
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية  المقرر:اسم 

 FIN 416 المقرر:رمز 

  المالية  البرنامج:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 3 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  السابع  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

FIN 210 

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 األوراق (الحوالة الكفالة، الوديعة، الجعالة، اإلجارة، الوكالة، (اإلسالمية:وقواعد الخدمات المصرفية  المقرر أساسياتيتناول 

المالية، البطاقات المصرفية تأجير  األوراقالمستندية، خطابات الضمان، خدمات  االعتماداتالسياحية،  التجارية، الشيكات

 ..خدمات اجتماعية، خدمات أخرى العمالتالخزائن الحديدية، الودائع المصرفية، بيع وشراء 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 .الخدمات المصرفيةأن يتمكن الطالب من معرفة اساسيات وقواعد 

 

 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  معرفة اساسيات وقواعد الخدمات المصرفية 1.1

1.2   
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

  القيم 3.4

3.1   

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 الكفالة، الوديعة، الجعالة، اإلجارة، الوكالة، (اإلسااااالمية:وقواعد الخدمات المصاااارفية  أساااااساااايات

 (الحوالة

3 

 3 التجارية األوراق 2

 3 لشيكات السياحيةا 3

 3 المستندية االعتمادات 4

 3 خطابات الضمان 5

 3 األول الفصل  االختبار 6

 3  المالية األوراقخدمات  7

 3 البطاقات المصرفية 8

 3 تأجير الخزائن الحديدية 9

 3 لودائع المصرفيةا 10

 3 الفصل الثاني راالختبا 11

 3 العمالتبيع وشراء  12

 3 خدمة اجتماعية  13

 3 خدمات أخرى  14

 45 المجموع
 

 
 

 

 

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 اختبار محاضرات معرفة اساسيات وقواعد الخدمات المصرفية  1.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2  

1.3  

1.4  

1.5  

1.6  

 المهارات 2.0

2.1  
  

 

2.2  

2.3  

2.4  

2.5  

2.6  

 القيم 3.0

3.1    

3.2 
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خالل الفصل  اعمال فصلية  1

  %20 السادس  فصلي األول اختبار  2

 %20 العاشر  اختبار فصلي الثاني  3

4 
األسبوع  االختبار النهائي

 الخامس عشر 

40% 

5    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
  االرشاد األسبوعية توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات 

 

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

 م. 2001د/ محمود أرشيد  اإلسالمية،وعمليات المصارف  معامالتالشامل في  للمقرر المرجع الرئيس

 م  2010إلى العمل المصرفي أحمد زكريا وحيد  كدليل المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 .سبورة ذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 استبانة خبرة الطالب  الطالب  الدراسي فعالية المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، 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

 مجبس القسم  جهة االعتماد

 8 رقم الجلسة

 هــ1443-4-5 تاريخ الجلسة

 


