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ملحق رقم ( 2هـ)
انًًهكـــــــــــــــــــــخ انؼرثُـــخ انطؼىدَخ
وزارح انتؼهُـــــــــــــــــى انؼبنـــــــــٍ
جبيؼـــــــخ أو انمري
كهُــخ انؼهىو االلتصبدَخ وانًبنُخ اإلضاليُخ
لطـــــــــــــى انًصبرف واألضىاق انًبنُخ

تىصُـــف انًمـــــــــــرر
اضى انًمرر :انُظبو انُمذٌ وانًصرفٍ انطؼىدٌ

الرمز63021102-2 :
المستوى الدراسي :الرابع

انؼبو انذراضـــــٍ
 1437/1436ه
 2016-2015م

انًًهكــخ انؼرثُــخ انطؼىدَــخ
انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى
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ًَىرج تىصُف انًمرر

اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ :جامعة أم القرى

ربسَخ اٌزمشَش1437/1/10 :

اٌىٍُخ :كلٌة العلوم االقتصادٌة والمالٌة اإلسالمٌة

اٌمغُ :المصارف واألسواق المالٌة

أ .تحذَذ انًمرر ويؼهىيبد ػبيخ ػُه

 .١ػٕىاْ اٌّمشس وسِضٖ :النظام النقدي والمصرفً السعودي

63021102-2

 .٢اٌغبػبد اٌّؼزّذح2 :
 .٣اٌجشٔبِظ أو اٌجشاِظ اٌزٍ َزُ رمذَُ اٌّمشس مّٕهب (إرا وبْ اٌّمشس َُمذَ وّبدح اخزُبسَخ مّٓ ثشاِظ ِزؼذدحَ ،شعً اإلؽبسح
إًٌ رٌه ثذالً ِٓ رؼذاد اٌجشاِظ :).بكالورٌوس المصارف واألسواق المالٌة

 .٤اعُ ػنى هُئخ اٌزذسَظ اٌّغؤوي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :د .أحمد الخضراوي
 .٥اٌّغزىي أو اٌغٕخ اٌزٍ َُمذَ فُهب هزٖ اٌّمشس :الرابع
 .٦اٌّزطٍت اٌغبثك ٌهزٖ اٌّمشس (إْ وعذ) :مقدمة فً النقود والمصارف 63021101-2

 .٧اٌّزطٍت اٌّقبؽت ٌهزٖ اٌّمشس (إْ وعذ) :الٌوجد
ِ .٨ىبْ رذسَظ اٌّمشس إْ ٌُ َىٓ فٍ اٌّمش اٌشئُغٍ ٌٍّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ :داخل الجامعة
 .٩أّٔبه اٌزؼٍُُ (مغ إؽبسح  فٍ اٌّىبْ إٌّبعت):
أ .اٌفقً اٌذساعٍ اٌزمٍُذٌ

)))

إٌغجخ اٌّئىَخ100

ة .اٌزؼٍُُ اٌّذِظ (اٌزمٍُذٌ واإلٌىزشؤُخ )

إٌغجخ اٌّئىَخ

ط .اٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ

إٌغجخ اٌّئىَخ

د .اٌّشاعٍخ

إٌغجخ اٌّئىَخ

هـ .هشق أخشي

إٌغجخ اٌّئىَخ

يالحظبد:

ة .األهذاف
ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 2

انًًهكــخ انؼرثُــخ انطؼىدَــخ
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واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ

Kingdom of Saudi Arabia
National Commission for
Academic Accreditation & Assessment

ِ .١ب اٌهذف اٌشئُظ ٌهزا اٌّمشس؟

أن ٌتعرف الطالب على طبٌعة النظام النقدي السعودي وكٌف تطور  ،كما ٌتعرف على هٌكل النظام المصرفً
السعودي وأهم مؤسساته مع التركٌز على نشأة ووظائف و أهداف مؤسسة النقد العربً السعودي وكٌف تمارس
عملها خاصة فً جانب السٌاسة النقدٌة .
 .٢فف ثبخزقبس أٌ خطو َزُ رٕفُزهب ٌزطىَش ورؾغُٓ اٌّمشسِ( .ضثً :صَبدح اعزخذاَ اٌّشاعغ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ رىٕىٌىعُب
اٌّؼٍىِبد أو ؽجىخ االٔزشٔذ ،أو رغُُشاد فٍ ِؾزىي اٌّمشس ثٕب ًء ػًٍ ثؾىس ػٍُّخ عذَذح فٍ اٌّغبي اٌؼٍٍّ)

المقرر هو ضمن برنامج جدٌد لقسم المصارف واألسواق المالٌة  ،ولٌس هناك حالٌا بطبٌعة الحال خطط ٌتم
تنفٌذها لتطوٌر المقرر.

