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 جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا

 برامج كلية االدارة واالعمال:
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 قائمة المحتويات

 الصفحة المبحث الفصل 

  التعريف بالبرنامج  -أ مبررات طرح البرنامج  أوالا 

  مبررات طرحه -ب  

  ه واهدافهترسال -ج  

ا:   األسواق والمنشآت المالية  متطلبات برنامج-أ الدراسية ومكونات البرنامجالخطة  ثانيا

  متطلبات الجامعة -ب  

  متطلبات الكلية -ج  

  متطلبات التخصص اإلجبارية -د  

  متطلبات التخصص اإلختيارية -هـ  

  حرالختيار اإلمتطلبات -و   

  سترشاديه للطالبإلخطة اال -ز  

ا    وصف مساقات متطلبات الكلية -أ المساقاتوصف  ثالثا

  جباريةإلوصف مساقات التخصص ا-ب  

  وصف مساقات التخصص اإلختيارية -ج  

    

ا     المخرجات التعليمية للتخصص رابعا

ا     دراسة السوق خامسا

ا    الجدوى اإلقتصادية والمتطلبات البشرية سادسا
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 مبررات طرح البرنامج ورسالته واهدافه أوال:

تقديم تخصص جديد ألول مرة في  الجامعيات السلسيطي،يةا واليمز يبينج بييو العليري اإلداريية   :برنامجالتعريف بال

ألسراق والبؤسسيات الباليية واالسيتربار والتحلييم البيال  ا وعلري اوالبحاسبية والتسريقية والت،ظيبية واالقتصادية

والب،قيي ت البالييية اييير البصييرفية مرييم شييروات التييتميو وم،قيي ت التبريييم  اضييرة والبقييتقاتوالبررصييات الحا

للعبييم فيي  هييمس البؤسسييات فيي  بهييدت تخييريج متخصصيييو  الصييريرة وصيي،اديس اإلسييتربار واإلدخييار والتقاعييد.

 البترسطة والعليا.البستريات البتعددة ببا فيها البستريات اإلدارية 

 

 زييادةهر األول  :جانبيوف   تنداد أهبية األسراق والب،ق ت البالية ف  إقتصاديات العالم : مبررات طرح البرنامج

. وميو ناحيية أخير ا ل،بير االقتصيادز واليدخم القيرم  ميو جانيبا تتثيرها علي البستبر و أهبيتها وتعدد أنقطتها

وما تحدثه مو أثر سلب  ف  حالة وجيرد تمبيمب أو  اإلقتصادز والبال ا أهبيتها مو حيث إرتباطها بإستقرار الدول

وفيي  عليي  البسيتر  العيالب ا  2008تها علي  اإلقتصيياد اليرط،  وبيا حييدة في  سي،ة اخليم في  نقيياطها أو مبارسي

اإلجيرااات و ب،اققة البساهيم والقرانيوالت  بدئت ب. وعليه فقد أثار ذلك إنتباس الدول ت البالية األخر افترات التقلب

وفهم تخصصات متعبقة لب،اققة المز بدا العبم ف  تقديم  اواديب الت الب،ظبة لهاا وأنتقم ذلك للعالم األوالبرتكر

ا والجرانييب البالييية والتسييريقية البالييية القضييايا البتعلقيية بييإدارة وت،ظيييم ورقابيية أنقييطة هييمس األسييراق والبؤسسييات

البسييتر  الييرط،  واإلقليبيي  وييم مييو عالقيية عليي  حسييب القييرانيو البرعييية وذات ال اهلييواألخالقييية واالسييتربارية 

 والدول .

عليه نجد أن العديد مو الجامعات عل  البستر  العالب  واإلقليب  بدئت بتقديم همس التخصص علي  مسيتر  ب،اا و

تريييرات البتسيارعة اليمز يقيهدها هيما القطيا  بلا تبقييا  ميا ادرجة البكالرريس لتخريج فئات متخصصة ومؤهلة

العدييد ميو الجامعيات في  اليدول البتقدمية  وقامتالحيرز وال،ام  بقكم متسار  ف  العقديو اإلخريو.  االقتصادز

 االجامعات العربية ف  السي،رات األخييرة بتقيديم هيمس التخصيص. في  حييو ال نجيد هيم بعضوالعالم الرالث ببا فيها 

بيها نظيرا  لسير   االتخصص مرجرد ف  أز مو الجامعات السلسيطي،ية حتي  االنا وعلييه نير  ميو الب،اسيب البيد

سييرق العبييم بالعبييم التيي  سييتكرن مسترحيية اميياي خريجيي  هييمس التخصييص وبييا سيييرد الحقييا  فيي  الجيينا الخييا  

 للخريجيو. 

بهيارات مبيينة في  البجيال البيال  يكيرن ب فئات مؤهلية تتبتيا إل  تخريج  يهدت همس التخصص: رسالته وأهدافه

التجارييية واالسييالمية  الب،ييراو الب،ييرا البرونيييةا قييادرا عليي  تلبييية االحتياجييات السعلييية لسييرق العبييم فيي  وييم مييو

والتيتميو التكيافل ا وشيروات التبرييم اليـتتجيرز ومؤسسيات اليرهو  اوشيروات التيتميو ا والت،برية والبتخصصية

وشيروات الرسياطة  اإلسيتربارا يسوالضبان اإلجتباع ا ومؤسسات اإلدخار وص،اد ا ومؤسسات التقاعدالعقارز 

 . بؤسسات الباليةالو عل  أسراق البال الحكرمية واألسراق البالية والهئيات الرقابيةا البالية
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ا: الخطة الدراسية ومكونات البرنامج  ثانيا

  األسواق والمنشآت المالية برنامج متطلبات-أ

 مستوى المساق حسب الخطة عدد الساعات لدرجة البكالوريس المتطلبطبيعة 

 سنة أولى  17 إجباري جامعة

 سنة أولى وثانية 21 متطلبات كلية

 ورابعة سنة ثانية وثالثة 60 متطلبات تخصص إجباري

 س،ة ثالرة ورابعة 12 ختياريمتطلبات تخصص إ

 س،ة ثالرة ورابعة 10 متطلب إختياري حر

  ساعة معتمدة 120 المجموع

 

