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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم ×

متطلب كلية

إجباري ×

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر السابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) FIN 210
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) ال توجد
ال توجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
30
5
10
0
0

النسبة
%67
%11
%22
%0
%0

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45
0
0
0
45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهدف هذا المقرر للتعرف على المبادئ االولية لألسوووواق الماليةث متل تعريف خصوووائا سووووق الماا وانوا االوراق المتداولة
فيهث السووماسوورلث المتعاملين ث المؤسووسووات والشووركات المالية التى تعمل فى هذق السوووق.كما ويبية فى ضلية الم وواربة ث كفاءل
اال سواق الماليةث والمؤ شرات الم ستخدمة فى هذق اال سواق ث وضلية ضبط عمليات الغش والتالعب .ودرا سة كيفية اال ستتمار فى
االوراق المالية ث من خالا دراسة انوا هذق االوراق ث وقياس عوائدها ومخاطرها التاريخية والمستقبلية .ومن ثم دراسة انوا
الميافظ ث وكيفية اختيار الميفظة المتلىث من خالا مجموعة من النماذج .ودرا سة نموذج ت سعير اال صوا الرأ سماليةث ونموذج
االبتراجث ونظام الهامش والبيع على المكشوف
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تزويد الطالب بمفهوم وأنوا األسواق والمؤسسات المالية ووظائفها.
تزويد الطالب بالدور الرئيسي لألسواق والمؤسسات المالية في تسهيل نقل األمواا بين المستتمرين والمشروعات االستتمارية.
تزويد الطالب بأسعار الفائدل والت خم
تزويد الطالب بأهداف مؤسسة النقد (البنك المركزي) والسياسات النقدية التي تطبقها.
تزويد الطالب بالمؤسسات المالية (البنوك التجارية –شركات التامين – شركات االستتمار – معاشات التقاعد)
تزويد الطالب بالمؤسسات المالية ( أسواق األسهم – أسواق رأس الماا – األسواق األولية – األسواق التانوية-أسواق العمالت
والمشتقات
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

المعرفة والفهم
معرفة أسواق النقود و أسواق رأس الماا و أهدافها وكيفية التعامل فيها.
أسواق البورصة المالية وكفاءل أسواق رأس الماا وأسباب تنو المؤسسات المالية
المهارات
اعداد البيوث بكفاءل وعرض النتائج بفعالية
القدرل علي التمييز بين السوق المالية األولية والسوق المالية التانوية
اكتساب مهارات التعامل في األسواق المالية وتيليل واقع سوق األسهم السعودي مقارنته أسواق
األسهم في الدوا األخرى
القيم
ييدد ويستخدم أساليب التيليل الالزمة النجاز المهام اإلدارية والمالية

K2
K2
S5
S5
S5

V2

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ساعات االتصال

هيكل القطا المالي
مفهوم السوق المالي
أنوا األسواق المالية
سوق النقدثسوق رأس الماا
ادارل الميافظ
تطبيقات عملية في ادارل الميافظ
أدوات سوق النقد
أدوات سوق رأس الماا
المؤسسات المالية الوسيطة
التعامل في األسواق الماليةث
تطور سوق األسهم السعودي
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
مراجعة

6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

K2

المعرفة والفهم
معرفة أ سواق النقود و أ سواق رأس الماا و أهدافها
وكيفية التعامل فيها.
أسوواق البورصوة المالية وكفاءل أسوواق رأس الماا
وأسباب تنو المؤسسات المالية
أنوا األدوات المالية وقواعد التبادا في األسووووواق
المالية.

1.1
1.2
1.3

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المممممممحممماضمممممممممرات-المممواجمممبمممات المحاضرات-األسئلة الشفوية-
الواجبات
والتمارين
المممممممحممماضمممممممممرات-المممواجمممبمممات المحاضرات-األسئلة الشفوية-
الواجبات
والتمارين
المممممممحممماضمممممممممرات-المممواجمممبمممات المحاضرات-األسئلة الشفوية-
الواجبات
والتمارين

1.4
S2

2.1

4

المهارات
اعداد البيوث بكفاءل وعرض النتائج بفعالية

محاضرات –أسئلة شفوية

المممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية

الرمز
2.2
2.2

استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
القوودرل علي التمييز بين السوووووووق الموواليووة األوليووة محاضرات –أسئلة شفوية
والسوق المالية التانوية
اكتساب مهارات التعامل في األسواق المالية وتيليل محاضرات –أسئلة شفوية
واقع سوق األسهم السعودي مقارنته أسواق األسهم
في الدوا األخرى

2.3
V2
القيم
ييدد ويستخدم أساليب التيليل الالزمة النجاز المهام
3.1
اإلدارية والمالية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

أنشطة التقييم

واجبات منزلية.
مشاركات وتفاعل
تمارين وتطبيقات عملية.
االختبار الفصلي األوا
االختبار الفصلي التاني
االختبار النهائي

طرق التقييم
المممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية
المممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية

لمممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الخامس
مستمر
التالة عشر
السابع
التالة عشر
السادس عشر

%5
%5
%10
%20
%20
%40

(باألسبو )

أنشطة التقييم (اختبار تيريريث شفهيث عرض تقديميث مشرو جماعيث ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم سياسة تواجد أع اء هيئة التدريس خالا الساعات المكتبية الميددل نظاماًث وكذلك ساعات اإلرشاد
األكاديمي لكل ع و هيئة تدريس وفقا ً للوقت المعلن والميدد على جداوا أع اء هيئة التدريس وذلك بالشكل
الذي يكفل لجميع الطالب االطال عليها بسهولة ويسر.

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية
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النقود والبنوك واألسواق المالية
يوسف الزامل و ضخرون
جمعية السعودية للمياسبة
2001
األسواق المالية
زياد رم ان و مروان شموط
الشركة العربية المتيدل للتسويق و التوريدات ,اإلمارات
2008م
النقود والمصارف واألسواق المالية
أ.د.عبد المنعم السيد علي  /د.نزار العيسى
دار اليامد
2004
مواقع الشبكة الدولية للمعلومات ذات الصلة بمفردات المقرر (االنترنت).

المياضوورات الخاصووة بمالية الشووركات في برامج التعليم عن بعد في الجامعات
السعودية.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق

قاعة دراسية

(القاعات الدراسيةث المختبراتث قاعات العرضث قاعات المياكال  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

سبورة زكية – جهاز عرض البيانات

(جهاز عرض البياناتث السبورل الذكيةث البرمجيات)

تجهيزات

ال ينطبق

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصا)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
مخرجات التعلم
استراتيجيات التدريس
طرق التقييم
أداء عضو هيئة التدريس

المقيمون
المراجع النظير
الطالب
قيادات البرنامج
عضو هيئة تدريسية آخر

طرق التقييم
مباشر
غير مباشر
مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (متل .فاعلية التدريسث فاعلة طرق تقييم الطالبث مدى تيصيل مخرجات التعلم للمقررث مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبةث أع اء هيئة التدريسث قيادات البرنامجث المراجع النظيرث أخرى (يتم تيديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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