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  )الخطة ( تفاصيل محتوى البرامج :حادي عشر 
  
  قسم العلوم المالية والمصرفية * 
  هدف المساق  اسم المساق  الرقم

  
  توصيف المساق

ا ،       -1  المالية العامة    1 ث مفهومه ن حي ة م ة العام ى المالي رف عل التع
  .ومصادرها ودورها 

ك قواعد   التزود بمعرفة مصادر إيرادات الدولة بما في   -2 ذل
  . الموازنة العامة والضريبة والسياسة المالية 

ة       -3 ق الرقاب ة تحقي دخل الحكومي وآيفي القدرة على تحليل ال
  .المالية 

ة      ات العام تتناول هذه التعريف بمبادئ المالية العامة ودور الحكومة في االقتصاد والنفق
ة ومصادره  رادات الدول ة ومصادرها ، إي ات المتخلف ي القطاع د الضريبة ف ا ، وقواع

ة    ة العام وتحليل الدخل الحكومي ، السياسة المالية وسياسة الدين العام ، وقواعد الموازن
  . والرقابة المالية 

  

  .اإللمام بالنشأة التاريخية للنقود وتطورها ووظائفها  -1  نقود وبنوك   2
  .معرفة الدور الذي تلعبه النقود في النشاط االقتصادي  -2
ود   معرفة -3 دور البنوك التجارية في التأثير على عرض النق
 .  
ي تستخدم في        -4 ة الت ادالت المهم فهم واستيعاب بعض المع

  .العرض النقدي 

تاتيكية     ( يدرس هذا المقرر مدخل حول ظهور ونشأة النقود وتطورها ، الوظائف االس
ود بالنشاط االقتص   ) التقليدية ا يعطى لمحة    . ادي للنقود والوظائف الدنيا وعالقة النق آم

ة بالتفصيل ،       وك التجاري ى دراسة البن عن جهاز التمويل المالي في االقتصاد ورآز عل
ود     ى عرض النق ا عل ود وتأثيره ق النق ي خل ا ف زي  . ودوره ك المرآ درس البن ا ي آم

ة ،  ة النقدي رفية والسياس ات المص ة االحتياطي ة ومعادل دة النقدي ة والقاع لطة نقدي آس
  .ونظرية المضاعف النقدي . خدامها أنواعها واست

  
  
 
  
  
  



  

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

وق  -1  التأمينات االجتماعية   3 ي س ل ف رورية للعم ارف الض اب المع اآتس
  .التأمينات االجتماعية 

  .اإللمام بإدارة نظم التأمينات واستثمار أموالها  -2
ة و -3 ارب العربي ض التج ى بع الع عل ا االط مقارنته

  .   بتجربة التأمينات االجتماعية في اليمن  

ا     ا ، ومجاالت تطبيقاته يتناول المساق مفهوم التأمينات االجتماعية واألخطار التي تتعامل معه
ك  . ومزاياها ، أنواع المخاطر والدخل المشمول بالحماية  آما يتطرق للمبائ العملية بما في ذل

ي     مبدأ التدرج في التطبيق ، مبدأ  ل الجزئ دأ التموي . اإلعالة ومبدأ ضمان مستوى المعيشة ومب
ات        ى التأمين رق إل ا والتط تثمارات أمواله ة واس ات االجتماعي م التأمين اول إدارة نظ ويتن

  االجتماعية في اليمن 
  .اإللمام بأشكال التامين وأنواعه المختلفة  -1  نظرية التأمين   4

االت  -2 ع ح ل م ة التعام ى آيفي درة عل امين  الق الت
  . واحتسابها 

ي        -3 ا ف ل معه اليب التعام امين وأس كال الت ة أش معرف
  . الجمهورية اليمنية  

ردي و شامل    امين آالصحي و       ، دراسة التامين على الحياة ف واع الت ى مختلف أن باإلضافة إل
امين    ائق الت اذج من     ) . البوليصة  ( ضد الحريق مع تطبيقات هذه األنواع من وث اول نم مع تن

  .لحالة اليمنية ا
  

ق       -1  الرياضة المالية   5 ة ينطل اء قاعدة علمي ة لبن اآتساب المعارف الالزم
  .  منها الطالب الستيعاب مساقات التخصص 

تعزيز التخصص لتمكين الطالب من إجادة العمل في  -2
  . القطاع المالي والمصرفي 

يطة     دة البس اول القائ ود وتن ة للنق ة الزمني وم القيم ة مفه ة ،   دراس حيحة التجاري د الص والفوائ
دة  ا والخصم ، واستهالك القروض قصيرة األجل والفائ اوية وحساب جملته دفعات المتس وال

تعملة في حل        . المرآبة ، والسندات واستهالآها    اول المساق دراسة أدوات رياضية مس ويتن
  الهندسية مشاآل الفائدة البسيطة والمرآبة مثل األسس والجذور والمتوالية العددية و

  
  
  
 
 
 
  
  
  



  

  
 
  
  
  
  
  
  
  هدف المساق  اسم المساق  الرقم

  
  توصيف المساق

ادئ   -1  االقتصاد المالي   8 ث المب ن حي الي م ة لالقتصاد الم اهيم العام اب المف اآتس
الي    والمناهج والقواعد المالية في ضوء التطورات في النشاط الم

  .للدولة 
  .معرفة العالقات المالية واالقتصادية والتأثير المتبادل بينهما  -2
فهم النظام الضريبي من حيث المفهوم والعوامل المؤثرة عليه  -3

ة  د المالي الي والقواع اد الم ية لالقتص اهج األساس ادئ و المن ة المب ى دراس رق إل يتط
ة         الي للدول وم النشاط الم ي حصلت في مفه ة      . والتطورات الت ات المالي ا يبحث في العالق آم

ار       واالقتصادية المتبادلة و خضوع التحل ل االقتصادي و إعتب ذا اإلطار للتحلي يل المالي في ه
ة االقتصادية   د عناصر السياس ة اح ة المالي ة  و  ، السياس دورة المالي ين ال ة ب ة العالق و دراس

ه      . االقتصادية   وم االستقطاع الضريبي و مراحل ى مفه ا يتعرض إل العبء الضريبي و  ، آم

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

وارد الشرآة       -1  اإلدارة المالية   6 ى م ة عل فهم السياسات المتصلة بالتخطيط والضبط والرقاب
  .وتقييم وتعديل تلك السياسات 

