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UNIVERSITY OF BENGHAZI 

FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

في التمويل والمصارف( الماجستير ) درجة االجازة العالية   

Dept. of Banking and Finance 

MA required courses 

 

Prerequisite Credit Hours Course number Course title Number 

- 3 611 Macroeconomics  1 

- 3 670 Advanced Financial Management 2 

- 3 673 Financial Institution & Markets 3 

670 , 673 3 674 Basic and Technical Analysis 4 

670 3 675 Modern Management of Banks 5 

670 , 611 3 710 Econometrics 6 

673 3 770 Research Methodology in Finance 7 

670-673 3 773 Modern Portfolio Theory 8 

675 3 775 Islamic Banking and Finance 9 

27 Total number of hours 
 

Elective Modules 

Prerequisite Credit Hours Course number Course title Number 

166 3 166 International Finance 1 

176 3 176 Economical Projects Evaluation 2 

166-176  3 763 Monetary Policies 3 

173-176  3 777 Finance in Contemporary Contexts 4 

173 3 778 Financial Derivations 5 

15 Total number of hours 

 

 معلومات عامة

شدد لم      24التزيددا مدةدداق مدنية ةيددم مدةهددة ه ء ددي  ة دديا  يلددم ةتلىءددية مدجادد ا عىددة المددم م مدديزق مد يديددم مدةيمهددتيل عدد   (1

 . اليم ز تةايا هذه مدةاق إال ءإذ   تيءي ة  مدنهم مد ىةي 

 .ية ةيم عاا ةلمة إينيف مدنيا مدةهة ه ء ي ةلتي  لنل   ال تجهب ة  مدةاق مدن (4

 .عاا ةلمة مالةهجيب مد ىي مدةهة ه ء ي ةلتي  لنل   تجهب ة  ضة  مدةاق مدنية ةيم  (3

مدجا مالاةة دىتهميا هد  ةدياتي     اليمد ز مالةهدجيب مدمزندي ةد  إجدات مدةدياتي     يمد ز تهدميا ةدياق  مجداق مذم  يةدة هدذه  (2

 .مدةياق مخل ةياق ة  مدة ما مدالمهيم مدةلى ءم 
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 .دىتهميا ه  ملء م ة ما المهيم لي مي لاا المهي مدجا مالعىة  (5

مذم تجاا مدليدب عىة مةذملي  ةتتيديي  يتم لاىه ة  مدالمهدم   عىةدي  ءدي  مالةدذمل يدتم جهديءه إذم تجادا مدليددب عىدة م دا ةد   (6

 .ثالث ةنيل  ة اا تلم ةي 

  مال تاديا مدنييهدي    مدةندللمة مالختييليدم    ءيدةهدءم دةندللمة مال تاديا مدتجىيىدي مد ىدي+ ( ج) ٌيهةح ءيدجا ا عىدة تندايل  (7

 .ةنيل (  3.3) ءشلل م  الينا مدةت هل مدتلم ةي لي مي لاا ع  

 .ةنيل لي  ا ةنلل المهي عىة جاق (  3.3) أةي ليةي يت ىق ءيدةنلملمة مالدزمةيم ليمب م  ال ينا تجايا مدليدب لي ي ع   (8

 :لي مدتة يا  مدةايلف ءيجا مدخييلي  مدتيديي  ( مدةيمهتيل ) يتجاا مدليدب عىة المم مالميزق مد يديم  (9

 "مسار الرسالة " الخيار االول 

 .هيعم ءةميه (  47) ممتييز مدةنللمة مالدزمةيم ء م ع  . أ

 . (يمتيز مدليدب عاا ةنللي  لنل ) هيعية ءةميه (  6) ممتييز مدةنللمة مالختييليم ء م ع  . ب

 .هيعية  6لىءية مدجا ا عىة المم مدةيمهتيل لي مدتة يا  مدةايلف ء م ع يهما مدليدب لي مدءجث الهت ةيا ةت . ة

 "مسار المواد " الخيار الثاني 

 .هيعم ءةميه (  47) ممتييز مدةنللمة مالدزمةيم ء م ع  . أ

 . (ممتييز  ا مدةنللمة مالختييليم ) هيعية ءةميه (  15) ممتييز مدةنللمة مالختييليم ء م ع  . ب