سياعةا  1: مقدمية في  الحاسيرب سياعة تضيم ويم ميو( 17) :وبا ستحدد لكيم الكلييات وهي متطلبات الجامعة  -ب

 3ا لرية عربيية اتسياع 3  ثيان ا لرية انجليينز اتسياع 3   أول سياعةا لرية انجليينز 1مقدمة ف  عليم البكتبيات 

 .اتساع 3ا دراسات فلسطي،ية اتساع 3ا ثقافة صحية اتساع

 

 ساعة( 21) الكلية اتمتطلب -ج

 مالحظة: الرقم األول من اليسار يحدد السنة، والثاني عدد الساعات، والثالث ترتيب المساق في السنة

اليييييرقم وعيييييدد السييييياعات وعيييييدد  البساق سابس  متطلب

 الساعات

 130 عبالبال واألللمدخم  

 131 مباد ا اإلدارة مدخم لإلعبال 130

 132 أساسيات اإلدارة البالية لإلعبالمدخم  130

 133 مبادئ التسريس مدخم لإلعبال 130

 134 مبادئ البحاسبة مدخم لإلعبال 130

 135 مبادز االقتصاد 

 230 مبادئ اإلحصاا 

 

 ساعة معتمدة( 60) ةجبارياإلتخصص المتطلبات  -د

 والس،ةالرقم والساعات  البساق سابس  متطلب

 231 إتصاالت األعبال 

 232 قرانيو األوراق التجارية واألوراق البالية 

 233 التقريعيات البصرفية واألسراق البالية 

 234 الب،را التجارية  أساسيات اإلدارة البالية 130

 235 م،هجية البحث ف  األعبال مبادئ اإلحصاا 230

 236 إقتصاد نقرد وب،را مبادز االقتصاد 135

 237 محاسبة الب،ق ت البالية مبادئ البحاسبة 134
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 238 الب،را االسالمية أساسيات اإلدارة البالية 130

 239 مبادئ التتميو والتكافم أساسيات اإلدارة البالية 130

 330 إدارة مالية متقدمة أساسيات اإلدارة البالية 130

 331  األولية والرانرية  البالية األسراق أساسيات اإلدارة البالية 130

 332 سرق الرهو والتبريم العقارز أساسيات اإلدارة البالية 130

 333 اإلشتبال البال  أساسيات اإلدارة البالية 130

 334 إدارة الرساطة البالية وإدارة البحافظ أساسيات اإلدارة البالية 130

 335 إدارة البخاطر ق  البؤسسات البالية دارة مالية متقدمةإ 330

 336 ص،اديس التقاعد والضبان و مؤسسات اإلدخار متقدمة إدارة مالية 330

األسيييييييراق الباليييييييية األوليييييييية  331

 والرانرية  

 337 سرق البقتقات والخيارات والسرروس

 338 تسريس الخدمات والب،تجات البالية أساسيات اإلدارة البالية 130

 430 حلقة بحث ف  االسراق والبؤسسات البالية م،هجية البحث 235

 421 حاالت عبلية ف  البؤسسات البالية إدارة مالية متقدمة 330

 411 مال سرق مالية أو  ةتدريب عبل  ف  مؤسس إدارة مالية متقدمة 330

 

 ساعة مو البساقات التالية 12: إختيار ةختيارياإلتخصص متطلبات ال -هـ 

 431 الب،را البرونية وص،اديس الت،برية إدارة مالية متقدمة 330

األسيييييييراق الباليييييييية األوليييييييية  331

 والرانرية  

 432 أسراق الديو العاي

 433 التبريم الدول   إدارة مالية متقدمة 330

 434 إدارة مؤسسات التبريم الصرير  أساسيات اإلدارة البالية 130

 435 التبريم القخص  أساسيات اإلدارة البالية 130

 436 البقاريا الرياديةتبريم  أساسيات اإلدارة البالية 130

األسيييييييراق الباليييييييية األوليييييييية  331

 والرانرية  

 437 مراضيا مختارة ف  األسراق البالية

 438 مراضيا مختارة ف  الب،قتت البالية إدارة مالية متقدمة 330

 

 ساعات: 10مساقات إختياري حر  -و

الحرة أعيالس أو مسياقات ميو خيارج التخصيص وميو  التخصص تكرن دون تقييد بباف  ذلك اإلختيار مو مساقات 

 وليات أخر .
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لترزيا البساقات عل  السصرل الدراسية تكيرن  أسواق ومنشآت مالية لبرنامج الخطة ال،برذجية اإلسترشادية  -ز

 عل  ال،حر التال :

 الفصل الثاني الفصل األول السنة

 الس،ة

 

 األول 

وهيي : مقدميية فيي    سيياعات متطلييب جامعيية 7

 3سييياعةا ا لرييية انجليييينز أول    1الحاسيييرب 

  3ساعاتا لرة عربية 

ميدخم البيال واألعبيالا  130متطلب وليية:  9

   135ا مبادئ اإلقتصاد 134مبادئ البحاسبة 

سيياعاتا  3متطلييب جامعيية: لريية انجلييينز ثييان    10

 3سيياعة ا ثقافيية صييحية  1مقدميية فيي  علييم البكتبييات 

 ساعات. 3سطي،ية ساعاتا دراسات فل

ا  أساسييييييات 130متطليييييب وليييييية: مبيييييادئ ااإلدارة  6

 ا132اإلدارة البالية 

 الس،ة 

 الرانية

 إحصاا 230تسريسا  130متطلب ولية :  6 

إتصيييييييياالت  231  :تخصييييييييص إجبييييييييارز 9

قييييييرانيو األوراق التجارييييييية  232األعبييييييالا

التقريعيات البصرفية  233واألوراق الباليةا 

 واألسراق البالية

 235الب،يييرا التجارييييةا  234تخصيييص إجبيييارز:  15

إقتصاد نقرد وب،راا  236م،هجية البحث ف  األعبالا 

 الب،را االسالميةا 238محاسبة الب،ق ت الباليةا 237

 الس،ة 

 الرالرة

مبيييادئ التيييتميو  239تخصيييص إجبيييارز:  12

 331إدارة ماليييييية متقدميييييةا  330والتكافيييييما 

 األسراق البالية

 سرق الرهو والتبريم العقارزا   332 

تخصيييص إختييييارز ميييو قائبييية البسييياقات   3

 اإلختيارية

 334اإلشييتبال البييال     333تخصييص إجبييارز:   15

إدارة   335إدارة الرسييييياطة الباليييييية وإدارة البحيييييافظ 

صي،اديس التقاعيد  336البخاطر ق  البؤسسات الباليةا 

سيييييييرق البقيييييييتقات والخييييييييارات  337والضيييييييبان ا 

 والسرروس

 

