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 اإلدارة المالية والمصرفية وصيف مقررات قسمت

 السنة الدراسية  اسم المقرر
 األولى  مبادئ المحاسبة المالية 

 األولى  محاسبة متوسطة 
 الثانية  محاسبة إدارية
 الثالثة  إدارة مالية 

 الرابعة  المؤسسات الماليةإدارة 
 الرابعة  التمويل الدولي
 الرابعة  أسواق مالية
 الرابعة المالية العامة

 الرابعة تمويل الشركات
 الرابعة أساسيات التأمين

 الرابعة الخدمات المصرفية
 الخامسة  التحميل المالي في المؤسسات المالية

 الخامسة  تمويل إسالمي 
 الخامسة  تحميل االستثمار
 الخامسة  إدارة المخاطر 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 مبادئ المحاسبة المالية :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعات  4 :عدد الساعات 

 ة المالية في الشركات التجاريةالمحاسبمبادئ التعريف ب :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 المحاسبية المعمومات نظمو  ى المحاسبة إل مدخل 
 المحاسبية الدورة 
  معادلة الميزانية 
 قاعدة القيد المزدوج 
 السجالت والدفاتر المحاسبية 
 القيود المحاسبية لمعمميات المالية في دفتر اليومية تسجيل  
 القيود المحاسبية لمعمميات المالية لمحسابات في دفتر األستاذ رحيلت 
  الحسابات واستخراج أرصدتها المدينة والدائنةإقفال 
  باألرصدة المراجعة ميزانإعداد 
 مردودات المشتريات ومردودات  -تسجيل العمميات التجارية مع الموردين والزبائن )المشتريات والمبيعات

 الحسم المكتسب والحسم الممنوح( –المبيعات 
  الكمبياالت( –تسجيل العمميات الخاصة باألوراق التجارية )السندات ألمر 
  نظام الجرد الدوري( –العمميات التجارية )نظام الجرد المستمر 
 التسويات الجردية 
 اإلهتالكات  
 المخصصات 
 والمستحقات المقدمات 
  ميزانية( –أرباح وخسائر  –إعداد الحسابات الختامية )متاجرة 
  قائمة المركز المالي( –إعداد القوائم المالية )قائمة الدخل 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 متوسطةمحاسبة  :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعات  4 :عدد الساعات 

 الدوليةإعداد القوائم المالية لمشركات وفق المعايير المحاسبية  :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 اإلطار المفاهيمي لممحاسبة والمعايير المحاسبية الدولية 
   :إعداد القوائم المالية لمشركات وفق المعايير المحاسبية الدولية 

 قائمة الدخل  -
 قائمة المركز المالي -
 قائمة التدفقات النقدية -
 قائمة األرباح المحتجزة  -
 قائمة التغيرات في حقوق الممكية -

  المصاريف محاسبة 
 محاسبة االيرادات 
 محاسبة الموجودات الثابتة 
 محاسبة الموجودات المتداولة 
 محاسبة المطاليب 
 محاسبة حقوق الممكية 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 محاسبة إدارية :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

المحاسبية في التخطيط المعمومات المبادئ والتقنيات، واستخدامات  قرريتناول هذا الم :الهدف 
 بهدف دعم القرار. منظمات األعمال من وجهة نظر اإلدارة فيوالرقابة 

 :رمحتوى المقر 
 مقدمة في المحاسبة اإلدارية : مفاهيم أساسية 
 سموك التكمفة : الرافعة التشغيمية 
  التكمفة والربح والحجم : تحميل نقطة التعادلتحميل 
 المعمومات المالئمة التخاذ القرارات اإلدارية 
 إعداد الموازنات التخطيطية 
 الرقابة عمى الموازنات وتحميل االنحرافات 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 الماليةاإلدارة  :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 يهدف المقرر الدراسي إلى التعريف باإلدارة المالية :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 مدخل إلى اإلدارة المالية 
 التحميل المالي 
 التنبؤ باالحتياجات التمويمية 
 العائد والمخاطرة 
 القيمة الزمنية لمنقود 
 تقييم االستثمارات 
 المال هيكل رأس 
 تكمفة رأس المال 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 إدارة المؤسسات المالية :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 التعريف بنظريات وأساليب إدارة المؤسسات المالية وخصوصا المصارف :الهدف 
 :رالمقر محتوى 

 تعريف المؤسسات المالية وأهميتها 
 وظائف المؤسسات المالية وأنواعها 
 نشوء وتطور المصارف 
 خصائص اإلدارة المصرفية 
 إدارة رأس المال 
 إدارة الموجودات والمطاليب 
 القوائم المالية لممؤسسات المالية 
 مؤشرات األداء في المؤسسات المالية 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 التمويل الدولي :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 التعريف بنظريات وأساليب التمويل الدولي وأهم اإلشكاليات المعاصرة المرتبطة به :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

  مفهوم التمويل الدولي وأهميته 
  التمويل الدولينظريات 
 مصادر التمويل الدولي 
 )دور العمالت القيادية في التمويل الدولي )الدوالر، اليورو،  وغيرها 
 )النظام النقدي العالمي )ميزان المدفوعات، أسعار الصرف وأسواق الصرف األجنبي 
 )صناديق التمويل الدولية )صندوق النقد الدولي، البنك الدولي 
 ية الرئيسية )األمريكية، األوروبية واليابانية(المراكز المالية العالم 
 أزمة المديونية الخارجية 
 االستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات 
 منظمة التجارة العالمية، جولة األرغواي، مؤتمر دافوس 
 )التكتالت االقتصادية العالمية )منطقة التجارة الحرة العربية، نافتا، اليورو، آسيان 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 أسواق مالية :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