ج .وصف انًمرر
 .١اٌىفف اٌؼبَ ٌٍّمشس (ِثؽظخَٕ :جغٍ إسفبق اٌىفف اٌؼبَ وّب َظهش فٍ دًٌُ أو ٔؾشح اٌجشٔبِظ):

ٌشرح هذا المقرر بنٌة النظام النقدي السعودي مع التركٌز على نشأة ووظائف و أهداف مؤسسة النقد العربً
السعودي خاصة فً جانب السٌاسة النقدٌة .
 .٢لبئّخ اٌّىمىػبد اٌزٍ َٕجغٍ رغطُزهب:
لبئّخ اٌّىامُغ
النظام النقدي السعودي
أوال  :نشأة وتطور النظام النقدي السعودي .
ثانٌا  :النظام النقدي السعودي الحدٌث .
النظام المصرفً السعودي
أوال  :نبذة تارٌخٌة .
ثانٌا  :هٌكل النظام المصرفً السعودي .
ثالثا  :المصارف التجارٌة فً المملكة العربٌة
السعودٌة.
رابعا  :المصارف والصنادٌق المتخصصة .
مؤسسة النقد العربً السعودي وممارسة السٌاسة النقدٌة
أوال  :نشأة وتطور مؤسسة النقد العربً السعودي .
ثانٌا  :أهداف مؤسسة النقد العربً السعودي.
ثالثا  :وظائف مؤسسة النقد العربً السعودي .
رابعا  :مؤسسة النقد العربً السعودي وممارسة
السٌاسة النقدٌة.
المجموع

ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 3
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ِ .٣ىىٔبد اٌّمشس (ِغّىع عبػبد اٌزذسَظ اٌفؼٍُخ واٌغبػبد اٌّؼزّذح خثي اٌفقً اٌذساعٍ):

عبػبد
اٌزذسَظ اٌفؼٍُخ
اٌغبػبد
اٌّؼزّذح

اٌّؾبمشح

اٌذسوط
اإلمبفُخ

اٌّؼًّ

اٌؼٍٍّ

أخشي

اٌّغّىع

30

--

--

--

--

30

--

--

--

--

2

 .٤عبػبد اٌّزاوشح أو اٌزؼٍُ اإلمبفُخ اٌّزىلؼخ ِٓ اٌطبٌت فٍ األعجىع

2

2

ِ .٥خشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس ؽغت ِغبالد اٌزؼٍُ وفك اإلهبس اٌىهٍٕ ٌٍّؤهثد وِىائّزهب ِغ هشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد
اٌزذسَظ.
رؼًّ وً ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس وهشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِغ ثؼنهب اٌجؼل فٍ ِٕظىِخ ِىؽذح
وِزىبٍِخ رؼجش ِغزّؼخ ػٓ ارفبق ِزٕبعك ثُٓ رؼٍُ اٌطثة ،واٌزمىَُ ،واٌزذسَظ.
َىف ّش اإلهبس اٌىهٍٕ ٌٍّؤهثد خّظ ِغبالد ٌٍزؼٍَُّٕ ،جغٍ رؾذَذ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍّمشس ،وػبدحً ال َغت أْ َزؼذي ػذد
ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌىاؽذ صّبُٔخ ِخشعبد رىىْ ِزىائّخ ِغ ِغبي أو أوضش ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ .لذ رزنّٓ
ثؼل اٌّمشساد اٌذساعُخ ِخشط واؽذ أو أوضش ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ورٌه إلظهبس اٌّىائّخ ثُٓ
ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس وِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ .رؾذد ِقفىفخ رخطُو ِخشعبد رؼٍُ اٌجشٔبِظ أٌ ِٓ ِخشعبد
اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِمشساد دساعُخ ِؼُٕخ.
فٍ اٌغذوي اٌزبٌٍ رُ إدساط ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ وفك اإلهبس اٌىهٍٕ ٌٍّؤهثد ِشلّخ فٍ اٌؼّىد األَّٓ.
َرجً انتمُذ ثبنخطىاد انتبنُخ ػُذ تؼجئخ انجذول:
أوالًال :أدسط ِخشعبد اٌزؼٍُ إٌّبعجخ واٌمبثٍخ ٌٍمُبط واٌّطٍىة رؾممهب فٍ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّثئّخ (أظش األِضٍخ
اٌّمزشؽخ رؾذ اٌغذوي) .بَُب ًال :أدسط اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّغبٔذح اٌّزثئّخ ِغ هشق اٌزمىَُ وِخشعبد اٌزؼٍُ
اٌّشعىح.
ُ
بنلب ًال :أدسط هشق اٌزمىَُ إٌّبعجخ واٌزٍ رمُظ ورمَُُ ِخشط اٌزؼٍُ ثذلخَٕ .جغٍ ٌىً ِخشط ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس
ووً هشَمخ رمىَُ ووً إعزشارُغُخ رذسَظ أْ رزٕبغُ عىَب ً وثؾىً ِٕطمٍ وؼٍُّخ رؼٍُ ورؼٍُُ ِزىبٍِخ.
راثؼب ًال :فٍ ؽبي إدساط أٌ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍجشٔبِظ اٌؼٍٍّ مّٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌذساعٍ َشعً ومغ ػثِخ *
أِبَ اٌّخشط اٌّؼٍٕ.
ٌُظ ثبٌنشوسح أْ َزنّٓ وً ِمشس دساعٍ ِخشعبد رؼٍُ ِٓ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ.
يجبالد انتؼهّى وفك اإلطبر انىطٍُ نهًؤهالد
ويخرجبد انتؼهى نهًمرر

