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 قسمإجباریة من داخل المتطلبات    )معتمدة ساعة 8یختار الطالب (متطلبات الجامعة 

الوحدات   المقرر اسم  رقم ورمز المقرر م    الوحدات الدراسیة  المقرر اسم  رقم ورمز المقرر  م
  الدراسیة

 3 حساب التكامل ریض 106 1    2  دراسات في السیرة النبویة  سلم 101  1
 3 الریاضيالمنطق  ریض 132 2    2  مدخل إلى الثقافة اإلسالمیة  سلم 102  2

حساب التفاضل والتكامل متعدد  ریض 206 3    2  األسرة في اإلسالم  سلم 103  3
  4 المتغیرات

  3 ریةمالیة الشركات االكتوا ریك 262 4    2  اإلسالمي االقتصاديالنظام   سلم 104  4
  4 لجبر الخطيفي امقدمة  ریض 240 5    2  أسس النظام السیاسي اإلسالمي  سلم 105  5
  4 مقدمة في التحلیل الحقیقي ریض 280 6    2  حقوق اإلنسان  سلم 106  6
  4 عملیات العشوائیةال ریض 380 7    2  الفقھ الطبي  سلم 107  7
  4 ریاضیات المالیةال ریك 371 8    2  أخالقیات المھنة  سلم 108  8
  4 )1( نماذج الریاضیات االكتواریة  ریك 372 9    2  قضایا معاصرة  سلم 109  9
  3 المشتقات المالیة ریك 471 10    2  القرآن الكریم  قرأ 100  10
  3  )2( نماذج الریاضیات االكتواریة  ریك 472 11    8  المجموع  

  4 نماذج االقتصاد المالي ریك 473 12      
  3 نظریة المخاطرة ریك 474 13  قسممتطلبات إجباریة من خارج ال

  4 نظریة المصداقیة وتوزیع الخسارة ریك 475 14   الوحدات الدراسیة  المقرر اسم  رقم ورمز المقرر  م
  1  معمل الریاضیات المالیة  ریك 483 15    3 الجزئي االقتصاد مبادئ قصد 101  1
  1 معمل الریاضیات االكتواریة ریك 484  16   3 يكلال االقتصاد مبادئ قصد 102  2
  6  تدریب میداني  ریك 498 17   4  طرق إحصائیة  احص 105  3
           C++ 4ُمقدمة للبرمجة بلغة  عال 115  4
           3 الیة الشركاتم مال 200  5
 58 مقرر 17 المجموع     3 حزم إحصائیة إحص 328  6
         3 تحلیل انحدار إحص 332  7
  ریاضیات اإلكتواریة والمالیةالمتطلبات برنامج     3 سالسل زمنیة وتنبؤ إحص 336  8
     4 النمذجة والمحاكاة بحث 441  9

  المقرراتعدد 
عدد 

الوحدات 
     3  التقریر المالية والمحاسب مبادئ  حسب 201  10  الدراسیة

  32  10 السنة األولى الُمشتركة    4 احتمال اكتواري إحص 216  11
  8  4 متطلبات جامعة          
  58  17 قسمإجباري من داخل ال    37  مقررات 11  المجموع  
  37  11 قسمإجباري من خارج ال         

 وخارج من داخل اختیاري    التخصصوخارج من داخل  اختیاریةمتطلبات 
    الوحدات الدراسیة  المقرر  اسم  رقم ورمز المقرر  م  9  3 التخصص

معتمدة من قائمة )  مقررات 3(ساعات  9یختار الطالب أو الطالبة   1
  144  المجموع    الُمقررات االختیاریة
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  )عملي + تمارین + محاضرة) = (ملع + تما + محا(
*  
  

 )السنة األولى الُمشتركة(األول  المستوى

  

 )السنة األولى الُمشتركة(الثاني  المستوى

  الساعات المعتمدة  متطلب اسم المقرر رقم ورمز المقرر
  الساعات المعتمدة  متطلب اسم المقرر رقم ورمز المقرر )عمل+تما + محا(

  متزامن  سابق  متزامن  سابق )عمل+تما + محا(

 3  -  -  حساب التفاضل  ریض 101
 تقن 101

  3  -  -  حاسبمھارات ال  

 3  -  -  مھارات جامعیة  نھج 101 2  -  -  المھارات الكتابیة   عرب 100
 3  -  -  في األحصاءمقدمة   إحص 101 6  -  - لغة انجلیزیة انجل  100

اللیاقة والثقافة   جبف 101  4  -  -  كیمیاء عامة  كیم 101 
  الصحیة

- 
-  1  

لغة انجلیزیة   انجل 110 1  -  -  األعمال ریادة  دری 101
  تخصصیة

- -  6 

  16  مجموع الساعات المعتمدة  16  مجموع الساعات المعتمدة
  

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر )عمل+ تما + محا (

  متزامن  سابق  متزامن  سابق )عمل+ تما + محا (
 )0+0+3(3 - قصد 101 الكلي االقتصادمبادئ  قصد 102  )0+0+3(3 - -  الجزئي  االقتصاد مبادئ   قصد 101