 الس،ة 

 الرابعة

 حلقة بحث  430تخصص إجبارز:  5

 حاالت عبلية ف  البؤسسات البالية  421 

تخصيييص إختييييارز ميييو قائبييية البسييياقات  6

 اإلختيارية 

مساقات حرة إختيارية مو التخصص أو مو  3

 خارجه 

تسريس الخدمات والب،تجات  338تخصص إجبارز:  4

     411البالية  تدريب عبل  

 تخصص إختيارز مو قائبة البساقات اإلختيارية 3

 مساقات حرة إختيارية مو التخصص أو مو خارجه 7 
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 وصف المساقاتثالثا: 

 وصف مساقات متطلبات الكلية -ب

: تعريف أنرا  الرحدات اإلقتصادية ميو قطيا  خيا  وحكيرم  وتعياون  وم،ظبيات واألعمال للمالمدخل : 130

القطا  الخا  مو حييث طبيعية ال،قياط اإلقتصيادز لسروقات بي،هاا ما التروين عل  ترضيح ااير هادفة للربحا و

 وطريقة عبلها.والبالية مساهيم اإلقتصاد واإلدارة والبحاسبة ثم تقديم خالقيات األعبالا أووالقكم القانرن ا 

وتحلييم األداا اإلدارزا  الت،سييم والرقابيةالت،ظييم والتعريف برظيائف اإلدارة ميو التخطيي  و :مبادئ اإلدارة: 131

ا وربطهييا بتحديييد األهييدات السييلرا اإلدارزونبيياذج وخطييرات إتخيياذ القييراراتا ونظريييات اإلدارة البختلسييةا و

 .والب،قتت البالية بصررة خاصة يس أهدات م،قتة األعبال بصررة عامةقاسات واإلسترتيجيات لتحيوالس

الجانب القيانرن  في  م،قيتة  ادور البدير البال  ف  الب،قاة، لباليةالتعريف باإلدارة ا: مبادئ اإلدارة المالية: 132

تقيييم البييال  ال تكلسية رأ  البييالا سيعر السائييدة والقيبية الحالييية لل،قيردا اأألعبيالا وظيائف اإلدارة البالييية وأهيدافها

 .الربحيةال،قدية وتخطي   إدارة البطلرباتا إدارة البخنون والرقابة عليها العامماإدارة رأ  البال و لألصرلا

فهيم سيلرا البسيتهلكا سياسيات وإدارة تسيعير الب،تجياتا سياسيات ترزييا  : بيئة التسيريسا: مبادئ التسويق133

وسلعها وخدماتهاا تسعير الب،تجا أخالقيات  االب،تجات والبياا سياسات اإلعالن والدعاية والعالقات العامة للب،قتة

التسييريس وإسييترتيجيات سياسييات مقدميية لالب،تجييات وتسييعيرها.  هييا فيي  ت،رييياالتسييريسا بحييرة التسييريس وأهبيت

 .وال،قاط البال  والتسعير ف  قطا  الخدمات

أهيدات البحاسيبة الباليية واإلدارييةا مبيادئ البحاسيبة الدولييةا ترثييس وتسيجيم األنقيطة  :مبادئ المحاسببة: 134

رواتيب وال،سقيات لالباليةا ببا ذلك عبليات ال،قديةا والحسابات البدي،ةا والبخنون واألصرل البتداولية والرابتيةا وا

عييرت عليي  الحسييابات الختامييية واإليييراداتا حسييابات البطلربييات وحييس البلكيييةا إعييداد التسييريات الجرديييةا الت

للقروات البساهبة العامة ببا ف  ذلك البينانية العبرمية وحساب الدخما وحساب ترزيا األرباح  حسيب القيرانيو 

 السلسطي،ية.

وتحدييد  التعريف بعلم اإلقتصادا تقديم مبادئ االقتصاد الجنئ  والكلي ا العيرو والطليب :مبادي االقتصاد: 135

مساهيم الب،افسية مسهري البطالة والتضخما مينان البدفرعات والبينان التجارزا صر اإلنتاجا اأسراق ع، األسعارا

 واإلحتكار وإحتكار القلةا مساهيم ال،اتج البحل  والدخم القرم ا الدورات اإلقتصادية والت،بؤات البستقبلية.

وأنرا  البياناتا ومقياييس االحتبياالت والتقيتت والسرضييات  ااإلحصاا علم تقديم مسهري: مبادئ اإلحصاء: 230

قيييا  وإسييتخدامته فيي  اإلدارة والبحييث العلبيي  وبحييرة اإلنتيياج والتسييريسا والتطبيقييات فيي  وطييرق إختبارهيياا 

شروات التيتميو والب،يراا التعيرت علي  بيرامج واليرزي االحصيائية البحرسيبةا التعيرت علي  البيانيات البخاطر و

  .لباليةا وعل  نباذج البسح االقتصادز للبؤسسات واألسراق الباليةاإلحصائية ا

 ف مساقات متطلبات التخصص اإلجباريةوص -ب 

: التحدة أماي الجبهررا وتابة البمورات الداخليية بييو البسيتريات اإلداريية للب،قيتة : مبادئ إتصاالت األعمال231

