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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
الماليوو   العلوو   جنممامب ا ممالج  ج لمم  تهيممي  اهمم ا اتيممتبانة   ت ممد  تممت  س مممس تطممج ج اجامك مما ا،ااوع يممة،

. و   نما معجفمة ال ك مك مج  الط بمة ال  تحهميس فيم نم  ومممفي ةامعة محتة، ال ي تش ل أ والمصرفي 
التكممجب اهممجالي التع ي مماص ال ا ممة  نجةممج، لمم ا جك ل بجنممامب مممس خممالب اتةااممة  ممس اتيممتبانة أعممو وتهممد 

ذ   ،يمتبانة ا مل ويمة و ناعمة وممس جم  اعةاامة  ن ما ا مل  مد  وأمانمةااتيتكااة     كل ةدل ممس ات
 البحث الع  ي فهط .  ،غجاضيتست دب 

اتةبا  مة  ما الكدل الثاني فيتكجن مس مساياص الت صصياناص الش صية، أو تكجن الكدل اتوب مس الب
 ة ال تع همة ا حتمج  يئل مك ج ة مس ال ساياص  دوا مس ا،ل  ةانب كواتختيا  ة ل بجنامب، ويتكد  

يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكمل يمحاب اشم ل من صمل ممس ا، ه ا ال ساياص، الجةال اعةااة  س ه ا
 خالب وضع اشا ي )        ( في الع جو ال ي ع ثل تهد جك . 

 
 شااج س لك  حسس تعاونك                                                        

                          
 الهس  ا،وب : مع جماص ش صية 

 في ال جبع ال ي ع ثل مع جماتو الش صية  × (ضع  شا ي ) 
 

 الكنس :
 

  أنث                ذكج             

 ال عدب التجاا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدب في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال ساياص وال بجاص الهس  الثاني :       
  

 :االنسبة ل  ساياص التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال جبع ال ي  الئ   أعو 1  
مد  ال حتج  ال ي عغطي   محتجاا النظجي والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 اته ية

ي يل 
 اته ية

نظجي 
غيج 
ياال 
 ل تطبي 

نظجي 
لكن  
ياال 
 ل تطبي 

نظجي 
مع 

نشاطاص 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واتتسا 

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

             ٢مبادئ محاسبة ) 

             مبادئ االقتصاد الكل  

             الریاضیات المالیة

  العلوم المالیة 
 
االحصاء ف
 والمرصفیھ

            

             ادارة البنوك التجاریة

  العلوم 
تطبیقات الحاسوب ف 

 المالیة والمرصفیة

            

             العملیات المرصفیة الدولیة

             االسواق النقدیة والمالیة

             ادارة التامی   

             ادارة التمویل

             ادارة االستثمار

             ادارة عمالت اجنبیة

             االدارة المالیة الدولیة

مناھج البحث العلم  
 وتطبیقاتھا المرصفیھ

            

             الھندسة المالیة

             تحلیل المحافظ االستثماریة

             التحلیل والتخطیط المال  

             التامی   وتحلیل المخاطر

             البنوك االسالمیة

             ادارة االستثمار االسالم  

  المالیة
             االقتصاد القیاس  ف 

             محاسبة منشات مالیة

             محاسبة اداری  ھ

النقود والبنوك والمؤسسات 
 المالیھ

            

             المالیةالعامة

ونیة              االعمال االلكتر

یعات مالیھ ومرصفیھ              تشر

             مؤسسات مالیة ونقدیة

القطاع المال  والتنمیھ 
 االقتصادیھ

            

             دراسات جدوى اقتصادیة

  البنوك
             ادارة المخاطر ف 
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مد  ال حتج  ال ي عغطي   محتجاا النظجي والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 اته ية

ي يل 
 اته ية

نظجي 
غيج 
ياال 
 ل تطبي 

نظجي 
لكن  
ياال 
 ل تطبي 

نظجي 
مع 

نشاطاص 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واتتسا 

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

  البنوك التجاریة
 
             تحلیل مال  ف

             السیاسات النقدیھ والمالیھ

             نظم معلومات مالیة ومرصفیة

  
 
             االئتمان المرصف

  العلوم 
 
حاالت دراسیة ف
 المالیة والمرصفیة

            

             مھارات االتصال

  
 
             التسویق المرصف

    
 
 : االنسبة ل  ساياص التي و يت ا.  ل  أي مد  ت  ايت داب كل مس أياليب التد  س التالية 2

 اادا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضجي  فهط

      ال حاضجي مع ال نايشة 

      منايشة   ية

      منايشة ض س مك ج اص 

       جض ويائل ي عية وبصج ة وأفالب

      طج هة أو أي جب ال شجو 

       جض أو الهياب اد و  ن جذةية .

      ايت داب ال  تبجاص 

 
 . التهيي   3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     المكتوبةاختبارات األسئلة المقالية 

     االختبارات الشفوية

     المشروع
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     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العالياص مع أ ضال ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


