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 التدريـــس

علم الرياضيات المالية هو علم يجمع بين علمي المالية بفروعه المتعلقة  الثانية   رياضيات مالية     لطلبة المرحلة 
وأنواعها  يهدف إلى التعريف بمفهوم الفائدة بالتمويل واالستثمار من جهة وبين علم الرياضيات من جهة اخرى

على دفعات، والدفعات بأنواعها، والحسابات الجارية، وكيفية  احتسابها، وسداد القروض البسيطة والمركبة، وطرق
 تسوية الديون

 
تهتم دراسة الجدوى المالية بقياس ربحية المشروع من الناحية التجارية     دراسات جدوى مالية     لطلبة المرحلة الثالثة  

ي المقترح تساعد دراسة الجدوى المالية المستثمر في اتخاذ القرار إلى جانـب تحديـد مصـادر التمويل والهيكل التمويل
بشان االستثمار فـي المشروع المقترح محل الدراسة من عدمه، ولتسهيل ذلك القرار يجب ترتيب كـل مـن تكـاليف 

تعتمد أساسا االسـتثمار وتكاليف اإلنتاج واإليرادات المتوقعة بشكل واضح باعتبار أن الربحية الخاصة ألي مشروع 
 على حجم وهيكل اإلنفاق االستثماري، وتكاليف اإلنتاج واإليرادات إلى جانب توقيت هذه العناصر.

 
 وظائف باستخدام المشروع ادارة الى والتنظيم االدارة دراسة تهتم    /طباعي  التصميم قسم/ الرابعة المرحلة لطلبة     وتنظيم ادارة

 وتحقيق( والتكنلوجيا المعلوماتية,  المالية,  المادية) المنظمة موارد باستخدام(  والرقابة التوجيه,  التنظيم,  التخطيط) المدير
 االنتاج, المالية, التسويق,  البشرية الموارد ادارة والمتمثلة االساسية) المنظمة وظائف ومعرفة,  وفاعلية بكفاءة المنظمة اهداف

 على والتطرق(. ومكتبية استشارية,  قانونية( اخرى وانشطة, العامة العالقات,  تطويروال البحث والمتمثلة والساندة, والعمليات
 . التصميم مشاريع على وتطبيقها االدارة لعلماء نظريات مجموعة
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