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   الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات اسبوعيا(  3) المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى × متطلب قسم    ليةك

     اختياري    إجباري ب.

المستوي  : يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3
 الخامس 

 

 وجدت(  إن) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

FIN 211 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة   عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100  المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 -%100    عن بعدالتعليم  4

 -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على  االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 45 محاضرات  1

 - أستوديو أو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر  ¤ 4

 45 اإلجمالي  
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام ل وصف ال. 1

يبدأ المقرر بتعريف الطالب بالبيئة العقارية ويشمل ذلك تعريف األنواع المختلفة من العقار، أنظمة العقار، وصف وقياس 

العقار، وإدارة الممتلكات العقارية. يتم التركيز بعد ذلك على الجوانب المختلفة للتمويل واالستثمار العقاري  العقار، استخدامات 

 .مثل أدوات التمويل العقاري ،الرهن العقاري و أسواقه
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ى تعريفه بالطرق المختلفة للتمويل واالسااتثمار يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم المالية األساااسااية المرتبطة بالعقار وال

 .العقاري
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 معرفة الطرق المختلفة لتمويل العقار 1.1

 K1 فهم آلية التقييم في السوق العقاري 1.2

 K2 المشاركة الفاعلة والتعبير عن الذات واآلراء 1.3

  العمل ضمن فريق 1.4

  التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة 1.5

  المهارات 2

2.1  S1 

2.2  S1 

2.3  S1 

  القيم 3

 C1 أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات 3.1

 C1 يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.أن  3.2
 

   المقرر موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مقدمة في التمويل وأهدافه أنواعه 1

 6 بالبيئة العقارية ويشمل ذلك تعريف األنواع المختلفة من العقار 2

 6 أنظمة العقار 3

 6 وصف وقياس العقار 4

 3 استخدامات العقار 5

 6 وإدارة الممتلكات العقارية. 6

 6 أدوات التمويل العقاري 7

 6 الرهن العقاري وأسواقه 8

 45 المجموع

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 معرفة الطرق المختلفة لتمويل العقار

 سمنارات محاضرات+

االمااااتااااحااااانااااات  

 1.2 .+االختبارات
 فهم آلية التقييم في السوق العقاري

 سمنارات محاضرات+

 اسئلة + محاور نقاش المشاركة الفاعلة والتعبير عن الذات واآلراء 1.3

   العمل ضمن فريق 

   التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة 
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 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المهارات  2.0

2.1  

 البحوث+ سمنارات
االمااااتااااحااااانااااات  

 +االختبارات
2.2  

2.3  

 القيم  3.0

3.1 
أن يتجااو  الطاالاب مع الطو  وتطوير الشااااعور 

 عروض الطو  بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات

 المشكوت حل 

 مجموعات العمل        

 تقييم العروض 

 أسئلة تحتوي على مشكوت

 تقويم العروض

 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 3.2

3.3 
أن يتجااو  الطاالاب مع الطو  وتطوير الشااااعور 

 بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات

 

 الطلبة   تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة  

  إجماليمن 

 يم يالتقدرجة 

 %10 طوال الفصل الدراسي واجبات منزليه  1

 %10 طوال الفصل الدراسي مشاركات وتفاعل 2

 %20 األسبوع السادس األولاالختبار الفصلي  4

 %20 األسبوع الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 نهاية الفصل االمتحان النهائي 6

 الخ(  ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديمي عرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي: األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقدمذكر مع )

 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس في كل اسبوع 
            لكل مجموعة خالل االسبوع  األكاديمي االرشاد  

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

العقاري،   •  .John P. Wiedemer,Joseph Eاالسثمار 

Goeters،J. Edward Graham داود محمد  ترجمة   ،

 ٢٠١٣عثمان، دار الفكر للنشر، 

  • المساندة المراجع 

 اإللكترونية المصادر 

 االنترنت ذات الصلة  اإللكترونية، مواقع المكتبات  •

مواد اخري ذات صلة بموضوع    أو اي   CDاالقراص المضغوطة   •
 المقرر

 

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة: و ، ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، 
 اي مادة تعليمية اخري ذات صلة بالمقرر                 
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 المطلوبة: المرافق والتجهيزات  . 2

 متطلبات المقرر العناصر 

 المرافق 
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 الوسائل التعليمية   بأحدثقاعات دراسية مجهزة  •

 اجهزة حاسوب محمول  •

 شاشات عرض وسبورة الكترونية  •

 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 حاسوب + سبورة ذكية جهاز  •
 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 ال توجد 

 
 

 لمقرر: اجودة   تقويمز. 

 يم قيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نتائج الطالب
 االستبانة الطو 

 األداءتقارير 

 نتائج الطالب
 االستبانة األساتذة

 األداءتقارير 
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطو ، مدى تحصيل ،  فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي)  أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 الماليةقسم  جهة االعتماد 

 الثامنة رقم الجلسة 

 هـ 1443/04/05 تاريخ الجلسة 
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