ة       -2 ولها عالي ة إدارة أص وال ، وآيفي رآة لألم اب الش ة اآتس ام بكيفي اإللم
  .السيولة 

  . عرفة السياسات المتعلقة بزيادة أرباح األسهم وحقوق الملكية م -3

السياسات و الممارسات المطلوبة لتخطيط و ضبط الرقابة على الموارد و استخدام 
ة للشرآة  ديل السياسات المالي ذ و تع ى تنفي د عل ع التأآي اة م وال المنش و إدارة ، أم

يولة   ة الس ة     / األصول عالي ودات المتداول ـار       الموج ـرص استثم ار ف واختي
) مزيج ( و سياسات رفع أرباح األسهم و تحديد توليفة ، و إآتساب األموال ، بديلة 

  .مع حقوق المساهمين 
ة   7 ات المالي المؤسس

  والنقدية 
دافها      -1 ا وأه ث مفهومه ن حي ة م ة والنقدي ات المالي ى المؤسس رف عل التع

  .وأنواعها 
ات الم -2 تيعاب دور المؤسس ي إدارة ألصول والخصوم   اس دي ف ة والنق الي

  .ورأس المال 
ات     -3 تخداماتها وإدارة السياس وال واس ادر األم ل مص ى تحلي درة عل الق

  . االئتمانية 

أهدافها و أنواعها و ، يتطرق هذا المقرر إلى مفهوم المؤسسات المالية و النقدية 
لمال مع تحليل دور آل منها في التداول و إدارة األصول و الخصوم و رأس ا

  .و آيفية إدارة سياسات االئتمان فيها ، مصادر األموال  و استخداماتها 
و يرآز المساق على مؤسسات اإليداع بأنواعها و مؤسسات االدخار التعاقدي و 

  .أسواق األوراق المالية و النقد 



  

واع ا ادية    وأن ار االقتص ى اآلث افة إل ا باإلض رائب وآثاره لض
  .للقروض 

الضرائب من حيث أنواع و تقسيمات الضرائب    آما يتناول اقتصاديات، العوامل المؤثر فيها 
اره و أنواعه   ، النظام الضريبي األمثل ،  ار    . االستقرار الضريبي و مداه و أث درس اآلث ا ي آم

  .مع دراسة النظام الضريبي في اليمن . االقتصادية للقروض 
  .التعرف على نشأة وتطور المصارف اإلسالمية   -1  المصارف اإلسالمية   9

  .نظام المعامالت في المصارف اإلسالمية فهم  -2
المية    -3 ارف اإلس ين المص ة ب ل والمقارن ى التحلي درة عل الق

  .والبنوك التجارية من حيث إدارة األصول والخصوم  

ا    ة إدارته المية و آيفي ور المصارف اإلس ة تط رر دراس اول المق ل  ، يتن ى تحلي رق إل و يتط
ة     . األصول و الخصوم    مقارن مع البنوك التجارية من حيث إدارة   مع دراسة حاالت تطبيقي

  .من واقع معطيات االقتصاد اليمني 
  

  . فهم آيفية إدارة البنوك لقوائمها المالية  -1  إدارة البنوك   10
د       -2 اس العائ اذج قي القدرة على تقييم النشاط البنكي باستخدام نم

  . والمخاطرة  

م الطالب لل  ، الهدف من هذا المقرر  ة       توسيع فه وائم المالي وك للق ة إدارة البن رات في طبيع تغي
د و المخاطرة في العمل البنكي        ، البنكية  اس العائ اذج قي ة من     . تطوير نم ات عملي مع تطبيق

  وحي أداء الجهاز المصرفي اليمني 

  
 



  

  
 
 
 
 
 
 

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

  .نواعها المختلفة التعرف على مصادر التمويل بأ -1  تمويل االستثمار   11
  .اآتساب القدرة على تحليل تكلفة آل مصدر من مصادر التمويل   -2
  . القدرة على تحديد األسلوب األمثل للتمويل والترآيب األمثل لرأس المال   -3

ة      ات المالي ي المؤسس تثمار ف ات إدارة االس ادة عملي ذه الم اول ه تتن
في األصول ، آما  والمصرفية ، فتتعرض لمبادئ االستثمار وأوجهه

ل     ادر تموي ف بمص تثمارية ، والتعري ة االس اول إدارة المحفظ يتن
  . البنك / االستثمار في الشرآة 

  معرفة األسس العامة للتحليل المالي من حيث المفهوم واألهداف واألدوات واألساليب  -1  التحليل المالي   12
تحليل الرأسي واألفقي والتحليل باستخدام القدرة على تحليل وتقييم نشاط المنشأة من خالل ال -2

  .النسب المالية 
  .تقييم سياسات الرفع في المنشأة ووضع المنشأة عند نقطة التعادل  -3

ن      ة م ة المتداول ي األوراق المالي تثمار ف ل االس رر تحلي اول المق يتن
ل    ل الرٍأسي و التحلي ى التحلي ز عل اطرة و يرآ د  و المخ ث العائ حي

أداتين ي آ ان   األفق ع بي هم م وق األس عار س ل أس ة تحلي ي عملي ف
تثماري   االستراتيجيات التي يتبعها المستثمرون في اتخاذ القرار االس

.  
ريبية   13 بة ض محاس

  وزآوية 
  .اإللمام باألنظمة الضريبية والزآوية من حيث مفهومها ، مراحل تطورها وأسسها    -1
ب     -2 ريبة آس اب ض د واحتس ى تحدي درة عل اب الق اح ،    اآتس ى األرب رائب عل ل والض العم

  .واحتساب الزآاة   
  . التعرف على النظام الضريبي والزآوي في اليمن   -3

ا و        ة و مراحل تطوره نظم الضريبية و الزآوي رر ال يغطي هذا المق
أسس فرضها و يتناول بالترآيز الضريبة على آسب العمل و ما في  

ا  اة ، حكمه ابات الزآ ى األ، حس ريبة عل ة و الض اح، و دراس رب
  .الهيكل العام للنظام الضريبي  و الزآوي اليمني 

  .فهم ظروف تدويل التمويل والمديونية الخارجية   -1  التمويل الدولي   14
تثمار       -2 ارة واالس ل التج كال تموي ك أش ي ذل ا ف ارجي بم ل الخ اليب التموي ى أس رف عل التع

  . والموازنة العامة للدولة   
  
  