مساهيم وتابة التقارير وأجنائها. أمرلة لكتابة التقياربر اإلدارييةا الباليةا انرا  البمورات والتقاربر الداخليةا أسس و

ووتابة التقارير البالية وشرح البعيان  الكام،ية وراا البعيادالت واألرقياي ا وويسيية التحيدة للصيحافة عيو القضيايا 

 البالية واالقتصادية.
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 قرانيو األوراق التجارية السلسطي،ية ببا فيها القيك والكببيالة والسيحب.  :قوانين األوراق التجارية والمالية: 232

الصادرة  وخصائص الس،دات أنرا  خصائص السهم البتداول ف  السرق السلسطي، ا وقانرن القروات السلسطي، ا

   .الس،دات الحكرميةعامة والبساهبة القروات العو 

م،اققة القرانيو السلسطي،ية ذات العالقة ومقارنتهيا بيدول أخير ا  المالية:التشريعيات المصرفية واألسواق : 233

ويقبم ذلك قرانيو الب،را ومه،ة الصرافة والتبريم الصريرا وشيروات التيتميوا وقيانرن السيرق البيال ا وقيرانيو 

 .3و 2 ا1السلسطي،ية. والقرانيو ذات العالقة الدولية مرم تعليبات بازل  سرق رأ  البالوأنظبة هيئة 

الخييدمات فيي   أنييرا وظييائف رأسيبال الب،ييك التجييارزا  ت،ظيييم األدارز للب،ييك ولسروعييهالاالبنبو  التجاريببة: : 234

رة الخني،يية فيي  الب،ييرا إدا الحسييابات الجارييية والتييرفير والردائيياا القييرووا الكسيياالتا إدارة الب،ييك التجييارزا

البطاقييات الدائ،يية  حسييب نظيياي سييرفتا تحييريالت األمييرالالضييباناتا واإلعتبييادات البسييت،ديةا إدارة  االسلسييطي،ية

البسيئرلية  التخطي  والرقابة الداخلية ف  الب،كا عالقة الب،ك بسلطة ال،قد السلسطيتيةا البتاجرة بالعبالتا والبدي،ةا

 اإلجتباعية للب،ك.

أو اإلداريييية أو ة البالييية ل: تعرييييف البحييث العلبيي ا تحدييييد وتعريييف البقيييكاألعمببال: منهجيببة البحببث فبببي 235

تحلييم البيانيياتا تصيبيم إسييتبانة البحيث والبقابلييةا مراجعيية  ااإلقتصياديةا تحديييد خييارات ووسييائم البحيث العلبيي 

تصيبيم  األدبياتا الحصرل عل  البيانات البالية ضبو شبكات البحث األواديب  وقراعد البيانات البحلية والدوليةا

 اإلحصائ ا صيااة البحث ال،هائ .البحث وصيااة السرووا التحليم البال  و

ال،قيرد واليدورة االقتصياديةا  تعرييف ال،قيردا  اميدخم للعالقية بييو ال،قيرد والب،يرا: بنبو النقبود وإقتصاد ال: 236

العالقية بييو  ا ال،قيرد وسيعر السائيدةا نظريية سيعر السائيدةا(للقيبية وتخينيو قييا أداة وظائف ال،قرد )وسيلة تبادلا 

 .ا السياسة ال،قدية للب،ك البرونزمحددات عرو ال،قرد السياسة البالية وال،قديةا ال،قرد والتضخما

التجييارز  ا دليييم الحسييابات فيي  الب،ييكفيي  الب،قيي ت البالييية إلطييار العيياي للبحاسييبةا :محاسبببة منشببآت ماليببة: 237

ببا فيها القروو والردائا واإلعتبادات  للخدمات البصرفيةاتسجيم وترثيس العبليات ا واإلسالم  وشروة التتميو

وإصدار الضبانات وتسرية القيكاتا البحاسبة عل  شروات التتميو والتعريضات وتحصيم األقساطا والتسيريات 

 إعداد الحسابات الختامية للب،ق ت البالية. الجردية وعبم البخصصات واإلحتياطيات للب،قتت الباليةا

مقارنيية بيييو أعبييال الب،ييرا اإلسييالمية والتجاريييةا تقييديم الخييدمات فيي  الب،ييك اإلسييالم : االسببالمية: البنببو  : 238

بالتبليكا البنارعة واإلستص،ا ا بطاقيات اإلئتبيان اإلسيالميةا  ةالب،تهي ةالبرابحةا البضاربةا البقاروةااإليجار

اإلعتبادات البست،دية ف  الب،ك اإلسالم ا ال،ظاي البحاسب  والتبريل  للب،ك اإلسالم ا التحليم البال  والحسيابات 

 الختامية ف  الب،ك اإلسالم .

إللنامي  واإلختييارزا السيروق بييو التتمي،يات :أنرا  التتميو العامية علي  الحيرادة ا: مبادئ التأمين والتكافل239

العاميية والتييتميو عليي  الحييياةا ع،اصيير ومبييادئ التييتميو وعقييرد التييتميوا الت،ظيييم اإلدارز لب،قييتة التييتميوا الرقابيية 

ميو تتطبيقييات الييـت اقييرانيو السلسييطي،ية الخاصيية بالتييتميوا مسهييري إعييادة التييتميوالوالتخطييي  عليي  م،قيي ت التييتميوا 

 .والحياة الحرادةتتميو عل   ةاإلسالمي

وحيس  ترويبية رأ  البيال قييا  العائيد علي  اإلسيتربارا االبرازنيات اإلسيتربارية: اإلدارة المالية المتقدمبة: 330

 القروو طريلة األجماالتبريم قصير األجما ا سياسات ترزيا األرباح والعائد البتبق االتبريم اإليجارزا البلكية

 إتخاذ القرارات اإلسترباريةا تحليم اإلستربارات.األسراق الباليةا الت،بؤ والتخطي  البال ا مدخم للبتاجرة ف  
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ا ع،اصير ة والرانرييةا نظريية السيرق البيال التسرقية بييو السيرق األوليي: األوليبة والثانويبة المالية : األسواق331

