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وصف المساق
تشمل مادة األسواق المالية موضوعات تخص مهوصوو وميميصة األسصواق الماليصة وموصوائ وو صا
األسواق المالية وعضوية المؤسسات المالية باإلضافة إلى التداول في المشتقات الماليصة والقواعصد
المنظمة لعمل سوق األوراق المالية ومدى كهاءته وكيهيصة تسصعيا األوراق الماليصة ودور اإلف صا
والشهافية واوعكاساتوا على وشاط السوق المالي بشكل عاو والبورصة بشكل خاص .

الهدف من المساق
يودف يذا المساق إلى:
 -1التعاف على اإلطار النظاي لألسواق المالية .
 -2التعاف على كيهية عمل ومداء األسواق المالية.
 -3التعاف على كيهية تحديد مسعار األوراق المالية .
 -4التعاف على فاص األربا الامسمالية والمخاطا الناجمة عن األسواق والتداول في
األوراق المالية .
 -5دراسة حاالت ووماذج من عمل األسواق المالية.
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-

 ،انسدينير ة

ولتحقيق هذا الهدف سوق يتم تغطية الفصول التالية:
أوال  :الجزء االوأ سيت تيطيته كنظرا فامة ومررفية تم ييا للجزء الثاني.
Introduction and overview of financial market
1- CH 1 Introduction ( why study financial market.
2 - CH 2 Determinants of interest rates
3- CH3 Interest rate and security valuation
4-CH4 Federal reserve system , monetary policy

قانيا :الجزء الثاني األسواق المالية Securities Markets
5-CH5 Money Markets.
6-CH6 bond markets.
7- CH 8 Mortgag Market.
8-CH8 Stoke Markets.
9-CH 9 Foreign Exchange Markets.
10- CH 10 Derivative Securities Markets.
11- CH 20 Type of Risk incurred by financial institutions.

التقيي
-

امتحان منتصف ال صل  20فالمة
فالمات
ور ة يحثية +تقي محاضره
 40فالمة
االمتحان الن اسي

مالحظة يامة
-

الحضور ضرور وه،اار ومن متطلاات النجاح في المساق .
الر،اء هغالق الخلو ال اليتوأ هلي المحاضرا .

