا   المالية وأثرها على القوائم المالية     ت، السياسا اإلدارة المالية مفهومها ووظائفها وأهدافها المختلفة     
ألصول المتداولة واألصـول    ،مكونات هيكل االستثمار ال سيما ا     لتمويل بالمديونية وحقوق الملكية   التمويل من حيث ا   

ـ   ،يلية والمشتركة،قياس العائد والمخاطرة   عة المالية والتشغ  الرافالثابتة، داد الموازنـات النقديـة     التخطيط المالي وإع
  .،الرياضة المالية،الفوائد البسيطة والمركبة والقيمة الحالية لوحدة النقدالتقديرية

  

        )0,3(  3        21408121  التسويق المصرفي

 التسويقي  ج، المزي نتجات والخدمات المصرفية   الم ر، تطوي  المصرفية ة، الخدم مة في التسويق والمفهوم التسويقي    مقد
 أنظمة الخدمات في المصارف، االستراتيجيات الداعمـة ألنظمـة الخدمـة            ت، تطبيقا  المصرفية ة، اإلدار المصرفي
 ر، تسعي  الخدمات المصرفية  ج، تروي  الخدمات المصرفية  ع، توزي  العميل وتجزئة السوق المصرفية    ك، سلو المصرفية

  .الخدمات المصرفية

 

        )0، 3(  3  21408131  مصرفيةتشريعات مالية و

لمركزي األردني،قانون البنوك،الودائع المصرفية،الحساب الجـاري، االعتمـادات المـستندية،خطاب          قانون البنك ا  
، قانون مراقبة العملـة األجنبيـة،قانون       قانون الدين العام   الحديدية، نإيجارا لخزائ بطاقات االئتمان،الخصم، ،الضمان
 المالية والبورصـة ومركـز      الجوانب القانونية لعمل هيئة األوراق    ،قانون تشجيع االستثمار  عمال الصرافة، مراقبة أ 
،فوانيين مؤسسات   قوانين مؤسسات اإلقراض المتخصصة    ،ات المالية المتداولة في البورصة    األوراق واألدو اإليداع،

  .ضمان المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي

  
  )3،0( 3        21408132        يةإدارة العمليات المصرف

ة االتفاقيات مـع    الخدمات المصرفية االلكتروني  الحسابات الجارية والودائع،والصناديق النقدية،التسهيالت المصرفية،    
  .، اعتمادات خطابات التأمينالبنوك المراسلة،الحواالت الخارجية،بوالص التحصيل،االعتمادات المستندية،الكفاالت
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        )3،0( 3  21408241  مبادئ االستثمار

ومخاطرة ومجاالته وأدواته وإدارة المحافظ االسـتثمارية       المفاهيم األساسية لالستثمار،ومقومات القرار االستثماري،    
  .وتحليل األسهم والسندات

 

        )3،0( 3  21401271  التحليل المالي

تحليـل  تحليـل المالي،  ير مؤشرات ونتـائج ال    تفسالي،مداخل وأساليب التحليل المالي،   أغراض ومقومات التحليل الم   
  .التدفقات النقدية

 )0، 3(  3  21408251  المالية الدولية

نبية،غرفـة  تسمية أسعار العمـالت األج    نظام النقد الدولي،مصادر التمويل الدولي،العمالت األجنبية،أسعار الصرف،      
عمليـات  ) ربتراجاال( جحة  ، عمليات المرا  التعامل بالعمالت األجنبية،عمليات التعامل اآلنــي،األسعار المتقاطعة     

  .مخاطر ومشاكل التعامل بالعمالت األجنبيةالتعامل اآلجــل،عمليات التبديل،
  

        )3،0( 3        21408252        دراسة الجدوى االقتصادية

احل تقيـيم المـشروعات االقتـصادية،الدراسات       االقتصادية،مرمفهوم المشروع االستثماري،مفهوم دراسة الجدوى،    
قوائم المالية التقديرية   المالية، تكاليف اإلنتاج والتشغيل،   التكاليف الرأس إلدارية والفنية والهندسية،  سات ا الدراالتسويقية،
   .شروعات الربحية،تقييم المشروعات االجتماعيةتقييم المللمشروع،

  
  )3،0( 3        21408261  األسواق المالية والنقدية

أسواق   المال،أسواق السندات،  قأسوا سعار األوراق المالية،  مفهوم ودور األسواق المالية،العالقة بين سعر الفائدة وأ       
بورصـة عمـان لـألوراق       أسواق المبادلة،  أسواق الخيارات،  أسواق األسهم،أسواق المستقبليات،   الرهن العقاري، 

  .المالية

  )6.0( 3        21409232  الحاسب في الماليةتطبيقات 
فق النقدي إجراء التحليل المالي وحساب النسب المالية، إيجاد القيمة          إدخال البيانات المالية األساسية، إعداد قائمة التد      

، وتحليل نقاط التعادل، وإعـداد جدولـة القـروض ذات           )األسهم والسندات (الزمنية للنقود، تحليل األوراق المالية      
 األقساط المتساوية وذلك باستخدام برنامج األكسل

        

  ) ساعة عمل280 (3        21408291  التدريب الميداني
األعمـال  يب علـى تنفيـذ       المحلي والتدر  عالتدريب والتطبيق العملي في المؤسسات والشركات العاملة في المجتم        

 الجانب النظري في الواقع العملي لتزويد الطالـب المتـدرب بمهـارات العمـل ذات العالقـة                  قاالدارية، وتطبي 
  .بتخصصه

  
  