اضتراتُجُبد تذرَص انًمرر

أضبنُت انتمىَى انًطتخذيخ
فٍ انًمرر

 ١.٠انًؼرفخ

ٌتعرف الطالب على النظام النقدي فً المملكة
 ١.١العربٌة السعودٌة.
ٌتعرف الطالب على نشأة وتطور مؤسسة النقد
 ١.٢العربً السعودي.
ٌستعرض الطالب مهام ووظائف مؤسسة النقد
 ١.٣العربً السعودي.

ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 4

المحاضرة الصفٌة .

الحوار والمناقشة .

االختبارات الشفهٌة
واالختبارات التحرٌرٌة .
الواجبات فً داخل القاعة
الدراسٌة .
الواجبات المنزلٌة .

انًًهكــخ انؼرثُــخ انطؼىدَــخ
انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى
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ٌتعرف الطالب على نشأة وتطور النظام
 ١.٤المصرفً السعودي.
ٌتعرف الطالب على األنظمة والقوانٌن المنظمة
١.٥
للعمل المصرفً فً المملكة.
 ٢.٠انًهبراد اإلدراكُخ

ٌُقارن الطالب بٌن النظام النقدي والمصرفً
 ٢.١السعودي وغٌره من األنظمة .
ٌشرح الطالب الجوانب التً ٌختص بها النظام
 ٢.٢النقدي والمصرفً السعودي.

الحوار والمناقشة .

التقوٌم فً داخل الصف
من خالل الحوار
والمناقشة .

القراءات الخارجٌة .

الواجبات والبحوث .

فسر الطالب مشكالت معٌنة وٌقترح لها بعض
ٌُ َ
 ٢.٣الحلول فٌما ٌتعلق بعمل النظام المصرفً
السعودي.
 ٣.٠يهبراد انتؼبيم يغ األشخبص وتحًم انًطؤونُخ

ٌ ٣.١ختار الطالب العمل ضمن مجموعات .

تقسٌم الطالب إلى
مجموعات صغٌرة لكل
منها قائد .

ٌ ٣.٢بٌن الطالب تقبل النقد والتقوٌم الذاتً .

تغٌٌر قٌادة المجموعات كل تقٌٌم منجزات كل مجموعة
.
فترة .

ٌثبت الطالب القدرة على إدارة العمل فً
مجموعة .

تكلٌف كل مجموعة
بمناقشة قضٌة اقتصادٌة
ضمن المقرر .

تقٌٌم أعضاء المجموعة
لكل قائد ضمن معاٌٌر
محددة .

تقٌٌم كل قائد ألعضاء
المجموعة.

 ٤.٠يهبراد االتصبل وتمُُخ انًؼهىيبد وانًهبراد انحطبثُخ

ٌثبت الطالب القدرة على التعبٌر الشفهً
 ٤.١والكتابً عن موضوع ما .