رر لمو  ة ، يتطرق المق ة الخارجي ل والمديوني دويل التموي ضوعات ت
ة ،      ارة الخارجي ل التج ل وتموي ال التموي ي مج دة ف ة الجدي والنظري
واع     ويره وأن بل تط ارجي وس ل الخ رق التموي يم ط ل وتقي وتحلي

  الوحدات االقتصادية التي تحتاج إلى هذا النوع من التمويل 



  

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

تثمار    15 ل االس تحلي
  باألوراق المالية 

نيف       -1 ه ، وتص ؤثرة علي ل الم ه والعوام تثمار وأنواع وم االس ري لمفه تيعاب النظ االس
  .األوراق المالية  

  .القدرة على تحليل عائد االستثمار في األوراق المالية وتقييم مخاطرها    -2
  .استخدام أدوات التحليل األساسي والتحليل الفني  -3
  . التعرف على آيفية تكوين وإدارة وتقييم المحافظ االستثمارية    -4

يتناول المقرر تحليل االستثمار في األوراق المالية المتداولة من حيث 
ي  ل الفن ل األساسي و التحلي ى التحلي ز عل اطرة و يرآ د  و المخ العائ
ان االستراتيجيات    آأداتين في عملية تحليل أسعار سوق األسهم مع بي

  .لتي يتبعها المستثمرون في اتخاذ القرار االستثماري ا

  .معرفة مفهوم األسواق المالية وأنواعها والوظائف التي تؤديها  -1  األسواق المالية   16
ى وضع       -2 ز عل ة مع الترآي استيعاب األدوات المالية المستخدمة في أسواق المال العالمي

  .أسواق المال العربية 
  .   سوق لألوراق المالية في اليمن مع تحديد مقوماته ومعوقاته بلورة فكرة قيام  -3

ائف و      ث الوظ ن حي ة م واق المالي ة األس رر دراس ذا المق يتضمن ه
واق    ة باألس ة خاص ع دراس ا م تخدمة فيه واع و األدوات المس األن

  .العربية و مشاآلها و سبل تطوير آفاءتها 
يمن     إلى مسالة قيام سوق لألوراق –أيضًا  –و يتعرض  ة في ال المالي

.  
ة    17 أت مالي بة منش محاس

  ومصرفية 
  .التعرف على آيفية إعداد القوائم المالية في البنوك بأنواعها المختلفة  -1
ي  -2 ها ف ة عكس وك وآيفي بية الناتجة عن نشاط البن ات المحاس ى إجراء العملي درة عل الق

  .سجالت البنك 
  بعض المنشآت المالية مثل شرآات التأمين فهم آيفية إجراء المعالجات المحاسبية ل -3
  . إجراء تطبيقات عملية من وقاع المنشأت المالية والمصرفية في اليمن  -4

ا        وك بأنواعه اط البن ن نش دة ع ات المتول بية للعملي ة المحاس المعالج
في السجالت   ) مرآزي  ، متخصصة ، إسالمي ، تجاري ( المختلفة 

و ،  داد الق ن    و إع اذج م بية لنم ة المحاس ذا المعالج ة و آ ائم المالي
  .المنشات المالية آالتامين مع دراسة حاالت تطبيقية 

  
  

 
 
 
 
 
  



  

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

ة    18 ات مالي دراس
ة   رفية باللغ ومص

  االنجليزية 

  . إلمام الطالب بالمصطلحات المالية والمصرفية باللغة االنجليزية  -1
  .اآتساب األدوات الرئيسية بكيفية إجراء المراسالت والمخاطبات الخارجية والرد عليها -2
  .االطالع على عدد من الدراسات باللغة االنجليزية في مجال التخصص   -3

ة     رفية باللغ ة والمص طلحات المالي م المص ة أه رر دراس اول المق يتن
ة االنج   تخدامات اللغ ى اس ب عل دريب الطال ة وت ي االنجليزي ة ف ليزي

األعمال المالية والمصرفية ودراسة نماذج من المخاطبات والمراسالت 
ات      ن الدراس اذج م ذا نم ارج وآ ي الخ لة ف وك المراس ع البن ة م األجنبي

  باللغة االنجليزية في مجال التخصص 
  . تمكين الطالب من اإللمام بإدارة العملية االئتمانية  -1  إدارة االئتمان   19

  . رق وأساليب منح القروض وتقييم المراآز المالية للعمالء وتصنيفهم اإللمام بط -2
رض      ة ويتع ة التنظيمي ان والعملي ة لاليتم ادئ العام رر المب اول المق يتن
ة  ة االيتماني ان السياس ى أرآ الع عل ول واالط ول األص دورة تح ل
نيف  ة تص ان ودراس ة االيتم ف عملي ي تكش اطر الت رف والمخ للمص

  ضمانات ونظام مراقبة ومتابعة لاليتمان العمالء وأنواع ال
ويق   20 التس

  المصرفي 
  .اإللمام بمفاهيم التسويق واستراتيجيات التسويق وجودة المنتج  -1
ا يحقق استقطاب العمالء        -2 زيج التسويقي بم تمكين الطالب من إجادة عملية التسويق والم

  . في ظل المنافسة 

ًا    يرآز المقرر على دراسة مبادئ استراتي  جيات التسويق المصرفي جنب
ة          وق المالي ي الس اع ف ر األوض ل تغيي ي ظ يط ف ع التخط ب م ى جن إل

  والمصرفية وتقلبات أسعار الفائدة ودورات اإلنتاج في االقتصاد 
ات   21 العملي

محلية (المصرفية 
  )ودولية 

  .مية إلمام الطالب بأنواع العمليات المصرفية أآانت في البنوك التجارية أو اإلسال -1
در ممكن         -2 ر ق ق اآب وارد وتحقي ل للم آيفية إدارة هذه العمليات ، يما يخدم التوظيف األمث

  .من العائد على األصول 
  . إآساب الطالب القدرة على التعاطي مع العمليات المصرفية الدولية المعاصرة  -3

ة   وك التجاري ي البن رة ف رفية المعاص ات المص رر العملي درس المق ي
اطي       والبنوك اإل ة التع سالمية ، مصادر واستخدامات األرصدة ، وآيفي

ا         ات المصرفية المستخدمة ، آم اذج من العملي ة آنم مع المشتقات المالي
  يتناول العمليات المصرفية الدولية المعاصرة 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



  

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

المة المرآ    -1  إدارة المخاطر   22 ايير س ام بمع ب     اإللم ى تجن اعد عل ا يس أة بم الي للمنش ز الم
  .المخاطر وتقليل الخسائر الناجمة عن طبيعية العمل في القطاع المصرفي 

