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 المملكـــــــــــــــــــــة العربیـــة السعودیة
 وزارة التعلیـــــــــــــــــم العالـــــــــي

 أم القرى جامعـــــــة
 العلوم االقتصادیة والمالیة اإلسالمیة كلیــة 

 
 التمویلقســـــــــــــم 

 
 

  ـررـــــــــالمقـ وصیـــفت
 
 

   م�ادئ التمو�ل :اسم المقرر

 2-63031101 :الرمز

 ولاأل  الدراسي المستو� 

  
 
 
 

  
  

  

  
  

 العام الدراســـــي

  ه 1436/1437

 م 2016-2015
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  المقررتوصیف نموذج 

  

 جامعة ام القرىالمؤسسة التعلیمیة:  1437/ 1/1 تاریخ التقریر:

 اإلسالمیةالعلوم االقتصادیة والمالیة الكلیة:  التمویل  القسم:

  

  عامة عنھمعلومات و تحدید المقرر  أ.        

  

 2-63031101مبادئ التمویل /  . عنوان المقرر ورمزه:١

  س (ساعتان)  2 . الساعات المعتمدة:٢

  

كان المقرر یُقدم كمادة اختیاریة ضمن برامج متعددة، یرجى اإلشارة إلى ذلك بدالً  (إذا ضمنھا. البرنامج أو البرامج التي یتم تقدیم المقرر ٣

   بكالوریوس التمویل  من تعداد البرامج.):

    الصحبي المیساويتور والدك الدكتور نزار عمارة الرایسي المقرر: .  اسم عضو ھیئة التدریس المسؤول عن تدریس٤

  ولاأل .  المستوى أو السنة التي یُقدم فیھا ھذه المقرر:٥

   ال یوجد .  المتطلب السابق لھذه المقرر (إن وجد):٦

   ال یوجد . المتطلب المصاحب لھذه المقرر (إن وجد):٧

  داخل المبنى الرئیس للمؤسسة التعلیمیة  . مكان تدریس المقرر إن لم یكن في المقر الرئیسي للمؤسسة التعلیمیة:٨

  

 في المكان المناسب):  أنماط التعلیم (ضع إشارة . ٩

 

    النسبة المئویة                      أ.  الفصل الدراسي التقلیدي                                            

 

      النسبة المئویة    ة )                                            ب. التعلیم المدمج (التقلیدي واإللكترونی    

 

                        النسبة المئویة   بعد                                                                     ج.  التعلیم عن     

 

        النسبة المئویة      المراسلة                                                                                د.      

 

        النسبة المئویة      أخرى                                                                           ھـ. طرق     

 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

  

 

  

 100%  
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  لھذا المقرر؟ . ما الھدف الرئیس١

  
  التمویل.التعرف على مصادر الطلب على التمویل ومصادر عرض  -1
  .التمویلأن یتعرف الطالب على العالقة بین العائد والمخاطر في  -2
  التمویل.تعریف الطالب بمفھوم القیمة الزمنیة للنقود ومفھوم القیمة الحالیة وتقدیر تكلفة  -3
  التعرف على مفھوم الھیكل التمویلي وتقدیر التكلفة المرجحة للتمویل. -4
  التعرف على كیفیة تقدیر التدفقات النقدیة وتحلیل مخاطر المشروعات االستثماریة . -5

 

خطط یتم تنفیذھا لتطویر وتحسین المقرر. (مثالً: زیادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجیا .  صف باختصار أي ٢
  المعلومات أو شبكة االنترنت، أو تغییرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمیة جدیدة في المجال العلمي)

 حیث توجد مواقع انترنت مصحوبة للكتب األجنبیة  في (أ) ھناك مجال الستخدام التقنیة في تطویر وتحسین المقرر الدراسي ،
التحلیل المالي للبیانات والتنبؤ  current and past company dataالشركات الماضیة الحالیة  ببیاناتالتمویل خاصة 

Financial Analysis Data and Forecasts   وتشتمل على تحلیل لبیانات الشركات باإلضافة إلى النشرات التي،
صدرھا البورصات عن أسعار األوراق المالیة  وعرض للرسوم البیانیة  وتمارین مختلفة األنواع واألشكال ، یمكن محاكاتھا ت

  ، وعمل أنماط من األشكال والرسوم والتمارین التي یمكن استخدامھا في المقرر.

