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 Module                         وصف المقرر :                   
Description 

 

 في مقدمة: التالية الموضوعات على المقرر هذا في التركيز يتم
 البنكي، للقطاع القانونية البيئة البنكي، القطاع وهيكلية تنظيم البنوك،
 القوائم المعاصرة، البنوك بها تقوم التي األساسية والخدمات األنشطة

 الخصوم، و األصول إدارة للبنوك، األداء وتقييم قياس للبنوك، المالية
 واالحتياطيات السيولة إدارة للبنوك، االستثمارية المحفظة إدارة

 .للبنوك األموال مصادر إدارة للبنوك،

The main topics covered in this course 
include: basic functions of banks in the 
financial system, the principle services 

offered by banks, bank's financial 
statements, asset-liability management, 

investment portfolio management, liquidity 
and reserve management, and bank sources 

of fund management 

 
 Module Aims     أهداف المقرر :

 

 العلمية باألصول الطالب تعريف الى المقرر يهدف 1
 .المصارف بها تقوم التي للعمليات العملية والجوانب

The objective of this course is to 
introduce the students to the basic 

functions of banks. 

 
                                                  مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(             

Learning Outcomes 
 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:              

 

 understand the basic functions of المالية والمؤسسات للبنوك الرئيسية بالوظائف اإللمام. 1 1
banks and financial institutions 

 في الزمالء من مجموعات في العمل على القدرة. 2 2
 .الصف

Demonstrate ability in team work 
with colleagues 

 بالوظائف بالقيام المحصلة المعرفة مهارات استخدام. 3 3
 دراسية الحاالت وتحليل البحثية

Demonstrate knowledgeable skill 
performance in carrying out 

specific assignments and case 
studies 

 



 
 

 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(
 

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

 ساعات التدريس
(Hours) 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة: )يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس(                

 

 اسم الكتاب المقرر
Textbook title 

 إدارة المصارف

 اسم المؤلف )رئيسي(
Author's Name 

 زياد رمضان، محفوظ جودة

 اسم الناشر
Publisher 

 ، األردندار صفاء للنشر والتوزيع

 سنة النشر
Publishing Year 

1996 

 (1اسم المرجع )
Reference (1) 

 إدارة العمليات المصرفية

 اسم المؤلف
Author's Name 

 خالد الراوي

 اسم الناشر
Publisher 

 دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن.

 سنة النشر
Publishing Year 

2003 

 (2اسم المرجع )
Reference (2) 

 دراسة مصرفية-أساسيات العمل المصرفي 

 اسم المؤلف
Author's Name 

 د.محمود حسن صوان

 اسم الناشر
Publisher 

 دار وائل للنشر و التوزيع

 سنة النشر
Publishing Year 

2008 

 



 

 