ا يتوافق مع        -2 ا بم ة إدارته تمكين الطالب من اإللمام بأنواع المخاطر وآيفي
  .  2، بازل  1متطلبات اتفاقيتين بازل 

ة بمخاطر األع   ر المتصلة بالمضاربة     يتصل هذا المقرر بالقضايا المتعلق ال غي و ، م
وع المخاطرة        ار أدوات التعامل مع ن ة اختي درس تخفيض و    . يرآز على آيفي ا ي آم

ـرة  رارات إدارة المخاط اطرة و ق ل المخ ائر ، نق ل الخس ة و تقلي اول ، الرقاب ا يتن آم
ـر  االت إلدارة المخاط ة ح اطر  . دراس اطر السوق ، مخ ة مخ رر بدراس تم  المق ويه

ات  التقلبا ت سعر الفائدة ، وتقلبات سعر الصرف  ويتناول بالتعريف باتفاقيتي ومتطلب
    2، بازل 1بازل

يم     23 دراسة الجدوى وتقي
  المشروعات 

  .اإللمام بأسس وطرق إجراء دارسة الجدوى  -1
والمكتبية حسب  ) المسحية ( تمكين الطالب من إجراء الدراسات الميدانية  -2

  ختلفة مراحل دراسة الجدوى الم

ه       روع و تخطيط اة المش دورة حي ية ل اهيم األساس ة المف راء  .      دراس ة إج و آيفي
الدراسات الخاصة بالسوق من خالل التعرف على حجم و نطاق السوق و خصائصه  

ويق   ات التس عير و سياس اليب التس روع و  . و أس ة للمش ات الفني اول الدراس و يتن
ويلي   ل التم ه الهيك الي و من ل الم اليف التحلي دير التك روع و تق ة ، للمش و الربحي

ها   ـارية و مؤشـرات قياس اعي . التج يم االقتصادي و االجتم و يتعرض لدراسة التقي
ع        ة م ة  و التكلف ادي للمنفع ل االقتص اليب التحلي ق أس الل تطبي ن خ روعات م للمش

  .دراسة حاالت تطبيقية 

  
  
  
 
 
 
  
  



  

  هدف المساق  اسم المساق الرقم
  

  توصيف المساق

ي   -1  النظرية النقدية   24 ود ف ن إدراك دور النق ب م ين الطال ة لتمك ة الالزم اب المعرف اآتس
  . االقتصاد 

  .اإللمام بأسباب التقلبات والدورات االقتصادية  -2
  . استيعاب أسس وضع السياسة النقدية وإدارتها  -3

رات ال        وازن المتغي ى ت ود عل ر النق ل األساسي ألث ة في   يتناول هذا المقرر التحلي حقيق
تثمار ،   ي ، االس دة الحقيق دي ، سعر الفائ ل العرض النق ي مث ام االقتصادي الكل النظ

دخل الحقيقي    خ  ... اإلنتاج ، ال ود من خالل         . ال ى النق ى جانب الطلب عل وترآز عل
دمان   ة لفري ة الحديث ة الكمي زي ، ونظري يكي والكين دي الكالس ل النق ة التحلي ... دراس

  . وغيرها 
  . اإللمام بمفاهيم الجودة  -1  الجودة  إدارة  25

دم        -2 ا يخ ودة بم ي إدارة الج ه ف وير مدارآ ن تط ب م ين الطال تمك
د       .  اإلستراتيجية ق مزي أة نحو تحقي ة المنش التسويقية ، ورفع معدالت إنتاجي
  . من األرباح 

  التغطية آلية العلوم اإلدارية قسم إدارة أعمال 

ة    26 ات المالي السياس
  والنقدية 

  .اإللمام بأهداف وغايات السياسات المالية والنقدية  -1
زة       -2 ي األجه ل ف ارف الضرورية للعم اب المع ن اآتس الب م ين الط تمك

  . المخولة لها وضع ومراقبة السياسات المالية والنقدية  

م  ا برس ة له ة المخول ا و الجه ا و أدواته ة و أنواعه ة و االئتماني وم السياسة النقدي مفه
ا   السياسة و ى دراسة السوق المفتوحة       . إدارته ز عل تم الترآي اطي   ، و ي نسبة االحتي

ع   ى الودائ انوني عل عر الخصم ، الق عر الصرف  ، س ات س و . إدارة التضخم و تقلب
  يتعرض بعد ذلك للسياسات النقدية والمصرفية في اليمن

  
  
  



  

  صرفيةقسم العلوم المالية والم لتفصيلية لمقررات ا مفردات ال
  
  السياسات المالية والنقدية   -1

  السياسات المالية : الجزء األول 
  مفهوم السياسة المالية  -: أوال 
  تطور السياسة المالية  -:ثانيًا 

  السياسة المالية الكالسيكية  -
 السياسة المالية الكنزية  -
 السياسة المالية النيوآالسيكية  -
 السياسة المالية المعاصرة  -

  أدوات السياسة المالية  -: ًا ثالث
  السياسة االنفاقية  -
 السياسة الضريبية -
 السياسة االثمانية  -
 لعجز أو الفائض في الموازنة العامة سياسة ا -

  السياسة المالية   أهداف -: رابعًا 
  تخصيص الموارد  إعادة -
 تحقيق االستقرار االقتصادي  -
 توزيع الدخل  إعادة -
  صادي النمو االقت -

  السياسة المالية في البلدان الرأسمالية المتقدمة : خامساًُ 
  السياسة المالية في البلدان النامية : سادسًا 
  السياسة المالية في اإلسالم : سابعًا 
  السياسة المالية في اليمن : ثامنًا 

  السياسات النقدية :  الجزء الثاني 
  مفهوم  السياسة النقدية : أوًال 
  تطور السياسة النقدية: ثانيًا 

  
  أدوات السياسة النقدية الكمية : ثالثًا 

  عمليات السوق المفتوحة  -
  االقتصادية والمالية لعملية السوق المفتوحة  اآلثار* 
  السوق المفتوحة  إلدارةالفنية  األساليب* 
  الخصم  إعادةسعر  -

  الخصم  إعادةاالقتصادية لسعر  اآلثار* 
  خصم آليات سياسة سعر ال* 
  سياسة نسبة االحتياطي القانوني  -

  آليات نسبة االحتياطي القانوني * 
  أدوات السياسة النقدية النوعية : رابعًا 

  أهداف السياسة النقدية : خامسًا 
  العالقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية :  الثالثالجزء 



