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 Module Description            وصف المقرر :

 

مقدمة للتسعير، والتقييم، والتحوط من األوراق المالية  يتناول المقرر

المشتقة والتي تشمل األسهم والمؤشر، العمالت األجنبية والسلع والدخل 

الدورة أيضا نماذج الثابت والمشتقات أسعار الفائدة. وسوف تغطي هذه 

قياس المخاطر وإدارة المخاطر ونماذج السيطرة، وتقنيات التحوط 

 باستخدام المشتقات.

An introduction to pricing, valuation, and 

hedging of derivative securities which 

include equity and index, foreign currency, 

commodity, fixed-income and interest-rate 

derivatives. The course will also cover risk 

measurement models, risk management 

and control models, and hedging techniques 

using derivatives 

 Module Aims                             أهداف المقرر :

1 
تزويد الطالب بالمفاهيم المالية االساسية 

 بمحافظ االوراق المالية المرتبطة
Providing student with the basic financial concepts 
related to financial portfolios. 

2 
بالطرق المختلفة للتمويل  تزويد الطالب

واالستثمار في المحافظ االستثمارية والبيئة 
 المالية

Providing student with the methods  of financing 
and investment in portfolios and financial 
environment 

 Technical analysis for investment instrument التحليل الفني ألدوات االستثمار 3

4 
المقومات االساسية للمحافظ الشاملة 

 المتوازنة
Basic factors of balanced portfolios 

5 
 وعالقتهما باالستثمار. العائد والخطر

 
Return and risk and their relationships with 
investment 

 Learning                                                                                 مخرجات التعليم:                        

Outcomes 

1 
تزويد الطالب بالمفاهيم المالية االساسية المرتبطة بمحافظ 

 االوراق المالية
To absorb the basic financial concepts 

related to financial portfolios. 

2 
الطرق المختلفة للتمويل واالستثمار في المحافظ  التعامل مع

 االستثمارية والبيئة المالية
Dealing with the basic financial 

concepts related to financial portfolios. 

3 
التحليل الفني ألدوات االستثمار والمقومات االساسية للمحافظ 

 الشاملة المتوازنة
The ability to make technical analysis 

for investment instruments and knowing 



the basic factors of balanced portfolios 

4 
 العائد والخطر ومعرفة عالقتهما باالستثمار.التعامل مع 

 
Dealing with the return and risk and 

know their relationships with investment 
 