السييرق البييال : البسييتربرا وشييروة الالعبييرن فيي  السييرق البييال  الرييانرز اييير الرسييب ا وسييااة السييرق البييال ا 

 الرسيياطةا والقييروات البدرجييةا دور القييروات الرسيييطة وبسييتربرا طييرق العييرو والطلييب فيي  السييرق الرانرييية

ا طرق تسرية الحسابات ف  السرق الرانريةا عالقية الب،يرا وشيروات الرسياطة بالسيرق بإستخداي برامج البحرسبة

 .والقروات البدرجة البال 

دور التعييرت عليي  سييرق الييرهو العقييارز والبؤسسييات القائبيية عليييةا : هن والتمويببل العقبباريسببوق الببر: 332

طيرق  أسيس وخصيائص اليرهو العقيارزاوالقطا  البصيرف  علي  سيرق العقياراتا  ةوالبحلي ةالحكرمة البروني

تبريم الرهو العقارزا أسراق الرهو العقارز الرانريةا أنرا  الرهرناتا م،ظب  الرهرناتا ت،ظيم الرهرنيات ميو 

 ا واألثر الضريب .اتالرهو العقارز والضبان خالل أوراق مالية مصدرةا

لي  السئيات ايير اإلشتبال البيال ا وصيرل الخيدمات الباليية والبصيرفية والتيتميو إ تعريفشتمال المالي:: اإل333

ا التعامم ما ال،ظاي الرسب ا إمكانية إستخداي البلسرن الب،ك  ف  البعيامالت الب،كييةا الت،ير  الجررافي  عل  القادرة

ومؤسسيات التبرييم الصيريرة في  ترسييا اإلشيتبال  الب،يرا التعاونيية وال،قابيية م،اققية دور تقديم البقررة البالييةا

  .البال 

إدارة مؤسسات الرساطة الباليةا ص،اديس اإلسيتربار البسترحيةا صي،اديس : المالية والمحافظ: إدارة الوساطة 334

إدارة البحسظة اإلسترباريةا الت،ر  الجررافي  والب،تجي  )أسيهما سي،داتا نقيد التعريف ب،ظرية واإلستربار البرلقةا

 أج،ب ( ف  البحسظة اإلسترباريةا 

تحديييد وتعريييف البخيياطرةا تعريييف الخطيير ومسييئرلية تحديييدةا : إدارة المخبباطر فببي المتسسببات الماليببة :335

و تقلبيات اسيعار العبيالتا عيالتعريف بإدارة البخاطر ف  البؤسسة الباليةا أنرا  البخاطر ال،اتجية واإلحتياط لها 

طبيعية  اسيعر السائيدة مخياطر السييرلة ال،قدييةا مخياطر معيدل، مخياطر اإلئتبيان مخاطر السرقا مخاطر التقريما

 .2وتعليبات بازل والب،را واإلستربارات مخاطر م،تجات البقتقاتا البخاطر  أنرا  مخاطر  التتميواو

التقاعيدا قيرانيو وأليية عبيم  مؤسسياتمسهيري ولليية عبيم   :إلدخبارا: صناديق التقاعد والضمان ومتسسات 336

التعرييف  االحساب األوتروارز لتحديد نسب البقاروة ف  أنظبة التقاعد والضبان مؤسسات الضبان اإلجتباع ا

 ،التعيرت علي  الخييارات األخير  لتعريضيات نهايية الخدمية ،ببؤسسات ااإلدخار وأختالفها عو ال،ظاي البصرف 

 قرانبو التقاعد والضبان السلسطي،يةا التعريف ببؤسسات اإلدخار وتبيينها عو ال،ظاي البصرف .

عبليية تسيعير العقيرد  : التعريف بسرق البقتقاتا لليية عبيم السيرقا: سوق المشتقات والخيارات والفوكس337

سرق البقتقات لألسهم والس،داتا أثر سرق البقتقات عل  أسيعار األسيهم والسي،دات والتحرطا  البضاربةاألجلةا 

ربي  األسيهم  ي السيرابارمسهياألج،بييةا سيرق العبيالت السرقيةا السروقات بييو سيرق الخييارات والسيرق األجليةا 

 .والس،دات ببترس  أسعار البررصة

تطبيس مبيادئ  تخطي  تسريس الخدمات البالية وتحديد إستراتيجيتهاا  :سويق الخدمات والمنتجات المالية: ت 338

الب،تجيات والخيدمات ايية علي  تسيريس عوخيارات التسريس وإستراتيجياته البتعلقية بيالب،تج والتسيعير والبكيان والد

خييدمات المييو مسييتربريو ومسييتخدم   عبييالاإنتقييار ووصييرل الخدميية البالييية ألوبيير عييدد مبكييو للطببرق  .البالييية

 والتتميو. والتبريلية البصرفية
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ليب بعبيم بحيث في  مرضير  األسيراق أو البؤسسيات البالييةا ايقري وم ط: حلقة بحث في األسواق المالية: 430

مدخم للبرضر  ومراجعة  بحيث يقبم ا،هايةالويقري بعرضه وم،اققته ف  الصف أماي الطلبةا وتقديبه بصررته 

األدبيات وطريقة البحث ونتائج الدراسة والترصيات. ويتم التروين علي  تحلييم البيانيات الباليية والسيرقية ورسييلة 

 .ة البحثا ويتعرت الطالب عل  مصادر البيانات للب،ق ت واألسراق البالية الرط،ية والعربية والعالبيةلكتاب

دراسيية حيياالت عبلييية فعلييية أو إفتراضييية تتعلييس بعبييم : : حبباالت عمليببة فببي األسببواق والمتسسببات الماليببة421

وسيرد الخييارات الببك،ية لحيم البقيكلة مؤسسة ماليةا بحيث يتم تحديد البقكلة والتعريف بهاا ومو ثيم ييتم تحدييد 

ا والتيدرب علي  عبيم مرازنية لةارا للرصرل إل  الحم األمرم للبقيكلكم خيالتحليم البال   ثم عبم البحددةا ومو