الواجبات والتقارٌر .

الواجبات المنزلٌة .

ٌوضح الطالب القدرة على التواصل مع اآلخرٌن
 ٤.٢وتوضٌح الفكرة بمنطق سلٌم .

االختبارات الصغٌرة فً
موضوع محدد .

االختبارات الصغٌرة .

ٌوضح الطالب القدرة على التعامل مع الحاسب
اآللً ( تحرٌر النصوص  ،البرٌد اإللكترونً ،
النت )
 ٥.٠انًهبراد انُفص حركُخ ال َُطجك

المناقشة الصفٌة .

األفؼبل انًطتخذيخ فٍ صُبغخ يخرجبد انتؼهى وفك اإلطبر انىطٍُ نهًؤهالد،
والتراحبد حىل طرق انتمىَى واضتراتُجبد انتذرَص
يجبالد انتؼهى
األفؼبل انًمترحخ
وفك اإلطبر انىطٍُ
نهًؤهالد
ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 5

االختبارات الشفهٌة و
تقوٌم األقران لبعضهم
البعض .

انًًهكــخ انؼرثُــخ انطؼىدَــخ
انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى
واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ
انًؼرفخ
انًهبراد اإلدراكُخ
يهبراد انتؼبيم يغ
األشخبص وتحًم انًطؤونُخ
يهبراد االتصبل وتمُُخ
انًؼهىيبد وانًهبراد
انحطبثُخ
انًهبراد انُفص حركُخ
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َُؼذَدَُ ،غ ٍََُّ ،غغّ ًَُ ،ؼ ّشفَ ،نغ إعّبًَ ،غزؼشكَ ،زوشَ ،قفَ ،زز َوشَ ،ؾفعَٕ ،غخ،
َزؼشّ ف ػًٍَُ ،خجشَ ،ىزت
َُم ّذسَ ،ؾشػٍََُ ،خـَ ،ىزتَُ ،مبسَُْ ،فشّقَُّ ،ضًَ ثشعُ ثُبٍَُٔ ،مغُّ اًٌ فشوعَُ ،ف َشق ثُٓ،
ُجشس،
َٕزمذَ ،ؾغتَُ ،ؾًٍََُ ،ؤٌَفَُ ،طَىسَُٕ ،ؾئَُ ،ؼذَُ ،ؼُذ ثٕبءَُ ،ؼُذ رشرُتَ ،ؾشػَ ،زٕجأَ َ ،
َُمََُُُ ،مذَسَُ ،خطًوَُ ،ق ََُّ ،مُظَ ،ؾىُ ػًٍَُ ،ف َغشَُ ،خ َّٓ
َُضجذَ ،ؾىَُ ،خزبسَُ ،ى ّ
ُجشسَُ ،ؾًٍََ ،زغبءي،
مؼَُ ،ؼذَي أو َُغَُشَُ ،جََُٓ ،غزخذََُ ،م ّذسَُ ،مََُُ َ ،
َىزت
مؼَُ ،ف َغشَ ،جؾشَ ،زغبءيَُ ،ؾ ّغًَُ ،م ّذسَُ ،مََُُٕ ،زمذ
َُضجذَ ،ؾغتَُ ،ى َ
مؼَُ ،ؤدٌَُ ،ؼجَش ثطشَمخ ِغشؽُخ دساُِخَُ ،ىّظف ِهبساد أو أدواد،
َُضجذَُ ،ظهشَُ ،ى َ
َزثػتَُ ،ؾ ّغًَُ ،ؼذَُٕ ،زظَ ،شعَُُّ ،ضً ثشعُ ثُبٍَٔ ،زفؾـَ ،جٍٕ أو َُؾ َىًَُ ،ش ّوتَُ ،غشة،
َُؼُذ ثٕبء

األفؼبي اٌزٍ َُمزشػ ػذَ اعزخذاِهب ػٕذ وزبثخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌزٍ َّىٓ لُبعهب ورمُُّهب.
َنّٓ
َُشاعغ
َُىًّ
َُنخُ أو َضَذ
َؼزجش
َفهُ
َغىزؾف
َُم َىٌ
َفؾـ
َؼىظ
َؾبفع أو َُجمٍ
َُؼ ّّك