 م معلمات في المعادالت الخاصة بالمنحنیات(ب) توجد برامج خاصة بالتمویل ممكن استخدامھا في التدریس  ، تتطلب إدخال قی
والرسوم البیانیة ، ویتم عرض التحلیل المقارن ، والمقارنة بین قیم متغیرات النموذج قبل وبعد التغیر ، مما یمكن الطالب 

  من استیعاب حجم كبیر من المعلومات في حیز مكاني صغیر وبجھد أقل .   

  تدریب الطالب من خاللھا .ایجاد سوق مالیة افتراضیة یتم  ) ـ( ج

  تدریب الطالب من خالل المصارف على الواقع العملى التطبیقى للتمویل . (د)

(و) التركیز من البدایة على المام الطالب بقضایا التمویل الشخصى وتمویل الشركات والخزینة ومقاربة ذلك في االقتصاد 
   . االسالمى من خالل  اقسام التمویل االسالمى في المصارف

 
  وصف المقرر  ج.        

 . الوصف العام للمقرر (مالحظة: ینبغي إرفاق الوصف العام كما یظھر في دلیل أو نشرة البرنامج):١

  

   :قائمة الموضوعات التي ینبغي تغطیتھا. ٢

ساعات  عدد األسابیع قائمة المواضیع

 التدریس

 2 1 تطور الفكر التمویلى

  األجل وطویلة األجل وتكالیفھـامصادر التمویل قصیرة 

 االختیار بین مصادر التمویل المختلفة

3 6 

 4 2 قرارات ھیكل التمویل والعائد

 2 1 درجة رةعش  -أول  اختبار دوري

 4 2 قرارات توزیع األرباح

  1 اإلسالميحسب مفھوم االقتصاد  قرارات التوسع 

 

2 

  2  1  عشرة درجة -اختبار دوري ثاني 
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مفھوم التمویل اإلسالمي + عناصر التمویل في االقتصاد  حسب االندماجقرارات  

  اإلسالمي

  

4  8  

  2 وفقا للتقویم األكادیمي درجةستون   -اختبار نھائي 

 

  

  

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي) الفعلیة والساعات.  مكونات المقرر (مجموع ساعات التدریس ٣

  المحاضرة اإلضافیةالدروس  المعمل العملي أخرى المجموع

30 - - - - 30 
ساعات التدریس 

  الفعلیة

2 - - - - 2 

الساعات 

  المعتمدة

  

  

                 2  . ساعات المذاكرة أو التعلم اإلضافیة المتوقعة من الطالب في األسبوع     ٤

  

  

  وموائمتھا مع طرق التقویم واستراتیجیات التدریس.. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت ٥

  

تعمل كل من مخرجات التعلّم للمقرر وطرق التقویم واستراتیجیات التدریس مع بعضھا البعض في منظومة موحدة ومتكاملة تعبر 

  مجتمعة عن اتفاق متناسق بین تعلم الطالب، والتقویم، والتدریس.

مجاالت للتعلّم، ینبغي تحدید مخرجات تعلم للمقرر، وعادةً ال یجب أن یتعدى عدد مخرجات یوفّر اإلطار الوطني للمؤھالت خمس 

التعلم للمقرر الواحد ثمانیة مخرجات تكون متوائمة مع مجال أو أكثر من مجاالت التعلم الخمسة. قد تتضمن بعض المقررات 

رر وذلك إلظھار الموائمة بین مخرجات التعلم للمقرر الدراسیة مخرج واحد أو أكثر للبرنامج مدمجة مع مخرجات التعلم للمق

ومخرجات التعلم للبرنامج. تحدد  مصفوفة تخطیط مخرجات تعلم البرنامج أي من مخرجات التعلم للبرنامج مدمجة مع مقررات 

  دراسیة معینة.

  العمود األیمن.في الجدول التالي تم إدراج مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤھالت مرقمة في 

  یرجى التقید بالخطوات التالیة عند تعبئة الجدول:

حت المقترحة ت أدرج مخرجات التعلم المناسبة والقابلة للقیاس والمطلوب تحققھا في مجاالت التعلم المالئمة (انظر األمثلة أوالً:

  م ومخرجات التعلم المرجوة. أدرج استراتیجیات التدریس المساندة المتالئمة مع طرق التقوی ثانیاً:الجدول). 

أدرج طرق التقویم المناسبة والتي تقیس وتُقیَم مخرج التعلم بدقة. ینبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم  للمقرر وكل طریقة  ثالثاً:

  تقویم وكل إستراتیجیة تدریس أن تتناغم سویاً وبشكل منطقي كعملیة تعلم وتعلیم متكاملة.