 

 إءلمهيم ةه  ا مدفلميةي. ءلةيةج مال يايةي          اإهم مدةشلف عىة مد

 مهتيذ ةهيعا: ا ت لمه                       مدالمم مد ىيةم : مدةؤها مد ىةي 

 تة يا  ةايلف: مدتخاص 

 

 توصيف المقررات الدراسية

 3: عدد الوحدات  611: رقم المقرر  اقتصاد تحليلي كلي: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 النظرية التقليدية 31

 تفسير التقليديين للبطالة 34

 "النماذج المبسطة " البدائل التي قدمها كينز  33

 " IS .. LMنموذج " إضافة سعر الفائدة  32
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 فاعلية السياسات والحاالت الخاصة"  IS .. LMنموذج " التوسع في استخدام  35

 النموذج التوفيقي 36

 لنموذج وكذلك قيد الميزانية الحكوميةإضافة اثر الثروة ل 37

 نموذج الطلب الكلي والعرض الكلي 38

 التضخم والبطالة والنظريات المفسرة 39

 منحنى فيلبس وفرضية المعدل الطبيعي ودور التوقعات 13

 نظرية التقليديين الجدد 11

 نظرية الكينزيين الجدد 14

 
 3: عدد الوحدات  673: رر رقم المق إدارة مالية متقدمة: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 ماهية اإلدارة المالية 31

 (احتساب وتفسير واتخاذ قرار :  ) قائمة االموال : التدفقات النقدية : نسب : افقي : راسي : التحليل المالي  34

 مصادر التمويل 33

 تكلفة التمويل 32

 الميزانيات التقديرية 35

 "الميزانية الراسمالية في ظل التاكد التام " للنقود القيمة الزمنية  36

 "الميزانية التقديرية في ظل عدم التاكد " العائد والمخاطرة  37

 التخطيط المالي 38

 تقويم االسهم والسندات 39

 سياسات راس المال العامل 13

 سياسات توزيع االرباح 11

 النظريات الحديثة في التمويل 14

 

 3: عدد الوحدات  673: رقم المقرر  مؤسسات واسواق مالية: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 التمويل المباشر وغير المباشر 31

 هيكل القطاع المالي  34

 المصرف المركزي 33

 المصارف التجارية 32

 المصارف المتخصصة 35

 صارف االسالمية ، صندوق الضمانشركات التامين ، شركات االستثمار ، شركات الوساطة المالية ، الم 36

 مفهوم السوق المالي وانواع االسواق المالية 37

 سوق النقد وسوق راس المال 38

 ادوات سوق النقد 39
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 ادوات سوق راس المال 13

 المؤسسات المالية الوسيطة 11

 التعامل في االسواق المالية 14

 مقدمة عن المشتقات المالية 13

 هم الليبيتطور سوق االس 12

 والمؤسسات التابعة لهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3: عدد الوحدات  672: رقم المقرر  التحليل االساسي والفني: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 التحليل المالي للمنشاة 31

34 

 التحليل الراسي واالفقي واالتجاهات أ

 دامات االموال و تحليل قائمة التدفقات النقديةتحليل مصادر واستخ ب

 تحليل النسب المالية ج

 نماذج التنبؤ بالفشل المالي د

 فلسفة ومفهوم التحليل الفني 33

 (المزايا والعيوب ) التحليل االساسي والتحليل الفني  32

 الرسوم البيانية واتجاهات االسعار والدعم والمقاومة 35

 ريةاالنماط السع 36

 المتوسطات المتحرمة والمذبذبات 37

 نظريات في التحليل الفني 38

 الشموع اليابانية 39

 دور المحلل المالي في ظل االسواق الكفؤة 13

 ( Capital Asset Pricing Model) تقييم االستثمارات المالية بموجب نموذج  11

 تقييم ادوات االستثمار المالي 14

 لمالية عن طريق النسب الماليةتقييم االوراق ا 13

 تقييم المشتقات المالية 12

 
 3: عدد الوحدات  675: رقم المقرر  اإلدارة الحديثة في المصارف: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 هيكل الجهاز المصرفي 31