َُىجّش
َُؾ َغغ

َّىٓ اعزخذاَ ثؼل هزٖ األفؼبي ارا وبٔذ راد ػثلخ ثأػّبي أو ِمبَُظ ِؼُٕخ.
طرق انتمىَى و اضتراتُجُبد انتذرَص انًمترحخ هٍ:
ِٓ اٌّطٍىة وفمب ٌألثؾبس وأفنً اٌّّبسعبد اعزخذاَ هشق ِزؼذدح وِغزّشح ٌٍزؾمك ِٓ رؼٍُ اٌطثة ،ورؾًّ اٌزىعهبد
اٌؾبٌُخ ِغّىػخ واعؼخ ِٓ أدواد اٌزمُُُ ثبعزخذاَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ ( ِٓ )Rubricsمّٕهب أٔظّخ لُبط أداء اٌطبٌت ػًٍ
اٌؾجىخ اٌؼٕىجىرُخ واٌزٍ رغزخذَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ ( )Rubricsواٌّمبسأبد اٌّؼُبسَخ ( )Benchmarksوِؤؽشاد األداء
اٌشئُغُخ ( )KPIsواٌزؾًٍُ ،وَؼزجش عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ (ِ )Rubricsفُذ ثؾىً خبؿ فٍ اٌزمُُُ إٌىػٍ ( Qualitative
 .)Evaluationأِب اعزشارُغُبد اٌزمُُُ اٌّشاػُخ واٌّجُٕخ ٌٍفشولبد فزؾًّ ِب ٍٍَ :االخزجبسادٍِ ،ف اٌطبٌت ،اٌّمبالد اٌطىٍَخ
واٌمقُشح ،دفبرش اٌّزبثؼخ أو عغثد اٌزؼٍُ ،اٌزمبسَش اٌزؾٍٍُُخ ،اٌؼشوك اٌفشدَخ واٌغّبػُخ ،اٌٍّقمبد ،اٌُىُِبد ،دساعخ
اٌؾبٌخِ ،زوشح ِؼًّ ،رؾًٍُ فُذَى ،اٌزمبسَش اٌغّبػُخ ،رمشَش ِؼًّ ،إٌّبظشاد ،اٌخطت ،عغثد اٌزؼٍُ )،(Learning Logs
رمُُُ اٌضِثء ،اٌزمُُُ اٌزارٍ ،ػًّ فُذَى ،ػًّ سعىِبد ،األداء اٌذساٍِ ،ػًّ عذاوي ،اٌؼشوك اٌزىمُؾُخ ،إٌّظّبد
اٌجقشَخ )ِٕ ، (Graphic Organizersزذَبد إٌمبػ ،اٌّمبثثد ،ػمىد اٌزؼٍُ  ،)(Learning Contractsعغً ِثؽظبد
اٌّؼٍُ ػًٍ اٌطبٌت ( ،(Anecdotal Notesاألػّبي اٌفُٕخ ،عذاوي اٌزؼٍُ (ِ( )KWLبرا أػشف؟ ِبرا أسَذ أْ أػشف؟ ِبرا
رؼٍّذ؟) ،خشائو اٌّفبهُُ.
َغت اخزُبس اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّشاػُخ ٌٍفشولبد ثؾُش رزٕبعت ِغ ِؾزىي اٌّمشس اٌذساعٍ واؽزُبعبد اٌطثة
وِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّشعىح .رؾًّ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِب ٍٍَ :اٌّؾبمشح ،إٌّبظشح ،اٌؼًّ فٍ ِغّىػبد فغُشح ،إٌّبلؾخ
ِغ اٌفقً ثؾىً ػبَ أو فٍ ِغّىػبد ٔمبػ فغُشح ،إٌؾبهبد اٌجؾضُخ ،اٌؾشػ اٌؼٍٍّ فٍ اٌّؼًّ ،اٌّؾبسَغ ،إٌّبظشاد،
ٌؼت األدواس ،دساعخ اٌؾبٌخ ،االعزؼبٔخ ثنُف ِزؾذس ،اٌؾفع ،اٌفىبهخ ،رمذَُ اٌؼشوك اٌفشدَخ ،اٌؼقف اٌزهٍٕ ،وِغّىػخ
واعؼخ ِزٕىػخ ِٓ أٔؾطخ اٌزؼٍُ اٌؼٍُّخ.