 .تقريلية وإستربارية ونقدية للحاالت العبلية تحت الدراسة

ساعة فعلية ف  مؤسسة مالية أو  40تدريب الطالب لبدة  : تدريب عملي في متسسة مالية أو السوق المالي:411

صيسحات يقيدي للبيدر  عيو  3ي  الطاليب بكتابية تقريير ميو ا بحييث يقيرمدر  البيادةشروة وساطة تحت إشرات 

خبرته وإنطباعته ف  العبما عل  أن يقري البدر  بعبم زيارتيو للطالب ف  وقت التدريبا وتحسب عالمة ناجح 

 .أو راسب للبساق

 

 (التاليساعة من  12ختياري )إختيار اإلتخصص المساقات وصف  –ج 

 اتعريف وظائف الب،يك البروينز في  الرقابية علي  ال،ظياي البصيرف  التنموية:صناديق : البنو  المركزية و431

قرح أهدات ل ثم األنتقال للب،ك الت،برزا وإصدار العبلة الرط،يةا وتخطي  السياسة ال،قديةا وعبلها وب،ك حكرم .

تعرييف خصيائص ولعربية واإلقليبية والدولية. همس الص،اديس )الب،را الت،برية( ا طريقة عبم ووخصائص ودور 

 .العربية الص،اديسا ما التطبيس عل  للبقترضيوالقروو وشروطها البيسرة ببا فيها فترة السباح البب،رحة 

عييو  ةسيي،دات الصييادرالسيي،دات الحكرميية البرونيييةا أذونييات الخني،يية.  ،سييرق ال،قييرد :أسببواق الببدين العببام: 432

والرانرييةا قييا  البخياطرة والعائيد في   ع،د اإلصيدار البلدياتا تسعير الس،داتا تداول الس،دات ف  السرق األولية

السي،دات اإلسيالمية خصيائص والعائيد علي  السي،داتا  (الس،دات بتنراعهياا العالقية بييو سيعر السائيدة الدوليية )ليبير

 . ا وتحديد العائد عليهاوتسعيره

 االسيتربارا خصيائص وطيرق التجيارة الدوليية تبريم ا 1945السياسة ال،قدية العالبية م،م  :: التمويل الدولي433

 االدولية البالية األسراق البالية الدوليةا االتساقات  بيا األوراق البالية ف  أورر مو سرق مال  عبر الدولا االدول 

 .لقروات البتعددة الج،سياتوالبحاسبية والبرزنات اإلستربارية لاإلدارة البالية 

لريرو  مرازنية العائليةإعيداد  خط  شيراا الب،ينلا إتخاذ قرارات اإلستربار القخص ا: التمويل الشخصي:435

اإلقتيييراو أو  إدارة األصيييرل القخصييييةا إدارة الحسيييابات الب،كييييةا امرازنييية التيييدفس ال،قيييدز االتعلييييم والصيييحة

و  طيرق إختييار اإلسيتربار القخصي  نظياي التقاعيد اإختييار تطرير خط  مالية شخصية ببيا في  ذليك اإلستئجارا 

 .لإلستربارات القخصية حساب العائد عل  اإلستربار التخطي  الضريب ا امعرفة الب،تجات الب،اسبة

  البتاحييةا سييائم الباليييةالرو هيياعليي  طييرق تبريلوالبقيياريا الريادييية بعريييف الت :: تمويببل المشببارير الرياديببة356

للبقياريا الجدييدة ببيا فيهيا  ةطيرق التبرييم األولييمقارنية بييو ببقيرو  جدييدا بالية لبيدا العبيم الخطة التحضير 

اإلدارة  التعاون اتبريم البقرو  الريادز مو خالل التبريم  إستخداي إمكانية القروة البساهبة الخاصة والعامةا 

 ف  الب،ق ت الصريرة. البالية
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 األسيراق البالييةاب الخاصية إختييار مرضير  ميو القضيايا الحديرية : :: مواضير مختارة في األسواق المالية437

ا وتمبمب أسعار األسهم البستبرا وزيادة البخاطرة ف   مرم األزمات البالية العالبية وتخصيص السصم لب،اققتها

ويقبم ذلك قرااات وحاالت  بالبعادنا وايرها مو البراضيا الت  تستجد بإستبرار.التجارة  التجارة بالبقتقاتا 

 .عبلية وعروو صسية مو فبم الطلبة والبدر 

الباليييةا  الخاصيية بالب،قيي تختيييار مرضيير  مييو القضييايا الحديريية إ: مواضببير مختببارة فببي المنشببأت الماليببة:438

 مؤسسيات الضيبان اإلجتبياع البساضيلة بييو  ا أزمة مؤسسات الرهو العقارز وتخصيص السصم لب،اققتها مرم 

أنرا  جدييدة ميو اليـتتمي،اتا وتطبيقيات أنقيطة اإلنترنيت البتسيارعة في  البؤسسيات  فحص ا والخيارات األخر 

وايرها مو البراضيا الت  تستجد بإسيتبرار. ويقيبم ذليك قيرااات وحياالت عبليية وعيروو صيسية ميو  االبالية

 .بم الطلبة والبدر ق
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ا   : المخرجات التعليمية للتخصصرابعا

األعبييال يكييرن قييادرا عليي  تلبييية االحتياجييات السعلييية لسييرق العبييم فيي  البييال وتقييديم خييريج متبييين فيي  مجييال 

البؤسسات البالية الب،كية واير الب،كية وشروات التتميو واألسراق البالية وشروات الرساطة البالية للعبم في  

تي  والعرب  والعالب . ميو خيالل البينج بييو البعيارت والبهيارات والقيدرات الالسلسطي، ا اإلقتصاد الرط،  

والتي  تضيم العليري اإلداريية والبحاسيبية واالقتصييادية  اسيكتسيبها خيالل البسياقات البتعيددة في  هيما البرنييامج

واإلحصيياا والعلييري الخاصيية باألسييراق البالييية واالسييتربار والبررصييات والب،قيي ت البالييية البصييرفية واييير 

ة يبكيييو تلخيصيييها فييي  البهيييارات البصيييرفية. وبتسصييييم أورييير فيييإن البخرجيييات التعليبيييية للبرنيييامج البقترحييي

 والبعارت التالية:

 

يتقو مدلرالت البساهيم البالية مرم القيبة الحالية والبستقبلية لل،قرد وع،صر البخاطرة وسعر الليبر لتحديد  .1

 .السائدةا وتكلسة رأ  البالا ونسب التحليم البال ا وطرق حساب وقيا  همس البساهيم

ظاي البصرف  السلسطي،  واإلقليب  والدول  ووظائسها وخصصائها ولليية لدية السهم الخا  والبعبس  بال، .2

 تقديم خدماتها ألنرا  العبالا. 