 التنظيم االداري للمصرف المركزي ووظائفه االساسية والرقابة للمصرف المركزي 34

 ظائف االدارية للمصارف التجاريةالو 33

 الوظائف الفنية للمصارف التجارية 32

 سياسة الودائع واالقراض واالستثمار لدى المصارف 35

 (الموائمة بين السيولة والربحية ) سياسة السيولة والربحية   36
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 3، بازل 4، بازل  1بازل 37

 تطبيقات عملية حول كيفية تطبيق مقررات بازل 38

 القوائم المالية للمصارف التجارية 39

 تحليل القوائم المالية للمصارف التجارية 13

 االنذار المسبق لتعثر المصارف التجارية 11

 االتجاهات الحديثة في مجال الخدمة المصرفية 14

 

 3: عدد الوحدات  713: رقم المقرر  إقتصاد قياسي: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 االقتصاد القياسيالتعريف ب 31

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد 34

 الخصائص العامة للتقدير الجيد اإلحصائي للمعالم المقدرة 33

 تحليل التباين واختبار الفروض في حالة نموذج االنحدار الخطي المتعدد 32

 اختبارات جودة التوفيق 35

36 

 بعض مشاكل القياس

 العشوائيمشاكل تتعلق بطبيعة المتغير  أ

 مشكلة عدم التجانس ب

 مشكلة االشتراك الخطي ج

 مشكلة االرتباط الذاتي د

 نماذج المتغيرات المتباطئة 37

 توصيف النموذج 38

 نماذج المعادالت االنية 39

 االقتصاد القياسي وتطبيقات السالسل الزمنية 13

 

 3: د الوحدات عد 773: رقم المقرر  طرق بحث في التمويل: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 اساليب وطرق البحث 31

 المنهج العلمي في البحث 34

 البحث العلمي في المجال المالي والمصرفي 33

 اختيار موضوع البحث 32

 مشكلة البحث ، اهداف البحث ، اهمية البحث 35

 الفرضيات ، اختبار الفرضيات 36

 منهجية البحث 37

 لبحثمجتمع وعينة ا 38
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 محددات ونطاق البحث ، نتائج البحث ، توصيات البحث 39

 طرق جمع البيانات ، تصميم االستبيان 13

 اساليب تحليل البيانات 11

 كيفية االشارة الى المراجع 14

 تنسيق البحث في صورته النهائية 13

 

 3: عدد الوحدات  773: رقم المقرر  نظرية المحفظة الحديثة: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

31 

 اساسيات نظرية المحفظة

 تفضيل المستثمرين وتجنب المستثمرون للمخاطر ا

 اسس ادارة المحفظة  ،   تشكيل محفظة االوراق المالية،        مفهوم التنويع ب

 استعمال ادوات التحليل االحصائي في تكوين المحفظة 34

33 

 ( Excel) نامج الدوال التمويلية واإلحصائية في بر

 قياس مخاطر وعوائد المستثمر   ،  اختيار المحفظة التي لها اقل تباين أ

 اشتقاق التخوم الكفؤة باستخدام بيانات تاريخية لمجموعة من االصول  ب

32 

 إدارة المحفظة االستثمارية

 السياسات المعتمدة في ادارة المحفظة االستثمارية أ

 لمحفظة االستثمارية    ، تقييم اداء المحفظة االستثماريةمراحل وطرق ادارة ا ب

35 

 نماذج إدارة المحفظة االستثمارية

 نموذج ماركوفيتز      ،   نموذج السوق أ

 نموذج تسعير االصول الراسمالية ب

 استخدام البرمجة الخطية في تكوين المحفظة 36

 

 3: عدد الوحدات  775: رقم المقرر  المصارف االسالمية: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 .ماهية المصارف االسالمية واالسواق المالية االسالمية  31

 .الفائدة الثابت، الفائدة المتغيرة، الفائدة الصفريه  34

 .الهيكل التنظيمي للمصرف االسالمي 33

 .الفروقات االدارية والفنية بين المصارف التقليدية واالسالمية  32

35 

 اساليب التمويل واالستثمار االسالمية

 المشاركات أ

 البيوع ب

 .األنشطة غير المصرفية للمصارف االسالمية 36

 .تجارب ناجحة وأخري فاشلة في التمويل االسالمي 37
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 .أخر التطورات في التمويل االسالمي 38