 ً في حال إدراج أي مخرجات تعلم للبرنامج العلمي ضمن مخرجات التعلم للمقرر الدراسي یرجى وضع عالمة * أمام  :رابعا

  المخرج المعني. 

  لیس بالضرورة أن یتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.
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أسالیب التقویم 

 المستخدمة في المقرر
 استراتیجیات تدریس المقرر

  مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 

 ١.٠ المعرفة

  االختبارات الشفویة  
  الواجبات المنزلیة  
  االمتحانات النصفیة  
  االختبار النھائي 
  البحوث 
التدریب والزیارات  

المیدانیة للبنوك 
 وشركات التمویل

  . المحاضرات
  

 أثناء المناقشات المستفیضة
  المحاضرة .

  
التي یقوم   الواجبات المنزلیة

  الطالب بحلھا .
 

 
مفھوم المخاطر والعائد ومحفظة األصول ونموذج یتعرف على 

 األصول الرأسمالیة 
 
 

١٫١  

 صیغ القیمة الحالیة وسعر الفائدة الحقیقيیتعرف على 
  
 

١٫٢  

 خاصة بھدف التعظیم یتعرف على النقاط ال
 
 

١٫٣  

وصیغة وضمانات نجاح  اإلسالميعلى التمویل یتعرف 
  للتمویل  اإلسالمياالستثمارات وفق المنھج 

١٫٤  

 المھارات اإلدراكیة
٢٫

٠  

  االختبارات .
  الشفویة.األسئلة  

االمتحانات الدوریة 
  والنصفیة 

  ئياالختبار النھا
الزیارات المیدانیة 

  والتدریب
 الجماعيالتعلیم 

  . المحاضرات
  

 أثناء المناقشات المستفیضة
  المحاضرة .

  
التي یقوم   الواجبات المنزلیة

  الطالب بحلھا .
  

القیم الحقیقة والسوقیة ألسعار األصول المالیة باستخدام ثبت ی
مفھوم القیمة الحالیة الذي یستھدف تقدیر القیمة 

  الزمنیة للنقود 
 

٢.١ 

ریاضیات التمویل واالستثمار والجوانب في المھارات یثبت 
  الالزمة لتقدیر العائد والمخاطر اإلحصائیة

 
٢.٢ 

  ٢٫٣ مھارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولیة

الحوارات في أثناء 
  المحاضرة .

 
  أسئلة إبداء الرأي.

 
أسئلة في االختبارات 

 مھارة تقدیمتقیس 
الحلول في ضوء 
الموضوعات محل 

  الدراسة .  
 

وضع االسئلة 

الموضوعیة 

 التيوالمقالیة 

تقیس مدى المام 

الطالب بقضایا 

 اإلسالميالتمویل 

. 

  . المحاضرات
  

 أثناء المناقشات المستفیضة
  المحاضرة .

  
التي یقوم   الواجبات المنزلیة

  الطالب بحلھا .
  

ن م سواءلحوارات المالیة  القدرة على االطالب  یثبت

الرأي یبدي خالل الندوات أو المحاضرات العامة ، و

 فسر مؤشرات األسواق المالیة ودالة التغیرات فیھایو

٣.١ 

٣.٢ 

 ٤.٠ مھارات االتصال وتقنیة المعلومات والمھارات الحسابیة
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الكمیة األسئلة  -1

  البیانیة.والرسوم 

الجداول  إكمالأسئلة  -2
وحل المعادالت 

  البسیطة.
أسئلة على  -3

 الكمیة للنسبالحسابات 
المالیة والقیم الحالیة 

ومعدالت العائد 
والمخاطر ومعامالت 

  واالنحدار.االرتباط 
اسئلة تتضمن تحلیل  -4

صیغ التمویل االسالمیة 

كمیا ومقارنتھا بغیرھا 

 . الوضعيفي االقتصاد 

عرض المادة العلمیة  -1
باستخدام الجداول والمنحنیات 

  .المبسط لھامع الشرح 
التركیز على التعبیرات  -2

التمویلیة التي تحمل معنى كمي 
بطریقة محكمة ، كمعدالت 

  التغیر واتجاھات التغیر 
 تفسیر التوقعات المسبقة -3

للعالقة بین المتغیرات 

تفسیرا كامال ، مع اإلكثار 

 من التدریبات والتمارین .   