ُمقدمة للبرمجة بلغة  الع 115 )0+2+3(3 - ریض101  حساب التكامل ریض 106
C++ 101 2+0+3(4 - تقن( 

 ریض 206 )0+2+3(4 - إحص101 طرق إحصائیة  احص 105
حساب التفاضل 

متعدد  والتكامل
 المتغیرات

 )0+2+3(4 - ریض106

 )0+0+3( 3 -  حسب 201 مبادئ مالیة مال200  )0+2+2(3 - - المنطق الریاضي  ریض 132
  )0+2+3(4  ریض 206   احتمال اكتواري إحص216  )0+0+3(3  -  -  مبادئ المحاسبة والتقریر المالي   حسب 201

متطلبات مقرر اختیاري من   
مقرر اختیاري من       2  -  -  الجامعة

   2      متطلبات الجامعة

 20 مجموع الساعات المعتمدة 18 مجموع الساعات المعتمدة
 المستوى السادس المستوى الخامس  

  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل+ تما + محا (

 

  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
  متزامن  سابق  متزامن  سابق )عمل+ تما + محا (

إحص  328 انحدارتحلیل  إحص 332 )0+0+3( 3 - مال 200 االكتواریة شركاتالمالیة  ریك262
 )2+0+2(3 - ریض 240

ریض  280 العملیات العشوائیة ریض 380  )0+2+3(4   ریض 132  مقدمة في الجبر الخطي ریض 240
 )0+2+3(4 - احص216

نماذج الریاضیات  ریك 372 )0+2+3(4 - ریض 206 مقدمة في التحلیل الحقیقي ریض 280
  )1(االكتواریة 

216 
ر371احص

 یك
- 4)3+2+0( 

  إحص 328
 )0+0+3( 3 - ریك 371 مشتقات المالیةال ریك 471 )2+0+2(3 - إحص 105 حزم إحصائیة 

  ریك 371
  3  -  -  مقرر اختیاري    )0+2+3(4  -  ریض 106  الریاضیات المالیة  

 17 مجموع الساعات المعتمدة 18 الساعات المعتمدةمجموع 
 المستوى الثامن المستوى السابع  

  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل+ تما + محا (

 

  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
  متزامن  سابق  متزامن  سابق )عمل+ تما + محا (

 )0+2+3(4 - ریض 380 النمذجة والمحاكاة بحث 441 )2+0+2(3 - إحص 332 سالسل زمنیة وتنبؤ إحص 336

  نماذج الریاضیات االكتواریة ریك 472
 123إكمال  المالیةمعمل الریاضیات  ریك 483 )0+0+3(3 - ریك 372 )2(

 )2+0+0(1 - ساعة معتمدة

 و نظریة المصداقیة ریك 475 )0+2+3(4 - ریك 471  نماذج االقتصاد المالي ریك 473
 )0+2+3( 4 - ریك 474 توزیعات الخسارة

  ریض 380  نظریة المخاطرة   ریك 474
معمل الریاضیات    ریك 484  )0+0+3(3    كیر 372

  اإلكتواریة 
 123إكمال 

 )2+0+0(1  -  ساعة معتمدة

  3  -  -  مقرر اختیاري     3  -  -  مقرر اختیاري   

سلم من متطلبات       2      سلم من متطلبات الجامعة   
   2      الجامعة

 15 مجموع الساعات المعتمدة 18 لساعات المعتمدةمجموع ا
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  ))مقررات 3( ساعات معتمدة 9یختار الطالب أو الطالبة (المتطلبات االختیاریة من خارج وداخل القسم 

  الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل+ تما + محا (

 متطلب
  متزامن  سابق

  -  قصد 102  )0+0+3(3  تحلیل اقتصادي جزئي  قصد 201
  -  مال 200  )0+0+3(3  أساسیات االستثمار  مال 220
  -  ریض 206  )0+2+3(3  المعادالت التفاضلیة ریض204
  -  مال 200  )0+0+3(3  أساسیات الخطر والتأمین  مال 240
  -  ریض 280و  ریض 204  )0+2+3(3  طرائق األمثلیة  ریض 251
  - احص 216  )0+2+2(3  )1(نظریة اإلحصاء  إحص 340
  - ریض 240وعال  115  )0+2+3(3 الطرائق العددیة ریض 254
  -  ریك 474 )0+0+3(3 الریاضیات التأمینیة  ریك 476
  -  ریك 472  )0+0+3(3  ریاضیات التقاعد  ریك 477
  -  ریك371   )0+0+3( 3  اإلسالمیةلمالیة النمذجة الریاضیة ل  ریك478

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لتاسع المستوى ا

  الساعات المعتمدة متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
  متزامن  سابق )عمل+ تما + محا (

 138إكمال  تدریب میداني ریك 498
 6 -ساعة معتمدة 

 6 الساعات المعتمدةمجموع 
    