 عبم الب،قتت واألسراق البالية ف  فلسطيوف  ت،ظيم  الحكرمية وصف دور الهيئات الت،ظيبيةيعرت   .3

 الخني،ة ف  الب،را السلسطي،ية ما عدي وجرد عبلة وط،ية بإدارةلدية البعرفة  .4

 ية اإلقليبية والدولية.ريبلك السهم  الخا  والبعبس ألنرا  الب،را األخر  البتخصصة والت،ب .5

معرفيية أنييرا  وخصييائص األوراق البالييية التيي  يييتم تييداولها فيي  السييرق السلسييطي،ية واألسييراق العربييية  .6

 والعالبية.

 ترصيات الب،اسبة لملك.يبلك القدرة عل  فحص طلبات القروو وتقديم الخدمات الب،كية األخر  وعبم ال .7

  .يسهم العالقة بيو الردائا والحسابات الب،كية وقرارات م،ح القروو وتقديم الخدمات الب،كية األخر  .8

  .لقانرن القروات السارز بسلسطيو ا  وفق هاطرق إستخدي القروات البساهبة العامة ف  رفا رأ  مال يسهم .9

 .ولية والرانريةاألالبالية  لتسرقة بيو األسراق ليبلك البعرفة  .10

يبلييك القييدرة عليي  عبييم التحليييم البييال  إلتخيياذ القييرارات اإلدارييية أو الترصييية بهييا ب،يياا عليي  مييا يعييرت  .11

بتساسيات الرضيا البيال ا وبإسيتخداي التق،ييات الب،اسيبة مريم نبياذج التيدفس ال،قيدز ومعيدالت العائيد علي  

 اإلستربار.

 .ألسعار األسهم البتداولة ف  األسراق الباليةالبهارة البطلربة لتقييم القيم السعلية  يتقو .12

 البقدرة عل  تحليم ال،ظريات البختلسة لتحديد أسعار السائدة محليا وعالبياا يبلك  .13

 مخاطر االئتبانوإدارة البحافظ االسترباريةا وتخصيص األصرلا وإدارة البخاطرا مبادئ سهم ي .14

مريم معيدل التضيخم والبخياطر وزييادة اليدخم القيرم  قادرا عل  ترضيح العالقة بيو البساهيم االقتصادية  .15

 وع،صر البخاطرة وتمبمبات أسعار السائدة.

يبتلك القدرة عل  م،اققة ووتابة مساهيم الصالت بيو نظرية األسراق البالية وما يحدة فيها ف  الصحافة   .16

 البالية.

تيييارز حسييب القييرانيو ذات يبلييك مهييارات ومسيياهيم والبعييارت البتعلقيية ب،قيياط التييتميو اإلجبييارز واإلخ .17

 العالقة باإلقتصاد السلسطي، 

 التبيين بيو البساهيم واألسس والتعريضات البستحقة بيو تتمي،ات الحرادة والتتميو عل  الحياة .18

 الحرادة.و العامة تتمي،اتالخدمة ف  بعض ااات إعادة التتميو وللياتها البستمعرفة إجر  .19
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لسة البستخدمة ف  اإلقتصاد السلسطي،  وعلي  البسيتر  العيالب ا ببيا بيين بيو أنظبة نهاية الخدمة البختي  .20

 ف  ذلك ص،اديس الترفير ومؤسسات الضبان اإلجتباع  والتقاعد واإلدخارا والبقارنة بي،ها.

والتبريييم  القييدرة عليي  التعامييم مييا أنقييطة التبريييم اييير البصييرفية مرييم مؤسسييات التبريييم البصييرر .21

 اإليجارز.

تحليييم البيانييات اإلحصييائية والبالييية فيي  الرصييرل للترصيييات الب،اسييبة فيي  لبرمجيييات اوال،بيياذج  يسييتخدي .22

 بال،سبة للقرارات البالية. 

 يكرن قادرا عل  شرح السروق بيو العقرد اآلجلة والخيارات والبيا الحاضر ف  األسراق البالية. .23

والدافا ميو مختليف البقيارويو يبتلك القدرة عل  فهم لليات واتساقيات العاملة ف  سرق الصرت األج،ب ا  .24

 .ف  تجارة العبالت األج،بية. والتعرت عل  العرامم الت  تحدد قيبة العبلة

بختلسة اليبتلك القدرة  عل  فهم خصائص أدوات البقتقات )العقرد البستقبلية وعقرد الخيارات(ا والدوافا  .25

ت البالييية البقييتقة عييو األسييهم صييف العرامييم التيي  تحييدد تسييعير األدواويالسييتخدامها وويسييية تييداولها. 

 والس،دات. 