 .الرقابة علي المصارف االسالمية ومالئة رأس المال 39

 .وزيع األرباح في المصارف االسالميةسياسة ت 13

 مصادر االموال وتوظيفها في المصارف االسالمية 11

 

 3: عدد الوحدات  615: رقم المقرر  التمويل الدولي: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 تحليل ميزان المدفوعات 31

 سوق الصرف االجنبي وتحديد سعر الصرف 34

 انظمة الصرف االجنبي 33

32 

 معالجة اختالل ميزان المدفوعات تحت نظام ثبات سعر الصرف

 النظرية الكالسيكية أ

 نظرية كينز ب

35 

 معالجة اختالل ميزان المدفوعات بافتراض عدم ثبات سعر الصرف

 نظرية المرونات أ

 نظرية القدرة االستيعابية ب

 النظرية النقدية ج

 (لة تخصيص السياسات مشك) التوازن الداخلي والخارجي  36

37 

 السياسات االقتصادية

 اثار السياسات االقتصادية مع ثبات سعر الصرف أ

 اثار السياسات االقتصادية مع حرية سعر الصرف ب

 النظام ا لنقدي الدولي 38

 

 3: عدد الوحدات  671: رقم المقرر  تقييم المشروعات االقتصادية: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 .أنواع االستثمارات ، اهدافها ، مصادر تمويلها ، معدل تكلفة راس المال ، البيئة االستثمارية ودراسات الجدوى : المشروع االستثماري  31

 . فكرة المشروع ، المصادر المختلفة لالفكار ، تقييم االفكار ، اختيار الفكرة المناسبة : تحليل افكار المشروع  34

 .الجوانب التجارية ، الجوانب المالية ، الجوانب الفنية ، الجوانب المالية ، الجوانب االقتصادية ، الجوانب االدارية : ل الجدوى دراسات ماقب 33

مصادر البيانات ، طرق جمع البيانات ، تحليل الطلب ، اساليب التنبؤ بالطلب ، تحليل هيكل المنافسة ، تحليل استراتيجية : دراسة السوق  32
 .فاذ الى السوق الن

تحديد احتياجات المشروع ، االحتياجات الرأسمالية ، االحتياجات المالية ، اختيار التكنولوجيا المناسبة ، تحديد : الدراسة الفنية للمشروع  35
 .الموقع المناسب 

قوائم التدفقات المالية ، تحليل الربحية ، حساب ، ( الثابتة والمتغيرة ) تحليل االيرادات ، تحليل التكاليف : التحليل المالي للمشروعات  36
 .المؤشرات المالية 

 .تحليل التعادل ، سيناريوهات الحساسية ، اثر الصدمات على ربحية المشروع : تحليل الحساسية للمشروعات  37
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ة والخارجية ، االثار االنتاجية ةالتوزيعية االثار المباشرة وغير المباشرة للمشروعات ، االثار الداخلي: الجدوى االجتماعية للمشروعات  38
 .للمشروعات 

 حاالت عملية في دراسة الجدوى 39

 متقدم  Microsoft Excelاستخدام برنامج  13

 

 3: عدد الوحدات  713: رقم المقرر  السياسة النقدية: اسم المقرر 

 :محتويات المقرر 

 ض الكليالسياسة النقدية في نموذج الطلب الكلي والعر 31

 االهداف التشغيلية والوسيطة للسياسة النقدية 34

 (الكينزيون الجدد والكالسيك الجدد ) النظريات المتنافسة واستراتيجيات السياسة النقدية  33

 قنوات انتقال السياسة النقدية 32

35 

 سياسة استهداف التضخم 

 استهداف سعر الفائدة أ

 استهداف سعر الصرف ب

 داف التضخماسته ج

 مقارنة استهداف التضخم وقاعدة االدوات د

 استهداف التضخم في كل من الدول المتقدمة والنامية هـ

 السياسة النقدية واالسواق المالية 36

 السياسة النقدية في االقتصاد المفتوح 37
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