مﺠاﻻت العمﻞ للﺨريﺠيﻦ

مﻔﻬوم
العلوم المالية
والمصرفية

 -1المحلل المالي Financial Analyst
 فــي المﺆسســات الماليــة مثــل البنــوك وﺷــركاتالتﺄميــن وﺷــركات االعمــال
 -2محلل االستثمار Investment Analyst
 صناديق االستثمار  ،ﺷركات االعمال -3محلل مخاطر Risk Analyst
 القــدرة علــى قيــاس المخاطــر الماليــة ومخاطــراالعمــال

العلــوم الماليــة والمصرفيــة مجــال علمــي
متخصــﺺ يهــدف إلــى تزويــد الطــالب بمعــارف
متنوعــة ومهــارات تطبيقيــة تﺆﻫلهــم بصــورة
مناســبة للتفاعــل مــع بيئــة األعمــال الحديثــة،
وذلــك مــن خــالل الربــﻂ بيــن المفاﻫيــم الماليــة
واالقتصاديــة وواقــع األعمــال فــي البنــوك واألســواق
الماليــة والنقديــة.

 -4محلل ائتمان Credit Analyst
بنــاء علــى تحليــل
 التوصيــة بمنــﺢ االئتمــانﹰ
البيانــات الماليــة خصوصــً فــي المﺆسســات
الماليــة
 -5اإلدارة المالية Financial Management
 القيــام بوﻇائــﻒ اإلدارة الماليــة ومهامهــا فــيكافــة منشــآت االعمــال .
 -6أولويــة التعييــن لخريجــي برنامــج العلــوم المالية
والمصرفيــة فــي القطــاع المالي .
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العلوم
المالية والمصرفية

برنامج العلوم المالية والمصرفية
يعتبــر قســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن اوائــل
االقســام االكاديميــة التــي تــم انشــائها فــي جامعــة البتــرا
وذلــك ايمانــً بالواجــب الوطنــي للجامعــة برفــد القطــاع
المالــي والمصرفــي ومنشــآت االعمــال بالخريجيــن ذوي
الكفــاءة العاليــة والقادريــن علــى خلــق االبــداع والتطويــر

الرؤية
أن يكــون قســم الماليــة فــي طليعــة أقســام الماليــة
والمصرفيــة فــي المنطقــة ،مــع االلتــزام بالتميــز فــي األركان
الثالثــة الرئيســة للتعليــم الجامعــي :التدريــس والبحــث
وخدمــة المجتمــع.

رسالتنا
تقديــم نوعيــة متميــزة ذات جــودة عاليــة فــي التعليــمللطلبــة.
تطويــر وتنميــة قــدرات أعضــاء الهيئــة التدريســيةللقســم .
تقييــم نتائــج القســم مــن حيــث مــدى نجــاح الخريجيــنفــي أداء أعمالهــم .

األهداف
إعــداد خريجيــن ذوي كفــاءة عاليــة قادريــن على منافســةطــاب الجامعــات األخــرى ،وقادريــن علــى مواصلــة
الدراســات العليــا ودخــول ســوق العمــل بســهولة.
مواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال المالية.زيادة القدرة على التفكير واإلبداع لطلبة القسم.تنمية مهارات الطالب التكنولوجية المرتبطة باالستثمارواألسواق المالية.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في برنامج العلوم المالية والمصرفية
متطلبات جامعة إجبارية  18ساعة
متطلبات جامعة إختيارية  6ساعات:
 العلوم اإلنسانية  3ساعات العلوم والتكنولوجيا والفنون والصحة  3ساعاتمتطلبات كلية إجبارية  21ساعة

University Compulsory Requirements 18 Hours
University Elective Requirements 6 Hours:
- Humanity Science 3 hours
- Science. Tichnology, Arts and Health 3 hours Faculty
Compulsory Requirements 21 hours