 ةلصلا تاذ تقنیة المعلومات ماستخدا يفالمھارات یثبت   

  ررقملاب
٤.١ 

استنتاج التغیرات  رسم بیاني یمكن من ىلع ةردقلا تبثی
  األجل.ومعدلھا واالتجاه العام طویل 

 

٤.٢ 

األرقام ومعدالت التغیر والنسب  یثبت القدرة على استعمال-3

 المئویة والمنحنیات  في مجال التمویل
٤.٣  

 ٥.٠ المھارات النفس حركیة

ینطبقال ینطبقال   ینطبقال 
٥.١ 

٥.٢ 

 

  األفعال المستخدمة في صیاغة مخرجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت،

 واقتراحات حول طرق التقویم واستراتیجات التدریس

  األفعال المقترحة
  مجاالت التعلم

  وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

یُسَمي، یُسّجل، یُعّرف، یضع إسماً، یستعرض، یذكر، یصف، یتذَكر، یحفظ، ینسخ، یتعّرف على، یُعدَد، 

  یُخبر، یكتب
  المعرفة

یُقدّر، یشرح، یُلَخص، یكتب، یُقارن، یُفّرق، یُمثَل برسم بیاني، یُقّسم الى فروع، یُفَرق بین، ینتقد، 

بناء، یُعید ترتیب، یشرح، یتنبأ، یُبَرر، یُقیَم، یُقدَر، یحسب، یُحلَل، یُؤلَف، یَُطور، یُنشئ، یُعد، یُعید 

  یُخًطط، یُصَمم، یقیس، یحكم على، یُفَسر، یُخَمن

  المھارات اإلدراكیة

  یُثبت، یحكم، یختار، یُوّضح، یُعدَل أو یُغیَر، یُبَین، یستخدم، یُقدّر، یُقیَم، یُبَرر، یُحلَل، یتساءل، یكتب 
 مھارات التعامل مع األشخاص

  تحمل المسؤولیة و

  یُثبت، یحسب، یُوَضح، یُفَسر، یبحث، یتساءل، یُشغّل، یُقدّر، یُقیَم، ینتقد
مھارات االتصال وتقنیة 

  المعلومات والمھارات الحسابیة 

یُثبت، یُظھر، یُوَضح، یُؤدي، یُعبَر بطریقة مسرحیة درامیة، یُّوظف مھارات أو أدوات، یتالعب، 

  یرسم، یُمثل برسم بیاني، یتفحص، یبني أو یُشَكل، یُرّكب، یُجرب، یُعید بناءیُشغّل، یُعد، یُنتج، 
  المھارات النفس حركیة

  

  عند كتابة مخرجات التعلم التي یمكن قیاسھا وتقییمھا.عدم استخدامھا قترح ألفعال التي یُ ا

  یُراجع                 یضمن               یُكبّر                    یفھم یعتبر                  یُضخم أو یزید                     یُكمل             
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  یُعّمق               یحافظ أو یُبقي        یعكس                              یفحص            یُقَوي                  یسكتشف           یُشَجع      

  

 انت ذات عالقة  بأعمال أو مقاییس معینة.یمكن استخدام بعض ھذه األفعال اذا ك

  

 طرق التقویم و استراتیجیات التدریس المقترحة ھي:

أفضل الممارسات استخدام طرق متعددة ومستمرة للتحقق من تعلم الطالب، وتشمل التوجھات الحالیة مجموعة وفقا لألبحاث و من المطلوب

من ضمنھا أنظمة قیاس أداء الطالب على الشبكة العنكبوتیة والتي  )Rubrics(ظي واسعة من أدوات التقییم باستخدام سلم التقدیر اللف

والتحلیل، ویعتبر ) KPIs( الرئیسیة األداءومؤشرات ) Benchmarks(والمقارانات المعیاریة ) Rubrics(تستخدم سلم التقدیر اللفظي 

استراتیجیات التقییم المراعیة  أما .)Qualitative Evaluation( مفید بشكل خاص في التقییم النوعي) Rubrics(سلم التقدیر اللفظي 

: االختبارات، ملف الطالب، المقاالت الطویلة والقصیرة، دفاتر المتابعة أو سجالت التعلم، التقاریر یلي فتشمل ما المبینة للفروقاتو

ة معمل، تحلیل فیدیو، التقاریر الجماعیة، تقریر معمل، التحلیلیة، العروض الفردیة والجماعیة، الملصقات، الیومیات، دراسة الحالة، مذكر

تقییم الزمالء، التقییم الذاتي، عمل فیدیو، عمل رسومات، األداء الدرامي، عمل  ،(Learning Logs)المناظرات، الخطب، سجالت التعلم 