  

  النقدية للسياسة المالية  اآلثار -
  على العرض النقدي  وآثارها الودائع الحكومية -
  

  نقود وبنوك   -2
  قبل النقود  ما:  األولالموضوع 

  المقايضة ، وبداية تشكل العالقات التبادلية وظهور نظام المقايضة قبل نظام  ما 1-1
 طبيعة نظام المقايضة  1-2
 )عيوب نظام المقايضة ( الصعوبات التي اآتنفت النظام  1-3

  النقود : الموضوع الثاني 
  النقود حسب تطورها التاريخي  أنواع 2-1
  تعريف النقود  2-2
  وظائف النقود  2-3
  مفهوم عرض النقود وطرق قياسه  2-4
  طرق قياس عرض النقود في اليمن حسب دليل البنك المرآزي اليمني  2-5
  
  

  جهاز التمويل المالي : الموضوع الثالث 
  التعريف والمكونات  3-1
  ي االقتصاد النقدي جهاز التمويل المالي ف أهمية 3-2
  آلية عمل جهاز التمويل المالي  3-3

  األسواق المالية : الموضوع الرابع 
  تصنيف األسواق المالية  4-1
  التعريف ، السمات . السوق األولى والسوق الثانوي  4-2
  التعريف ، السمات . سوق النقد وسوق رأس المال  4-3

  البنوك التجارية : الموضوع الخامس 
  عريف ، الخصائص ، األهمية الت 5-1
  األعمال المصرفية من وحي الميزانية النمطية للبنك التجاري  5-2
  ) االلتزامات ( بنود الخصوم  5-2-1
  ) االستخدامات ( بنود األصول  5-2-2
  قواعد الميزانية  5-2-3
  ) إدارة أصول وخصوم البنك التجارية ( العمليات المصرفية في البنوك التجارية  5-3

  البنك المرآزي آسلطة نقدية : الموضوع السادس 
  البنك المرآزي في االقتصاد  وأهميةدور  6-1
  وظائف البنك المرآزي  6-2
  الميزانية النمطية للبنك المرآزي  6-3

  القاعدة النقدية آصيغة للبنك المرآزي : الموضوع السابع 
  مفهوم القاعدة النقدية  7-1
  ) المصادر واالستخدامات (  معادلة القاعدة النقدية 7-2
  معادلة االحتياطيات المصرفية  7-3

  نظرية عرض النقود : الموضوع الثامن 
  عرض النقود واثر سلوك البنك المرآزي  8-1



  

  العالقة بين القاعدة النقدية وعرض النقود  8-2
  تضاعف الودائع في الجهاز المصرفي وعرض النقود  8-3
  
  لجمهور والبنوك التجارية عرض النقود واثر سلوك ا 8-4

  السياسة النقدية : الموضوع التاسع 
   وأهدافهامفهوم السياسة النقدية  9-1
  السياسة النقدية  أدوات 9-2
  عمليات السوق المفتوحة  9-2-1
  سعر الخصم  9-2-2
  نسبة االحتياطي القانوني على الودائع في البنوك  9-2-3
  

  تشريعات مالية ومصرفية    -3
  شريعات حول العقود التجارية واالقتصادية وعقود التامين الت -1
  قانون الشرآات  -2
  التشريعات الضريبية  -3
  قانون ضريبة الدخل  -
  قانون الجمارك  -
  قانون ضريبة المبيعات  -
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  امة المالية الع  -13
  مقدمة عامة لعلم المالية العامة : أوًال 

  مفهوم علم المالية العامة  -
  المالية العامة والمالية الخاصة  -
   األخرىعالقة علم المالية العامة بالعلوم  -
  المالية الكالسيكية والمالية الحديثة -

  النفقات العامة : ثانيًا 
  مفهوم النفقات العامة  -
  امة خصائص النفقات الع -
  الحاجات العامة والحاجات الخاصة  -
  التقسيمات المختلفة للنفقات العامة  -
  التقسيم االقتصادي  -
  التقسيم الوظيفي  -
   اإلداريالتقسيم  -
  التقسيم الوضعي  -
  التقسيم الزمني  -
  التقسيم المالي  -
  التقسيم السياسي  -
  زيادة النفقات العامة  أسباب -
  حقيقية  أسباب -
  أسباب اقتصادية  -
  سياسية  أسباب -
   إدارية أسباب -
  مالية  أسباب -
  ظاهرية  أسباب -
  االقتصادية للنفقات العام  اآلثار -
  المباشرة  اآلثار -



  

  غير المباشرة  اآلثار -
  العامة  اإليرادات: ثالثًا 

  السياسية وغير السياسية  اإليرادات -
  الضرائب  -1
  )لضريبة مفهوم ا( مفهوم الضرائب  -
  خصائص الضريبة  -
   األمثلقواعد النظام الضريبي  -
  التنظيم الفني للضريبة  -
  الضريبة  األوعيةتحديد  -
  مفهوم الوعاء الضريبي  -
  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  -

  الضرائب المباشرة * 
  ضرائب الدخل  -
  الضريبة العامة على الدخل  -
  الضريبة النوعية  -
  
  ضرائب رأس المال -
  الضرائب القياسية والضرائب التوزيعية  -
  ) سعر الضريبة ( معدل الضريبة  -
  تقدير الضريبة  -
  تحصيل الضريبة  -

  الضرائب غير المباشرة * 
  ضريبة المبيعات  -
  الضريبة الجمرآية  -
   واإلنتاجضرائب االستهالك  -

  الطاقة الضريبية * 
  مفهوم التهرب الضريبي  -
  التهرب الضريبي  أسباب -
  االقتصادية واالجتماعية لمشكلة التهرب الضريبي  اآلثار -
  طرق مواجهة مشكلة التهرب الضريبي  -
  الرسوم  -2
  مفهوم الرسوم  -
  الفارق بين الرسوم والضريبة  -
  الدومين  إيرادات -3
  الدومين العام  -
  الدومين الخاص  -
  ) الدين العام ( القروض العامة  -4
  مفهوم الدين العام  -
  التنظيم الفني للقرض  -
  القروض  أنواع -



  

  الموازنة العامة : رابعًا 
  مفهوم الموازنة العامة  -
  الفرق بين الموازنة العامة وبعض الحسابات األخرى  -
  قواعد أو مبادئ الموازنة العامة  -
  مراحل دورة الموازنة العامة  -