 .٦عذوي اٌّهبَ واٌزىبٌُف اٌزٍ َزُ فُهب رمُُُ اٌطٍجخ خثي اٌفقً اٌذساعٍ
ِهّخ اٌزمىَُ
(ِضثًِ :مبٌخ ،اِزؾبِْ ،ؾشوع عّبػٍ ،اخزجبس
فقٍٍ ،خطجخ ،ػشك ؽفهٍ ... ،إٌخ)
ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 6

ِىػذ رغٍُُ اٌّهّخ أو اٌزىٍُف

إٌغجخ ِٓ اٌزمُُُ إٌهبئٍ

انًًهكــخ انؼرثُــخ انطؼىدَــخ
انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى
واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ
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.أ

انىاججبد

10%

.ة

يشبركخ فٍ انًحبضراد

10%

.ج

ايتحبٌ دورٌ أول

األضجىع انطبدش

10%

.د

ايتحبٌ دورٌ بٍَ

األضجىع انحبدٌ ػشر

10%

.هـ

ايتحبٌ َهبئٍ

وفمب ًال نهتمىَى األكبدًٍَ

60%

د .اإلرشبد األكبدًٍَ وانذػى انًمذو نهطهجخ:
 .١رشرُجبد رىاعذ أػنبء هُئخ اٌزذسَظ وِٓ فٍ ؽىّهُ ٌزمذَُ اٌّؾىسح واإلسؽبد األوبدٍَّ اٌفشدٌ ٌٍطثة( .ؽذد اٌّذح
اٌضُِٕخ اٌّزىلغ رىاعذ أػنبء هُئخ اٌزذسَظ خثٌهب فٍ األعجىع)

ساعتان أسبوعٌا فً المكتب
التواصل المستمر عن طرٌق البرٌد اإللكترونً
هـ .يصبدر انتؼهّى:
 .١لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح:
ؽغُٓ ؽؾبدح  ,ػٍُّبد اٌجٕىن فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ رأٌُف اٌؾغُٓ ،د2015 َ .
 .٢لبئّخ اٌّشاعغ اٌّغبٔذح األعبعُخ ( اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ... ،إٌخ):
إٌظبَ اٌجٕىٍ فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ  ،ػجذ اٌّغُذ ِؾّذ ػجىدح  ( ،اٌشَبك ِ :ؼهذ اإلداسح اٌؼبِخ 1410 ،هـ).
رطىس إٌظبَ اٌجٕىٍ اٌّشوضٌ فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ ،عُذ ِؾّذ ؽبِذ (،اٌشَبكِ :ؼهذ اإلداسح اٌؼبِخ.)1979 ،
أػّبي اٌجٕىن اٌّشوضَخ فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ  ،عُذ ِؾّذ ؽبِذ  ( ،اٌشَبك ِ :ؼهذ اإلداسح اٌؼبِخ .) 1973 ،
 .٣لبئّخ اٌىزت واٌّشاعغ اٌّمزشؽخ ( اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ... ،إٌخ):
 .1اٌزطىساد إٌمذَخ واٌّقشفُخ فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ (ضمن ٔذوح االلزقبد اٌغؼىدٌ إٌّؼمذح ػًٍ هبِؼ
االعزّبػبد اٌغٕىَخ اٌمبدِخ ٌقٕذوق إٌمذ واٌجٕه اٌذوٌُُٓ) ،ؽّذ ثٓ عؼىد اٌغُبسٌ ( ِؾبفع ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٍ
اٌغؼىدٌ عبثمب) .http://www.sama.gov.sa/News/Pages/News14240808.aspx ، 2003 ،
 .2رمبسَش ِؤعغخ إٌمذ اٌؼشثٍ اٌغؼىدٌ وإٌؾشاد اإلؽقبئُخ واألٔظّخ اٌمشاساد اٌقبدسح ػٓ اٌّؤعغخ ،
 .3دساعخ فٍ ربسَخ اٌؼٍّخ إٌمذَخ اٌغؼىدَخ 1398 - 1344هـ  ، َ1978-1924/د .ػجذ اٌؼضَض اٌمىَـض ِ ،غٍخ دساعبد
اٌخٍُظ واٌغضَشح اٌؼشثُخ  ،اٌّغٍذ  ، 6:اٌؼذد .1980 ، 24 :
 .٤لبئّخ اٌّقبدس اإلٌىزشؤُخ (ِضثًِ :ىالغ اإلٔزشٔذ ،وعبئً اٌزىافً االعزّبػٍٔ ،ظبَ اٌجثن ثىسد ... ،إٌخ):
http://www.sama.gov.sa
موقع مؤسسة النقد العربي السعودي
ِ .٥ىاد رؼٍُ أخشي ِضً اٌجشاِظ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ اٌىّجُىرش أو األلشاؿ اٌّنغىهخ أو اٌّؼبَُش أو اٌٍىائؼ اٌّهُٕخ أو األٔظّخ
اٌجشِغُخ:
و .انًرافك وانتجهُساد انًطهىثخ
ً
ؽذد اؽزُبعبد اٌّمشس ثّب فٍ رٌه ؽغُ اٌفقىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ (ِضث :ػذد اٌّمبػذ فٍ اٌفقىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِِ ،ذي
رىافش أعهضح اٌىّجُىرش ... ،إٌخ).
 .١اٌّشافك اٌزؼٍُُّخ (ِضثً :فقىي دساعُخِ ،ؼبًِ ،لبػبد اٌؼشك أو ِؼبًِ اإلَنبػ ... ،إٌخ):