 Learning)، منتدیات النقاش، المقابالت، عقود التعلم  (Graphic Organizers) جداول، العروض التوضیحیة، المنظمات البصریة

Contracts،(  سجل مالحظات المعلم على الطالب)(Anecdotal Notes،  األعمال الفنیة، جداول التعلم)KWL(  ماذا أعرف؟ ماذا)

  خرائط المفاھیم.   أرید أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟)،

  

للفروقات بحیث تتناسب مع محتوى المقرر الدراسي واحتیاجات الطالب ومخرجات التعلم یجب اختیار استراتیجیات التدریس المراعیة 

المرجوة. تشمل استراتیجیات التدریس ما یلي: المحاضرة، المناظرة، العمل في مجموعات صغیرة، المناقشة مع الفصل بشكل عام أو في 

، المشاریع، المناظرات، لعب األدوار، دراسة الحالة، االستعانة مجموعات نقاش صغیرة، النشاطات البحثیة، الشرح العملي في المعمل

 تقدیم العروض الفردیة، العصف الذھني، ومجموعة واسعة متنوعة من أنشطة التعلم العملیة. بضیف متحدث، الحفظ، الفكاھة،

  

 

  

  . جدول المھام والتكالیف التي یتم فیھا تقییم الطلبة خالل الفصل الدراسي٦

  التقییم النھائيالنسبة من 
موعد تسلیم المھمة أو 

  التكلیف

  مھمة التقویم

(مثالً: مقالة، امتحان، مشروع جماعي، اختبار 

  فصلي، خطبة، عرض شفھي، ... إلخ)

 

 أ. الواجبات  خالل الفصل الدراسي  10%

 ب مشاركة في المحاضرات خالل الفصل الدراسي 10%

 ج. امتحان  دوري أول األسبوع السابع  10%

  د  ثانيامتحان  دوري   األسبوع  الحادي عشر 10%

 و امتحان نھائي  وفقا للتقویم األكادیمي 60% 

  ه  المجموع    100%
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  :الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكادیمي و د.         

  

(حدد المدة الزمنیة المتوقع   للطالب.. ترتیبات تواجد أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم لتقدیم المشورة واإلرشاد األكادیمي الفردي ١

  تواجد أعضاء ھیئة التدریس خاللھا في األسبوع)

 

   .ملكت�ية (ساعت�ن أسبوعيا)أ�ادي�� للطالب من خالل الساعات ا إرشاد -

 

  

  مصادر التعلّم:ھـ.          

  

 قائمة الكتب المقررة:. ١
 دار النشر والتوزیع بجامعة أسیوط، "،: مبادئ التمویل واإلدارة المالیةفيمذكرات  " أ.د. / فتحى إبراھیــــــــم محمد أحمد -1

 م. 2007 -ھـ  1427
  

  :لخ)... إ ،قائمة المراجع المساندة األساسیة ( الدوریات العلمیة، التقاریر. ٢

  .2005 اإلسكندریة، الجامعة،" مؤسسة شباب  اإلدارة المالیةد. منیر ھندي "  -
" مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ، جامعة الملك عبد العزیز،  " تمویل الشركات من منظور اسالميد . محمد عبید هللا  -3

   .م)2006ھـ ( فبرایر 1427محرم 
 مناسبا. هما یراعموما وھى كثیرة ینتقى منھا االستاذ  اإلسالميالكتب والبحوث المتعلقة بالتمویل  -4

- Eugene F. Brigham and Joel F. Houston " ,Fundamental of Financial Management "
Concise5 th ,.edit., Thomson2007 , 

- Robert A. Haugen   " Modern Investment Theory   "4 th ,.edit., Prentice Hall  :1997.  

- R. Glenn Hubbard and Anthony Patrick O'Brien   " Money, Banking, and the Financial 
System , "Pearson,2012 

  لخ):... إ ،قائمة الكتب والمراجع المقترحة ( الدوریات العلمیة، التقاریر.  ٣

- Journal of Finance   

- Journal of banking and Finance 

- Journal of Financial Economics   -  

 .وھي متقدمة وتحتوي تحلیل فني على مستوى عال من الناحیة العلمیة ، ویمكن اإلشارة الیھا  -

  

  لخ)بورد، ... إ مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي، نظام البالك: مثالً قائمة المصادر اإللكترونیة  (. ٤

 

 :ةأو األنظمة البرمجی المھنیة اللوائح أوالمعاییر  األقراص المضغوطة أولكمبیوتر أو مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على ا. ٥

- SPSS/LISREL/AMOS / E-Library/ Internet   

 

  

   المطلوبة والتجھیزات المرافق و.         