يقدم المقرر فكرة شاممة عن األسواق المالية وكيف يمكن لممستثمر استخدام األسواق  :الهدف 
 والمنتجات المالية األخرى.المالية لالستثمار في األوراق المالية 

 :رمحتوى المقر 

 مقدمة : أنواع األسواق المالية وتصنيفاتها 

  أسواق رأس المال : سوق األسهم 

 أساسيات األسهم 

 تقييم األسهم 

 تسعير األسهم 

 مؤشرات األسهم 

 الوساطة المالية وعممية تداول األسهم 

 التحميل األساسي والفني 

 أسواق رأس المال : سوق السندات 

 أساسيات السندات 

 تقييم السندات 

 :األسواق المالية األخرى 

 سوق النقد 

 سوق الصرف 

 سوق المشتقات 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 المالية العامة :عنوان المقرر

  الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 تطور عمم المالية العامة وتطور أدوات التدخل الحكوميمراحل تعريف الطالب ب :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 تطور عمم المالية العامة 
  قتصادية(االثار األ تقدير، الالنفقات العامة )تعريف و تبويب، طرق 
  تقدير(الاإليرادات العامة )تعريف و أنواع، طرق 
 )الموازنة العامة )تعريف، قواعد و مبادئ، أنواع الموازنات 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 تمويل الشركات :عنوان المقرر

 الرابعة  :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

تزويد الطالب بأدوات التمويل المختمفة التي تستخدمها الشركة باإلضافة إلى تحميل هيكل  :الهدف 
 رأس المال.

 :رالمقر محتوى 
 مقدمة 
 مصادر التمويل قصير األجل وتكمفتها 
 )مصادر التمويل متوسط األجل )القروض ، اإلستئجار والتمويل التأجيري 
 )مصادر التمويل طويل األجل )سندات الدين ، األسهم التفضيمية ، األسهم العادية 
 ريجي ...(نظريات التمويل )مودلياني وميممر ، نظرية الوكالة ، نظرية التمويل التد 
 سياسات توزيع األرباح عمى المساهمين 
 االندماج واالستحواذ 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 أساسيات التأمين :عنوان المقرر

 الرابعة  :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 عميها نظام التأمينالتعرف عمى أهم األسس التي يقوم  :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 الخطر والتأمين 
 )الكيفية اإلجرائية لمتأمين )توثيق التأمين 
 سوق التأمين 
 األنواع المختمفة ألعمال التأمين 
 إعادة التأمين 
 تشريعات التأمين في الجمهورية العربية السورية 
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 استمارة توصيف مادة

 المالية والمصرفيةقسم اإلدارة  :القسم العممي
 الخدمات المصرفية :عنوان المقرر

 الرابعة  :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 إلى التعريف بخدمات القطاع المصرفيالمقرر يهدف  :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 المقدمة 
 : الخدمات المصرفية التقميدية 

 دارة الحسابات  فتح وا 
 القروض المصرفية 
  التجاريةالشيكات واألوراق 
 )الخدمات المصرفية األخرى )شراء وبيع العمالت األجنبية 
 : الخدمات المصرفية الحديثة 

  اللكترونيةالمصرفية االخدمات 
 البطاقات المصرفية 
 الصرافات الداخمية 
 الصيرفة االلكترونية 
 الصيرفة اإلسالمية 
 رسوم وتكاليف الخدمات المصرفية 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :العمميالقسم 
 التحميل المالي في المؤسسات المالية :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 ساعات  4 :عدد الساعات 

 التمكن من أساليب التحميل المالي واستخداماته في كافة أنواع الشركات :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

  التحميل الماليوأغراض مفهوم 
 التحميل المالي استعماالت 
 منهجية التحميل المالي 
 أنواع التحميل المالي 
 أدوات التحميل المالي 
 تقييم أداء الشركات باستخدام النسب المالية 
 النسب المالية المستخدمة في المصارف لتحميل المركز االئتماني لممقترض 
 التحميل المالي ألغراض التنبؤ بالفشل المالي 
  المصارفالتحميل المالي في 
 التحميل المالي في شركات التأمين 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 سالميإ تمويل :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 واالستثمارية اإلسالميةالتعريف بأساسيات التمويل اإلسالمي وأشكال الصيغ التمويمية  :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

 نظريات التمويل اإلسالمي 
 لصيغ التمويمية 
 الصيغ االستثمارية 
  ،الصيغ التمويمية األخرى: المغارسة، المزارعة، المساقاة، بيع األجل، السمم، االستصناع والمقاولة والصيانة

 العربون، الوكالة ، الضمان، الرهناإلجارة، اإلجارة المنتهية بالتمميك، الصكوك، التورق، بيع 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 تحميل االستثمار :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 بها أهم النقاط التي يجب عمى متخذ قرار االستثمار اإللمامتعريف الطالب ب :الهدف 

 :رمحتوى المقر 
  االستثمار لبيئةمقدمة 
 تحميل أدوات سوق النقد 
 تحميل السندات: األسس والخصائص ، تحميل وتقييم السندات 
 تحميل األسهم: األسس والخصائص ، تحميل وتقييم األسهم العادية 
 محفظة األوراق المالية إدارة 
 المشتقات المالية كأداة استثمارية 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم اإلدارة المالية والمصرفية :القسم العممي
 إدارة المخاطر  :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 . في المؤسسات المالية التقنيات الحديثة إلدارة المخاطر المالية قررهذا الم قدمي :الهدف 
 :رمحتوى المقر 

  المخاطر المالية والمخاطر المختمفة في المؤسسات الماليةمقدمة : مفهوم 
 مخاطر تقمبات أسعار الفائدة 
 مخاطر عدم المالئمة المالية وكفاية رأس المال 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 

 

 

 