قاعة دراسٌة كافٌة لعدد الطالب المسجلٌن

 .٢اٌزغهُضاد اٌؾبعىثُخ (ِضثً :أعهضح اٌقىد واٌقىسح ) ،(AVأعهضح اٌؼشك ،اٌغجىساد اٌزوُخ ،ثشاِظ اٌىّجُىرش... ،
إٌخ):
ِ .٣ىاسد أخشي ( ِضثً :إرا وبْ ِطٍىثب ً ِؼذاد ِخزجش ِؼُٕخ ؽذد االؽزُبعبد أو أسفك لبئّخ):

ال توجد
ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 7

انًًهكــخ انؼرثُــخ انطؼىدَــخ
انهُئــــخ انىطُُــــخ نهتمـىَــى
واالػـــتــًـــبد األكــبدَــًــــٍ
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ز .تمُُى انًمرر وػًهُبد انتحطٍُ:
 .١اعزشارُغُبد اٌؾقىي ػًٍ اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطثة ؽىي فؼبٌُخ ػٍُّخ اٌزذسَظ:

التقٌٌم الطالبً عن طرٌق موقع الجامعة ( استبانة تقٌٌم )
الحوار المباشر مع الطالب
 .٢اعزشارُغُبد أخشي ٌزمُُُ ػٍُّخ اٌزذسَظ ِٓ لِجًَ اٌّذسط فٍ اٌمغُ أو فٍ اٌجشٔبِظ:

استشارة األساتذة والزمالء فً القسم
متابعة نتائج الطالب خالل عدة فصول دراسٌة
استقبال مالحظات الطالب عن طرٌق اللقاءات الدورٌة

 .٣ػٍُّبد رؾغُٓ اٌزذسَظ:

حضور دورات تدرٌبٌة عن أسالٌب التعلٌم
تبادل الخبرات مع األساتذة والزمالء
استضافة بعض المتخصصٌن فً بعض اللقاءات
 .٤ػٍُّبد اٌزؾمك ِٓ ِغزىَبد إٔغبص اٌطٍجخ (ِضثًِ :شاعؼخ اٌزقؾُؼ ِٓ لجً ػنى هُئخ رذسَظ ِغزمً ٌؼُٕخ ِٓ أػّبي
اٌطٍجخ ،أو رجبدي رقؾُؼ االخزجبساد أو ػُٕخ ِٓ اٌىاعجبد ثقفخ دوسَخ ِغ ػنى هُئخ رذسَظ فٍ ِؤعغخ رؼٍُُّخ أخشي):

ال ٌوجد
 .٥فف رشرُجبد اٌزخطُو ٌٍّشاعؼخ اٌذوسَخ ٌفبػٍُخ اٌّمشس وٌٍزخطُو ٌٍزؾغُٓ:

التقوٌم الدوري للمقرر .
عقد ورشة عمل ( أو لجنة ) لتطوٌر المقرر .
ػضى هُئخ انتذرَص ويٍ فٍ حكًه_____________________________________________________ :
انتىلُغ_____________________________________:

تبرَخ إكًبل انتمرَر1437/1/10 :

ػًُذ /رئُص انمطى :انًصبرف و االضىاق انًبنُخ
تى اضتالو انتمرَر يٍ لِجَم :أ.د .فهذ انشرَف
انتىلُغ _____________________________________:انتبرَخ1437/1/11 :

ّٔىرط  ٥أ  -رىفُف اٌّمشسَ -ىٌُى  -٢٠١٣إٌغخخ اٌؼشثُخ

ففؾخ 8