  

ة مدى توافر أجھز، والمعاملعدد المقاعد في الفصول الدراسیة (مثالً: حدد احتیاجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسیة والمعامل 

  لخ).إ ... ،الكمبیوتر

  projectorو   power pointمقعد ، وسبورة ، وشاشة عرض  45قاعة بھا حوالي  -
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  لخ):إ...  ،اإلیضاحقاعات العرض أو معامل  ، معامل، دراسیةمثالً: فصول . المرافق التعلیمیة (١

   معمل حاسب آلي -

  ):... إلخ ،برامج الكمبیوتر ،السبورات الذكیة ،أجھزة العرض ،(AV)أجھزة الصوت والصورة (مثالً: التجھیزات الحاسوبیة . ٢

 مصادر الحاسب اآللي  -

ً مثالً  موارد أخرى (. ٣   أو أرفق قائمة): االحتیاجاتمعدات مختبر معینة حدد  : إذا كان مطلوبا

  المكتبة  -

  زیارة البنوك وبالتحدید اقسام التمویل فیھا -

 التمویل.زیارة عینة مختارة من شركات  -

          

  یم المقرر وعملیات التحسین:تقی  ز.          

  

  من الطالب حول فعالیة عملیة التدریس: الراجعةاستراتیجیات الحصول على التغذیة . ١

فعلھم في مدى االستفادة من المقرر وطریقة التدریس  ةمن خالل استبیان یوزع على الطالب ویحتوى على أسئلة لبیان رد -

 والتطویر.ومدى إمكانیة التحسین  المقدمة،ورأیھم في أھمیة المادة العلمیة 

  العلمیة.استبیان الستطالع رأي الطالب في طریقة التدریس ومدى استیعابھم للمادة  -

  التعدیل.ومنھ یمكن  األداء،یوضح الطالب نقاط الضعف في  -

  في البرنامج:المدرس في القسم أو  من قِبَلتقییم عملیة التدریس ل استراتیجیات أخرى. ٢

یمكن تكلیف الطالب بمتابعة المعلومات التي تنشر عن البورصات واستنتاج العوامل المختلفة التي  یمكن أن تؤثر على أداء 
البورصات من حیث أحجام التداول والتغیرات في األسعار السوقیة والشركات التي تحتل أكبر وزن نسبي في التعامل ، وتقدیر 

المخاطر المقترنة  بالتغیرات في األسعار السوقیة وحجم التوزیعات على األسھم أو الفوائد  تكالیف التمویل والتعرف على مصادر
  الصریحة ( على السندات ذات الكوبون ) او الفوائد الضمنیة على السندات و أدوات الدین المخصومة . 

 

  :عملیات تحسین التدریس. ٣

ألدوات المالیة المختلفة التي یتم تداولھا في أسواق المال أو ما یستجد یمكن تغییر طریقة العرض وفق ما یستجد من معلومات عن ا
من طرق تمویل المقدم لألشخاص وللشركات  ، فكل تلك التغیرات تقترن بمادة علمیة جدیدة تحل محل األدوات المالیة وطرق 

  .financial innovationsالتمویل القدیمة نتیجة التجدیدات المالیة 

تبادل و أمن قبل عضو ھیئة تدریس مستقل لعینة من أعمال الطلبة، مراجعة التصحیح : الطلبة (مثالً حقق من مستویات إنجاز عملیات الت. ٤

  :عینة من الواجبات بصفة دوریة مع عضو ھیئة تدریس في مؤسسة تعلیمیة أخرى)االختبارات أو تصحیح 

 .ال تطبق -

  تحسین:وللتخطیط للللمراجعة الدوریة لفاعلیة المقرر  ترتیبات التخطیط . صف٥

من خالل مراجعة ما یطرأ من اھتمام على موضوعات االقتصاد الجزئي في الكتب والدوریات العلمیة یتم تطویر المحتوى بحذف  -
دایة س الطالب من البنفو فيوترسیخھ  بھواالھتمام  اإلسالميبعض الموضوعات القدیمة وإدخال موضوعات جدیدة تتعلق بالتمویل 

.  

  

  

             الصحبي المیساويوالدكتور  الدكتور نزار عمارة الرایسي :عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ                                       

 5/1/1437: التقریر إكمالتاریخ قیع:_____________________________________    التو                      
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