 

ا:  (البرنامج المقترح دراسة السوق )فرص عمل خريجخامسا

نتيجة لنيادة أهبية هما القطا  البال  ف  مساهبته ف  الدخم القرم  وظهرر قضايا مالية وإقتصادية وقانرنيية 

إل  تخصص جديد يرط  همس الحاجة ومحاسبية عل  البستر  الرط،  واإلقليب  والعالب ا فقد خلقت الحاجة 

القطياعيو البتالزمييو. ونجيد أن العدييد ميو و بالبيئية الرط،يية التي  تعبيم بمو تخريج مه،يو متخصصيو ملبيي

إل  تقديم هما التخصص لترطية حاجة السيرق البتناييدة ميو متخصصييو علي  مسيتر   حديرا   الجامعات إتجت

اد السلسطي، ا حيث نجيد فير  العبيم متيرفرة في  البؤسسيات درجة البكالرريسا وهر ما ي،طبس عل  اإلقتص

 اا ومعظيم العيامليو فيهيا ميو خريجي  درجية البكيالرريسا بتخصصيات لهيالبالية التالية عل  مستر  فلسيطيو

 :ويبكو تسصيلها عل  ال،حر التال  اعالقة بالتخصص الجديد

 فرعيا  حسيب  260تضيم حيرال   فلسطي،  ووافد )عربي ( ب،ك تجارز 15يرجد :   :البنو  التجارية

فير   بيدن السلسيطي،يةا وتعتبير القير  والفي   ةدليم الب،را الصادر عو السلطة السلسطي،يةا مرزع

همس السرو  منية لخريج  هما التخصص ورنها م،تقيرة في  ويم الب،ياطس السلسيطي،ية مبيا العبم ف  

ا وسييكرن لخريجي  هيما سيةوالبيدن الرئيترفر معه فر  عبم لخريج  الب،اطس مو ايير البراوين 

التخصص أولرية لكرنهم يحبلرن البهارات البطلربة لطبيعية أعبيال هيمس السيرو  الب،كيية واإلدارات 

 .اإلقليبية

 ا )ب،يك الصيسا( ب،يك جدييد تحيت التتسييسوه،اا  ف  فلسطيوا ه،اا ب،كيو يعبالن :البنو  اإلسالمية

ً  يحرال  عقرلوتصم فروعها   .ة بسلسطيويمرزعة ف  معظم البدن الرئيس و فرعا 

 ولها مكاتب ف  يبلغ عدد القروات العاملة ف  فلسطيو تسا شروات مساهبة عامةا  :شركات التأمين

ضييم هييما القطييا  إسييتقطاب عييدد مهييم مييو خريجيي  هييما سحيييث سي ية،السلسييطي معظييم البحافظييات

 .مو التخصصات ذات العالقة األخر  لحاجتهم التخصص إلنه أقرب

 وت،تقير فروعيه في  العدييد ميو  نداد أهبيية هيما القطيا  في  فلسيطيوت: متسسات اإلقراض الصغيرة

صيم عيدد البؤسسيات العاملية في  هيما القطيا  حيرال  عقيرة مؤسسيات ببيا فيهيا يالبدن السلسطي،ية و

 م،ظبة اإلنروا للالجيئو.
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 مؤسسيات تعاونيية تعبيم في  إقيراو البقياريا ال،سيريةا وهي  ه،اا  :متسسات اإلقراض التعاونية

 تقا ف  بعض البدن السلسطي،ية.

 تعبييم فيي  مجييال بيييا وشييراا  ه،يياا ثبييان شييروات مسيياهبة خصرصييية  :شببركات الوسبباطة الماليببة

 .األسهم ف  السرق السلسطي،ية وف  أسراق الرطو العرب  والعالم للبتعامليو السلسطي،يو

  :ه  مؤسسة حكرمية فلسطي،ية تقرت عل  القطا  البصرف ا وترفر س،ريا  سلطة النقد الفلسطينية

 .لخريج  هما التخصص البقترح فر  عبم جيدة

 مؤسسية حكرميية مسيتقلة تعبيم علي  ضيبان القيروو وهي  :متسسة ضبمان القبروض الفلسبطينية

  مؤسسة حديرةا ولخريج  هما التخصص أولرية للعبم بها.

 ومقرس مدي،ة نابلسا وهر يرفر فير  عبيم سي،ريةا وسييكرن لخريجي  ، المالي في فلسطين السوق

 .هما التخصص أولرية العبم به

 لقيد تييم تجبييد العبيم بهيمس البؤسسيات وببكيو إعييادة : المنشبآت الماليبة المتعاملبة ببالعمالت اإلجنبيبة

 .ترخيصها السباح لها بالعبم وتجديد

  بم عل  الرقابية علي  السيرق تعلة وقمست وه  مؤسسة حكرميةة، ينالفلسطي المالس هيئة سوق رأ

 لهما التخصص. مهبة ا وترفر فر  عبموشروات التتميو وشروات الرساطة البال 

 بيييرت الخبيييرة البتخصصييية فييي  التبريييم واالسيييتربار وتقيييييم األصيييرل  ميييو: المكاتببب االستشبببارية

 والقروات

 ميو  بحيرة هيما القطيا بحات الدوريية البتعلقية رالبسيلررو العبم ف   :جهاز األحصاء الفلسطيني

 البؤسسات البالية والتتميو واألسراق البالية.

  (ا أن عيدد 2014وأخيرا  فقد أوضح مسح البالية والتتميو ف  فلسطيو )جهياز اإلحصياا السلسيطي، ا

شييروة مسيياهبة عاميية ومسيياهبة خصرصييية ومؤسسيية  27البؤسسييات البالييية البصييرفية يصييم إليي  

مرظيفا  1150شيروات تيتميو تقيرم  9ا و2014مرظف في  سي،ة  6100ميةا وتقرم حرال  حكر

مييو صييراف  العبييالت ويقييرم  471مرظييف. و 180شييروات تعبييم فيي  السييرق البييال   تقييرم  9و

ا التخصيصا ميا مرظف. وهر ما يعط  مؤشر واضح عل  حجم السيرق لخريجي  هيم1100حرال  

 .ليلية مو الخريجيو الجامعييويسترعب نسبة ق مالحظة أن قطا  الصيارفة

 البصارت والب،يراو  التجارية  الب،را العبم ف  وتقبم  :هنك فرص عمل في دول الخليج العريي  

ا واألسراق الباليية الرانريية اتالبررصا  ووالص،اديس الت،برية الرط،ية واإلقليبية والدولية اإلسالمية

إعييادة التييتميوا  التييتميو وشييروات شييرواتا ووالبقييتقات األسييراق البالييية لل،قييد والبعييادن بررصييةو

 .ومؤسسات وص،اديس اإلستربار شروات الرساطة الباليةوشروات التتميو عل  الحياة و
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