  : المراجع * 
م 2000إصدار عام  - دار زهران للنشر والتوزيع  –أحمد زهير شامية . د –ة المالية العام -
 .  
  صباح نعوش . د –المالية العامة ومالية الدول النامية  -
  . مصادر أخرى في آتب المالية العامة  -
  

  المؤسسات المالية   -14
  : طبيعية المؤسسات المالية من حيث : أوًال 

  ) التعريف والخصائص ( اء المالية البيئة االقتصادية ، الوسط -
  ) ، الوظائف  األنواعالتصنيف ، ( مفهوم المؤسسات المالية  -

  دور المؤسسات المالية في التنمية واالستثمار : ثانيًا 
  المؤسسات المالية المصرفية : ثالثًا 

  ) ، األولويات المطلوب إدارتها تعريف البنوك التجارية ( البنوك التجارية  -أ
، موارد البنوك التجارية  السيولة ، والربحية ، مقاييس الكمية(  البنوك التجارية من

  واستخدامات 
  البنوك غير التجارية  - ب
  بنوك االدخار  -
   وأعمالبنوك استثمار  -
  ) الصناعة ، الزراعية ، العقارية ( البنوك المتخصصة  -
  البنوك اإلسالمية  -ج
  بنوك المرآزية  - د

  مؤسسات المالية غير المصرفية ال: رابعًا 
  ) المفهوم ، التصنيف ، األنواع ( صناديق االستثمار  -أ
  أساليب تقييم أداء صناديق االستثمار  - ب
  صناديق التوتير البريدي واالدخاري  -ج
  صناديق التقاعد واالدخار الوظيفي  - د
  

  المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية : خامسًا 
  لمصرفية المخاطر ا -
  المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية آافة  -

  : المراجع * 
. د –وليد أحمد صافي . د –شقيري توري موسى . د –المؤسسات المالية المحلية والدولية  -1

آلية العلوم  –ظافر الراميين  إيناس. د – سوزان سمير ذيب. د –ور إبراهيم نمحمود 
الطبعة . دار الميسرة للنشر والتوزيع )  األردن( الخاصة  اإلسراءجامعة  –والمالية  اإلدارية
  .م 2009لسنة  األولى



  

 –شامل الحموي . د –محمود صح  –فخري  أبونادية . د –والمؤسسات المالية  األسواق -2
  . م 2006دار الحريري للطباعة لسنة  –عين شمي جامعة 

  

  االجتماعية  مساق التأمينات  -15
  االجتماعية  ميناتمفهوم التأ -
  االجتماعية  خصائص التأمينات -
  التمييز بين التامين الخاص ونظام التقاعد  -
  المساعدات االجتماعية والتامين االجتماعي  -
  نظام التمول بالتامين االجتماعي  -
  االجتماعية  مصادر نظم التأمينات -
  العالقة بين قانون العمل والتامين االجتماعي  -

  وشرآات الضمان االجتماعي  مؤسسات* 
  في شرآات التامين  األموالاستخدام  -
  االستثمار في شرآات التامين على الحياة  إستراتيجية -
  دور التامين في حكومة في خدمة االقتصاد الوطني  -
  التامين في اليمن  وإعادةمؤسسات وشرآات التامين  -

  : المراجع * 
دار المجد الوي  –محمود جودت ناصر . د –ة والتطبيق التامين بين النظري أعمال إدارة -

  . م 1998عمان  –للنشر 
  . م 2009عمان  –دار المسيرة للنشر والتوزيع  –المؤسسات المالية المحلية والدولية  -
  

   نظرية التامين - 16 
   عوامل نشؤ التامين االجتماعي وتطوره * 
  الحاجة اإلنسانية لالمان االجتماعي وتطورها  -
  المجتمع الصناعي وتبعاته  -

  تطور أساليب  التأمين والضمان االجتماعي * 
  مرحلة األساليب التأمينية الخاصة  -
   قوانين أعالة المعدومين  -
  المسؤولية المدنية ألصحاب األعمال  -
  التأمين لدى شرآات التأمين  -
  التأمين التعاوني  -

  مرحلة التأمين االجتماعي * 
   ألمانيافي  األولجتماعي التامين اال -
  نظام المساعدات االجتماعية في نيوزيالندة  -
  النظام البريطاني  -
  الخطوط العامة لتقرير اللورد بيردج  -
   األمريكيةالضمان االجتماعي في الواليات المتحدة  -
  التامين االجتماعي في المواثيق الدولية  -

   اإلسالميالتكامل االجتماعي في النظام * 
  االجتماعية وفي الضمان المعاصر  التأميناتمبادئ في * 
  ) مفهوم الضمان االجتماعي ( التعريف بالضمان االجتماعي  -



  

  االجتماعية  واألخطارالعالقة بين الضمان االجتماعي  -
  مفهوم الخطر  -
  الخطر االجتماعي من خالل سببه  -
   الخطر االجتماعي من خالل أثاره  -
  ماعي هو الضمان االقتصادي لألفرادالضمان االجت -
  توسيع مفهوم الضمان االجتماعي من العالج إلى الوقاية  -
  نتائج التوسع في سياسة الضمان االجتماعي  -
  االتجاهات الفكرية الحديثة في الضمان االجتماعي  -

  التنظيم التشريعي للتأمينات االجتماعية * 
  : المراجع * 

الطبعة  –محمد فاروق . د –امها في المملكة العربية السعودية التأمينات االجتماعية ونظ
  . م 1996الثالثة 

   
  التمويل الدولي   -17

  مفهوم وخصائص التمويل الدولي  -
  صرف العمالت  وأسعارالمؤسسات المالية الدولية  -
  الصرفة الدولية والمؤسسات المالية المتعددة الجنسية  -
  المباشرة  األجنبيةتثمارات لالس اإلستراتيجيةالدوافع  -
  المؤسسات المصرفية الدولية  -
  مصادر التمويل من اجل التنمية االقتصادية  -
  النظام النقدي الدولي ، تحليله وعالقته بالتمويل والتجارة الدولية  -
  مفهوم المديونية وعالقتها بالتمويل الدولي  -

  المراجع * 
  الكتاب المعتمد 

  م 1996غازي عبدالرازق النقاش . د –لعملية المصرفية الدولية التمويل الدولي وا -
  مراجع ثانوية 

  م 1996عرفات تقي الحسيني .د –التمويل الدولي  -
  خيري علي الجزيري . د –التمويل الدولي  -
  

  المالية  اإلدارة  -18
  المالية  اإلدارة إلىمدخل  -
  )  األآيدالمستقبل في ظروف ( التقييم المالي لالستثمارات الجديدة  -
  ) التأآدفي ظروف عدم ( التقييم المالي لالستثمارات الجديدة  -
  )تمويل طويل اجل ( سياسة التمويل في المشروعات االقتصادية  -
  )التمويل الذاتي  ( سياسة التمويل في المشروعات االقتصادية  -
  المال العامل  رأس إدارة -
  المخزون  إدارة -
  نة يت المدالحسابا إدارة -
  النقدية  إدارة -
  تخطيط الربحية  -

  المرجع * 



  

  الكتاب المعتمد 
  احمد حسن الزهري . د –المالية  اإلدارة -
. د–" التمويل في المشروعات االقتصادي قرارات االستثمار والسياسات " المالية  اإلدارة -

  .توفيق حسور 
  

  ) محلية ودولية ( مساق العمليات المصرفية  -19
  العمليات المصرفية الدولية : ال أو
  معنى العمليات المصرفية الدولية  ماهية أو ما -

  النشاطات التي تمارسها البنوك الدولية الكبيرة وتنوعها * 
  العمالت األجنبية  –قبول الودائع وتقديم القروض * 
  االعتمادات المستندية وخطابات االعتمادات الضامنه  -

  ستندية وأطرافها مفهوم االعتمادات الم* 
  مفهوم وشروط خطابات االعتمادات الضامنه * 
  االآتتاب وإصدار السندات في السوق األوربية  -
االتجار أو التعاطي التجاري بالعمالت والخيارات المستقبلية وفق العقود التي تكون  -

  باستحقاقها بفترة قادمة 
  قياس العمليات المصرفية الدولية  -

  جي التقليدي اإلقراض الخار* 
  اإلقراض عبر الحدود الدولية المعنية * 
  القروض عبر الدول * 
  المراآز المالية* 
  
   
  المؤسسات المصرفية الدولية  -

  صندوق النقد الدولي * 
  البنك الدولي * 
  بنك التسويات الدولية * 
  عمليات الصرف األجنبي  -

  التاالحو* 
  الشيكات المصرفية * 
  تحصيل الشيكات * 
  عولمة النشاط المصرفي  -

  تحرير النشاط التمويلي * 
   وإصالحهتحديث النشاط المصرفي * 
  أزمة عولمة النشاط المصرفي  -

  مفهوم العولمة المصرفية * 
  العولمة  أزمةمفهوم * 
  العولمة  أزمة أسباب* 
  العولمة المصرفية  أزمة إدارةمتطلبات * 
  العولمة المصرفية  أزمة إدارة* 

  المصرفية المحلية العمليات : ثانيُا 



  

  المفهوم الحديث للعمليات المصرفية  -
  األجور  –الحواالت ، العموالت  -  
  الشيك السياحي  –التداول  –التطهير  –الشيك  -
  غرف المقاصة  -
  الكفاالت  -

  تعريف الكفالة وأنواعها * 
  أهمية الكفاالت في الحياة االقتصادية * 
  المحاسبية القيود االقتصادية و* 
  
  
  االعتمادات المستندية  -

  نشأة االعتماد واطرافه * 
   وأنواعهفتح االعتماد * 
  المعالجة المحاسبية في االعتمادات المستندية * 
   الكمبياالت -

   وأهميتهاتعريف الكمبيالة * 
  تحصيل وخصم الكمبياالت * 
  خطابات الضمان  -
  الحسابات المصرفية  -

  الحساب الجاري * 
  وحساب التوفير  –الوديعة * 
  القروض والفوائد  -

   وأنواعهامفهوم القروض * 
  ) الفائدة اليومية والمرآبة ( الفوائد وطرق احتسابها * 
  الصرف  أسعار -

  سعر الصرف  وأنواعمفهوم * 
  سعر الصرف الرسمي * 
  سعر الصرف الموازي * 

  

  المصارف اإلسالمية  -20
   ميةاإلسالنشأة وتطور المصارف  -

   اإلسالميالفكرية للعمل المصرفي  األسس* 
   اإلسالميمراحل تطور العمل المصرفي * 
   اإلسالميآليات العمل المصرفي * 
  تعبئة المدخرات  آليات -1
  آليات االستثمار  -2
  
  
   اإلسالميالبنك المصرفي  وأهدافمفهوم  -

   اإلسالميمفهوم البنك المصرفي * 
   ةاإلسالميالمصارف  أهداف* 



  

   اإلسالمية المصارفالعوامل المؤثرة في نشاط  -
  القواعد المصرفية * 
  القواعد والمحددات العقيدية * 
  القواعد والمحددات االقتصادية * 
  القواعد والمحددات االجتماعية والثقافية * 
  الخدمات المقدمة من قبل المصارف اإلسالمية  -

  د والتوظيف خدمات المصارف اإلسالمية في مجال الموار* 
  االستثمار  أمناءخدمات المصارف اإلسالمية في مجال * 
  خدمات المصارف اإلسالمية في مجال االستشارات * 
   اإلسالميةالخدمات االجتماعية التي تقدمها المصارف  -

  خدمات جمع وتوزيع الزآاة * 
  تقديم القروض الحسنة * 
  مساعدة المنظمات االجتماعية * 
  توظيف في المصارف اإلسالمية أسس عمليات ال -

  األسس التوظيفية الخاصة بالعميل * 
  األسس التوظيفية الخاصة بالمصرف اإلسالمي * 
  األسس التوظيفية الخاصة بالتمويل الممنوح  * 
  األسس التوظيفية الخاصة بالمجتمع * 
   اإلسالميةالنشاط للمصارف  إدارة -

   ميةاإلسالتخطيط وتنظيم النشاط في المصارف * 
   اإلسالميةوالرقابة على النشاط المصرفي في المصارف  التوجيه* 
  في ظل التطورات االقتصادية  اإلسالميةمستقبل المصارف  -

   اإلسالميةاثر التحرير المالي على مستقبل المصارف * 
   اإلسالميةاثر التطورات التقنية على المصارف * 
  صادية العالمية وآيفية مواجهتها للتطورات االقت اإلسالميةرؤية المصارف * 

  

  التسويق المصرفي    -21
  مفهوم التسويق المصرفي  -

  المفهوم التسويقي * 
  للمفهوم التسويقي  اإلنسانيةالعناصر * 
  مراحل تطور التسويق في الصناعة المصرفية * 
  تسويق الخدمات المصرفية  -

  الخدمات مقابل المنتجات* 
  ت المصرفية الخصائص المميزة للخدما* 
   وأهميتهمفهوم المنتج * 
  بيع النظم * 
  تطوير المنتجات والخدمات المصرفية  -

  تطوير المنتج وتجزئة السوق  * 
  المنتج المصرفي * 
  تطوير المنتج المصرفي  وأشكال أهداف* 
  المعالم الخاصة لتطوير المنتج المصرفي * 



  

  تطوير المنتج المصرفي  استراتيجيات* 
  سويق المصرفي مزيج الت -

  ضرورة الدعوة لمزيج تسويقي خاص * 
  تعديل المزيج التسويقي ليالءم الخدمات المصرفية  إلىالحاجة * 
  عناصر المزيج المصرفي * 
  جودة الخدمة المصرفية المدرآة ورضا العميل  -

  تقييم العمالء لجودة الخدمة المصرفية * 
  ن وجهة نظر العميل المصرفية م العوامل التي تحدد جودة الخدمة* 
  جودة الخدمة* 
  العوامل المؤثرة على توقعات العميل * 
  الرضا التراآمي للمستفيد * 
  
  المصرفية  اإلدارة -

  المصرفية  اإلدارةنظام * 
  برنامج التسويق المصرفي * 
  عناصر برنامج التسويق المصرفي * 
  الخدمات في المصارف  أنظمة -

  الخدمة المصرفية آنظام * 
  نظام تقديم الخدمة المصرفية * 
  نظام تسويق الخدمة المصرفية * 
  الخدمة المصرفية  ألنظمةاالستراتيجيات الداعمة  -

  استراتيجيات االحتفاظ بالعمالء * 
  المصرف في تشخيص العالقات التبادلية في نظام تقديم الخدمة المصرفية استراتيجيات * 
  للتسويق المصرفي  اإلستراتيجيةالخطط  -

   اإلستراتيجيةصيغ * 
  حدود التسويق االستراتيجي في المصارف * 
   التحليل االستراتيجي * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  



  

       المتطلبات البشرية والمادية الالزمة للبرامج: 

د احتياجات        بحكم القواسم المشترآة للبرامج الدراسية التي تتبناها الكلية، فان األمر يستدعى تحدي
را ل    الب ى أآم ية عل رامج الدراس ذ الب ات ضرورية لتنفي ا آمتطلب هيل تأمينه ة لتس مج بصورة جمعي

  -: وجه، وذلك على النحو التالي
      الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة المتوفرة للعمل في البرنامج  1 -  13

  قسم العلوم  المالية والمصرفية * 
  المالحظات  اللقب  االسم  م
    أستاذ مشارك  مد عمر باناجه مح. د  1
    أستاذ مشارك  جعفر حسين منيعم . د  2
    أستاذ مشارك  ارسالن محمد أحمد . د  3
    أستاذ مشارك  يوسف سعيد  أحمد . د  4
  وزارة التعليم الفني / منتدب   أستاذ مساعد  عبدالقادر محمد العلبي . د  5
  بدون نصاب   أستاذ مساعد  خالد علي عبداللطيف   6
    أستاذ مساعد  محسن حسين صالح . د  7
    أستاذ مساعد  فضل علي ناجي . د  8
  مبعوث دراسات عليا   مدرس  جهاد عبداهللا حمزه . م   9
  مبعوث دراسات عليا  مدرس  مجدولين محمد عبده . م  10
   مدرس  نزار عبداهللا باصهيب . م  11
   مدرس  واعد عبداهللا باذيب . م  12
  مبعوث دراسات عليا  مدرس  هللا مارم محمد علي عبدا. م  13
    مدرس   محمد هادي ناصر  14
    مدرس   منى إبراهيم محمد  15

  
  

  البرنامج   للعمل فيالهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة المطلوبة   2 -  13
  

  اإلجمالي  بكالريوس  ماجستير  دآتوراه  القسم
  8  6  2  -  اقتصاد إعمال 

  6  3  3  -   علوم مالية مصرفية
  6  4  2  -  االقتصاد الدولي 

  6  3  3  -  االقتصاد والتنمية 
  9  3  3  3  السياحة والفندقة 

  35  19  13  3  اإلجمالي 
  

  
 
 
 
 
 
 
  



  

  الفنيون المتوفرون للعمل في البرامج   3 -  13
  ال يوجد      

  األجهزة والوسائل     4 - 13 
  

  العدد   الصنف 
  23  ال ب توب  + جهاز آمبيوتر 

  3  داتاشو 
  4  امبلي فاير 
  30  اإلجمالي 

  

  اإلداريون المتوفرون للعمل في البرامج     5 -  13
  الوظيفة   االسم  الرقم 

  مدير اإلدارة التعليمية   محمد سعيد شاهر   1
  المدير المالي واإلداري   فاروق عبده علي   2
  مديرة المكتبة   تفيده عباد ناصر   3
  بول والتسجيل مديرة الق  ابتهال احمد حسين   4
  ) قسم التسجيل(رئيسة قسم الرصد والتوثيق   أماني بدر سفيان   5
  رئيسة قسم القبول   منى علي احمد   6
  رئيسة قسم المناهج   رنا ناصر عبود   7
  رئيسة قسم اإلحصاء والتخطيط   آفايه علي محمد   8
  رئيسة قسم حسابات واألنشطة   تماني أحمد حسين   9
  رئيس قسم السكرتارية واألرشفة   حمد سيناء احمد م  10
  مدير مكتب العميد   رائد محمود عالن   11
  طباعة في قسم التسجيل   عدوية محمد فرحان   12
  رئيس قسم المخازن   نضال محمد سالم   13
  صيانه   احمد حسان درويش   14
  موظف في المكتبة   حسين صالح حسين   15
  ) إجازة بدون راتب (  تابعة والتزويد رئيسة قسم الم  حنان سالمين صالح   16

 
  بوظائف مختلفة من غير الوظائف المطلوبة أدناه )  15( يوجد متعاقدون وعددهم 

  

  اإلداريون المطلوب إضافة توفيرهم  للعمل في البرامج     6 -13
  

  العدد  الوظيفة
  5  طباعات آمبيوتر 

  7  سكرتيرات أقسام ومكتب العميد 
  3  موظفو مكتبة 

  15  اإلجمالي 

 


