
                                                 جامعة جرش     
  ساعة)  132( عدد الساعات المعتمدة                          األعمالكلیة 

                                          خطة الطالب اإلرشادیة                                                     2019    قسم العلوم المالیة والمصرفیة 
المتطلب   ساعات  اسم المساق  رقم المساق

  السابق
رقم   المتطلب السابق  ساعات  اسم المساق  رقم المساق

  المساق
المتطلب   ساعات  اسم المساق

  السابق
  ساعة معتمدة) 27(متطلبات الجامعة : أوال 

   
            ساعة معتمدة) 81(متطلبات التخصص : ثالثاً   

     ساعة معتمدة)  6  (ب االختیاریة       ساعة معتمدة) 75(ریة اإلجبا -أ      ساعة) 15:(اإلجباریة -أ

                    3  علوم عسكریة   0000101
          102099  3  )مصرفیة (مھارات لغة انجلیزي خاص   206003    0  عمل تطوعي في خدمة المجتمع  0000105
  206108  3  االقتصاد اإلداري  206202  ------   3  د واإلدارةالریاضیات لالقتصا  206103  101099  3  )1( مھارات اتصال باللغة العربیة   0000110
  206102  3  التسویق المصرفي  206370  206104  3  )كلیة االقتصاد (مناھج البحث العلمي   204216  102099  3  مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة   0000112
                    3  التربیة الوطنیة  0000113
 206109  3  التجارة الدولیة   206342  206102  3 اإلدارة المالیة  206207    3                     إسالمیة ثقافة 0000120

  ساعات معتمدة) 12(االختیاریة  -ب
  

 206109  3  التنمیة االقتصادیة   206343  203102  3  محاسبة بنوك  203207
  206102  3  مؤسسات اإلقراض المتخصصة   206432  206109  3  النقود والبنوك  206210

  206102  3  القطاع المالي والمصرفي في األردن   206462  206109  3  مبادئ في المالیة العامة  206211    3                      واإلبداع التفكیر 0000114
  203102  3  ) 1(محاسبة شركات   203203  206102  3  مبادئ التامین  206215    3 الكتابة والتعبیر 0000116
  203102  3  ) 1(محاسبة تكالیف   203211  206102  3  تشریعات مالیة ومصرفیة  206220    3  )طینیة القضیة الفلس( القدس   0000118
  203102  3  محاسبة ضریبیة   203303  206102  3  الریاضیات المالیة  206230    3 اإلسالم وقضایا العصر 0000145
  203102  3  داریةمحاسبة إ  203317  206207  3  مبادئ االستثمار  206300    3   اإلنسان حقوق 0000122
    3  مبادئ القانون التجاري   501120  206210  3  السیاسات المالیة والنقدیة  206310    3 قانونیة معاصرة قضایا 0000124
  202105  3  مبادئ التسویق  202220  206210  3  سواق مالیة ونقدیةأمؤسسات و  206322    3 في االقتصاد مقدمة 0000126
  202105  3  اإلدارة اإلستراتیجیة    202415  206300  3  التمویل واالستثمار العقاري  206336    3 المعرفة نقل 0000128
  202105  3  إدارة المشروعات الصغیرة  202305  206210  3  إدارة بنوك   206340    3 في علم النفس مقدمة 0000130
  206211  3  العامةإدارة الموازنات   204332  206207  3  مالیة دولیة   206350    3  أخالقیات والسلوك 0000132
  204216  3  مالیة ومصرفیة/ تدریب عملي   206474  206300  3  المالیة السلوكیة  206337    3 زراعة الو علم البیئة 0000136
          206207  3  التحلیل المالي  206360    3 التغیر المناخي وسیاسة االستدامة  0000138
          206300  3  ظ االستثماریة المحاف   206380    3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140
           3 الغذاء في حیاتنا 0000139
      206340  3  المخاطر المالیة واالئتمانیة   206400    3 حاسوب واالنترنتال إلى مدخل 0000142

بل *  ُ على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي ق
فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة ولغة 

سوب وفي حالة حصول على انجلیزیة والحا
فأكثر یعفى من مادة استدراكي %) 50(عالمة 

لغة عربیة ولغة انجلیزیة وحاسوب وفي حالة 
عدم تقدیم االمتحانات أو عدم النجاح فیھا علیھ 
. تسجیل ودراسة مواد االستدراكي المذكورة أعال 

ویعتبر النجاح بمواد االستدراكیة من شروط 
  .متطلبات التخرج

  

    206102  3  نظم المعلومات المالیة   206410    3  أساسیات في اللغة العربیة 0000144

    206322  3  البنوك اإلسالمیة   206430  ساعة معتمدة) 24(متطلبات الكلیة : ثانیاً 

    206207  3  دراسة الجدوى وتقییم المشاریع   206440    3  )1(مبادئ في اإلدارة   202105
    1001099  3  تطبیقات مالیة ومصرفیة على الحاسوب   206460    3  ) 1 (مبادئ في المحاسبة   203101
  موافقة رئیس القسم + 203216  3  بحث تخرج في المالیة  206470  203101  3  ) 2( مبادئ في المحاسبة   203102
              3  مبادئ في اإلدارة العامة  204105
              3  مبادئ في االقتصاد الجزئي  206108
            206108  3  في االقتصاد الكلي مبادئ  206109
              3  مبادئ في المالیة  206102
              3  اإلحصاء لالقتصاد واإلدارة  206104

  توقیع رئیس القسم
 


