
 
 

 جامعة فيالدلفيا          

 كلية األعمال          

 2021 التكنولوجيا املاليةالخطة االسترشادية لتخصص 
 

 
 

  الفصل الثاني  الفصل األول  

السنة 

 الدراسية

عدد  املتطلب السابق اسم املساق رمز املساق

الساعا

 ت

املتطلب  اسم املساق رمز املساق

 السابق

عدد 

 الساعات

   الفصل الثاني    األول الفصل   

السنة 

 األولى

 3 - اإلدارة مبادئ 0330100 3 0114099 مهارات االتصال والتواصل )لغةعربية( 0114103

 3 - رياضيات األعمال 0250105 3 0130099 (1مهارات االتصال والتواصل )لغة انجليزية  0130107

 3 - تسويقالمبادئ  0350110 3 - (1محاسبة مالية ) 0311100

 3 - العلوم العسكرية 0111100 3 - مبادئ االقتصاد الجزئي 0320150

 3 - متطلب جامعة اختياري  ............ 3 - التربية الوطنية 0111101

 
  مجموع الساعات  15  مجموع الساعات

 

15 

   الفصل الثاني    الفصل األول   

السنة 

 الثانية

 3 - االقتصاد الكليمبادئ  0320151 3 - لألعمالمبادئ اإلحصاء  0380122

 3 - نظم املعلومات اإلدارية 0330248 3 0311100 محاسبة إدارية 0311332

 3 0130107 (1مهارات االتصال اإلداري ) 0330200 3 - اإلدارة املالية 0320211

 3 - التكنولوجيا املاليةأساسيات  0322200 3 - إدارة املصارف 0320220

 3 - املصارف اإلسالمية 0320322 3 0130107 (2مهارات االتصال والتواصل )لغة انجليزية  0130108

 15  مجموع الساعات  15  مجموع الساعات 

   الفصل الثاني    الفصل األول   

السنة 

 الثالثة

0320315 
 اإلدارة املالية في الشركات املساهمة

املالية واملصرفية الخدمات  0322320 3 0320211

 االلكترونية

0322200 3 

0322210 
 أساسيات البرمجة

إدارة االستثمار واملحافظ  0320325 3 -

 االستثمارية

0320211 3 

 3 ساعة 45 إدارة البيانات وتطبيقاتها 0322330 3 - تشريعات وأخالقيات التكنولوجيا املالية 0322350

 3 ساعة 60 إدارة التحول الرقمي 0322340 3 ساعة 45 نظم املعلومات املالية 0322310

 

............. 

 

 متطلب جامعة اختياري 

 

............. 

 

3 

 

 1 - الريادة واالبتكار 0330103

 1 - القيادة واملسؤولية االجتماعية 0115102

 1 - املهارات الحياتية 0170101

 3 0322310 أمن وحماية نظم املعلومات 0322360 3 - البحث العلمي لألعمالأساليب  0380260

 18  مجموع الساعات  18  مجموع الساعات 

   الفصل الثاني    الفصل األول   

السنة 

 الرابعة

 3 ساعة 80 املشتقات املالية إدارة املخاطر و  0320427 3 ساعة 80 األسواق واملؤسسات املالية 0320412

 ساعة 90 عمليتدريب  0322460 3 ساعة 90 النمذجة املالية 0322430

 

3 

0320425 
 التخطيط والتحليل املالي

دراسات الجدوى وتقييم  0320415 3 0320315

 املشروعات

- 3 

نماذج األعمال واالبتكار في التكنولوجيا  0322420

 املالية

البلوكشين وتطبيقات  0322440 3 ساعة 80

 التكنولوجيا املالية

 3 ساعة 90

تطبيقات الذكاء االصطناعي في  0322450 3 0322330 تطبيقات في علم البيانات املالية 0322410

 املالية

 3 ساعة 90

 3 ........... متطلب تخصص اختياري  ............ 3 .......... متطلب جامعة اختياري  ..........

 18  مجموع الساعات  18  مجموع الساعات 


