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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 اتساع 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.
 

 
   أخرى

 إجباري ب.
 

 
   اختياري

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس المستوى -سنة الرابعة ال 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اإلدارة المالية 2-مال201

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصال ساعات

 ساعة  45ساعة = 3*15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة40 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

في بناء قدرات الطلبة المعرفية و المهاراتية في موضوع ادارة المؤسسات المالية حيث ادارة المؤسسات المالية  يسهم مقرر

يتعرف من خالله الطالب الى مختلف المؤسسات المالية التي تتميز بالتنوع و لكنه يوجد قواسم مشتركة في ادارة هذه 

 ادارة الخطر و الرفع المالي.المؤسسات مثل ادارة الميزانية و 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 الى:يهدف هذا المقرر  

 ومقوماتها االداريةالتعريف بالمؤسسة المالية  -1

 المالية انواع المؤسسات مختلفالتمييز بين  -2

 كيفية ادارة ميزانية المؤسسة المالية -3

 .والنظام المالي االلمام بمفهوم التمويل -4

 المالية.رح اخطار المؤسسة ش -5

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يعرف المؤسسة المالية، مقوماتها االدارية، النظام المالي والتمويل 1.1

 2ع يحدد مختلف انواع المؤسسات المالية 1.2

  المهارات 2

 1م يشرح كيفية ادارة ميزانية المؤسسة المالية  2.1

 2م يميز اخطار المؤسسة المالية 2.2

  الكفاءات 3

 1ك .لمؤسسات الماليةبفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة امع االخرين يتواصل  3.1

 2ك .لمؤسسات الماليةيستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في مجال إدارة ا 3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونيةة التةي تواجةه مؤسسةات القطةاع الخةاا والعةام  يحلل المشكالت: 3.3

 .لمؤسسات الماليةمجال إدارة ا باستخدام األساليب العلمية المناسبة

 3ك

 4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 المؤسسة الماليةمفهوم  1

 3 منهجية ادارة المؤسسة المالية 2

 3 مقومات و اسس ادارة المؤسسات المالية 3

 3 تطور البيئة المالية و حاجة المجتمع 4

 6 اساسيات النظام المالي 5

 3 المصرف المركزي 6

 3  المصارف التجارية 7

 3  المصارف االستثمارية 8

 3  المالي لميزانية المؤسسة الماليةالهيكل  9

 3 ادارة ميزانية المؤسسة المالية 10

 3 عمليات المؤسسة المالية 11

 3  مفهوم التمويل 12

 6 اخطار التمويل  13

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
  ،مقوماتهةةةا االداريةةةة ،يعةةةرف المؤسسةةةة الماليةةةة 

 و التمويل.النظام المالي 

 المحاضرات التقليدية 

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

1.2 
 المحاضرات التقليدية  يحدد مختلف انواع المؤسسات المالية

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

…    

 المهارات 2.0

2.1 

 المحاضرات التقليدية  يشرح كيفية ادارة ميزانية  المؤسسة المالية

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

2.2 

 المحاضرات التقليدية  يميز  اخطار المؤسسة المالية.

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

 الكفاءات 3.0

بفاعليةة كتابيةاً وشةفهياً فةي مجةال مع االخرين يتواصل  3.1

 .لمؤسسات الماليةإدارة ا

  منتديات المناقشة

التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

مجةةال يسةةتخدم شةةبكة المعلومةةات والتقنيةةة الحديثةةة فةةي  3.2

 .لمؤسسات الماليةإدارة ا

  منتديات المناقشة

التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

اإلداريةةةةةة والماليةةةةةة والسةةةةةلوكية  يحلةةةةةل المشةةةةةكالت: 3.3

والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاا والعام 

مجةةةةال إدارة  باسةةةةتخدام األسةةةةاليب العلميةةةةة المناسةةةةبة

 .الماليةلمؤسسات ا

التكليفات )الواجبات  منتديات المناقشة

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

التكليفات )الواجبات  منتديات المناقشة يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 7 االختبارالتحريري  االول  1

 20 11 االختبار التحريري الثاني 2

 10 13 الواجبات والتكليفات  3

 50 17-16 االختبار التحريري النهائي  4
 ل((ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
يتم من  ساعة مكتبية 12+ساعات ارشاد أكاديمي  8مقدار الوقت الذي يتواجد خالله عضو هيئة التدريس الذي يدرس هذا المقرر هو 

 خاللها 

 اعداد ملف لكل طالب (1)

 شرح كافة لوائح الجامعة (2)

 عقد االجتماعات مع الطالب بشكل دوري (3)

 مساعدة الطالب في الحذف واالضافة للمقررات (4)
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 توعية الطالب حول ادارة الوقت ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين

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

 للمقرر المرجع الرئيس
، شةركة دار إدارة المؤسسات المالية نظريات وتطبيقات، سرمد كوكةب الجميةل  في مقدمة-

 .2017التوزيع مارس االكاديميون للنشر و 

 المساندةالمراجع 
د هللا النقود والبنوك واالسواق المالية، عبد الرحمان عبد المحسن الخلف/ عبد الرحمان عب

  الحميدي، الطبعة الثالثة2009

 اإللكترونيةالمصادر 

 

المكتبة الرقميةرابط المكتبة الرقمية   -   

      http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

 

 ىأخر

ظام البالك نسخ الكتاب على قرا مضغوط من أجل تطبيق فكرة التعليم االلكتروني ووضعها على ن

 بورد 

 تسجيل المحاضرات على نظام االيكو -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إل((...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 قاعة دراسية

 مختبر لحل الواجبات والتكليفات

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

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد التخصص(تبعاً لطبيعة )ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر اعضاء هيئة التدريس فاعلية التدريس

 مباشر الطالب فاعلية طرق التقييم للطالب

 مباشر المراجع النظير مدى تحصيل مخرجات التعلم
 إل((مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيفح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx

