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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى نعم متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري نعم إجباري ب.

: المستوى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد 

 )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

 ساعات االتصال

 45 =15ساعات * 3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة45 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تققييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

تتم عمليه االستثمار  ومعرفه كيفعلم االستثمار  والميدانية حول األساسيةإكساب الطالب المعرفة  رر:لمقالعام لوصف ال. 1

في األسواق  المتوفرةوالمنتجات االستثمارية  لالستثمار،وما هي األدوات االستثمارية المتاحة  منها،وما الهدف  اإلعمال،في 

 المالية.    

 

التي تساهم في تعميق الوعي االستثماري لدى الطالب  األساسية: تسليط الضوء على المفاهيم الهدف الرئيس للمقرر. 2

وكذلك المبادئ  المتاحة،وذلك من خالل تعريفهم بمجاالت وأدوات االستثمار  االدخار،ومن ثم تحفيز الرغبة لديهم نحو 

 السليم والمفيد مادياً.  وصوالً التخاذ القرار االستثماري االتي يفترض بهم مراعاته األساسية

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 1ع  المفاهيم االساسية لالستثمار يعرف: 1.1

 وانرواع وخصرائا االسرواق ومجراالت االسرتثمار، االسرتثمار،المقومات االساسية لقررار  يذكر: 1.2

 المالية. 

 3ع

  المهارات 2

واإلداريررة فرري مجررال إدارة  واالقتصرراديةوالمحاسرربية العمليررات الرياضررية واإلحصررائية  :يطبررق 2.1

 ستثمار .اال

 3م

االستثمار  والمضاربة والمقامرة، وبين قرارات وبين االستثمار واالدخار والتمويل،يميز: بين االستثمار  2.2

والكفرراءة الكاملررة  السرروق االسررتثماري ذو الكفرراءة بررين خصررائاو التأكررد،وعرردم فرري  ررل المخرراطرة 

   .المال وأسواق راسالنقد  أسواقوبين  االقتصادية،

 2م

  الكفاءات 3

 1ك .ستثماراً وشفهياً في مجال إدارة االبفاعلية كتابيمع االخرين يتواصل  3.1

 2ك إدارة االستثمار .مجال الحديثة في يستخدم شبكة المعلومات والتقنية  3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونيرة التري تواجره مؤسسرات القطراع الخراا والعرام  يحلل المشكالت: 3.3

 في ما يخا مجال إدارة االستثمار تخدام األساليب العلمية المناسبةباس

 3ك

 4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 لالستثمار  األساسيةالمفاهيم  1

 6 لقرار االستثمار  األساسيةالمقومات  2

 6 مخاطر االستثمار  3

 6  وأدوات االستثمارمجاالت  4

 6 المحافظ االستثمارية  5

 6 أسواق المال  6

 6 تحليل األسهم والسندات  7

 6 أساليب تقييم المشروعات االستثمارية طويلة األجل  8

 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

  يعرف: المفاهيم االساسية لالستثمار  1.1

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

يررررذكر: المقومررررات االساسررررية لقرررررار االسررررتثمار،  1.2 )الفصلية والنهائية(
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

ومجراالت االسررتثمار، وانرواع وخصررائا االسررواق 

 المالية. 

  الجماعيالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -
 

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

 المهارات 2.0

2.1 
العمليررررررررات الرياضررررررررية واإلحصررررررررائية يطبررررررررق: 

واالقتصادية واإلدارية في مجرال إدارة والمحاسبية 

 ستثمار .اال

 

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 2.2 

وبررررين  واالدخررررار والتمويررررل،يميررررز: بررررين االسررررتثمار 

 والمضرررراربة والمقررررامرة، وبررررين قرررررارات االسررررتثمار

وعررردم التأكرررد، وبرررين االسرررتثمار فررري  رررل المخررراطرة 

السرررروق االسررررتثماري ذو الكفرررراءة الكاملررررة  خصررررائا

 وأسرواق راسالنقد  وبين أسواق والكفاءة االقتصادية،

   .المال

 الكفاءات 3.0

بفاعليرة كتابيراً وشرفهياً فري مجرال مع االخرين يتواصل  3.1

 .ستثمارإدارة اال

المحاضررررات النظريرررة والتعلررريم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

مجررال يسررتخدم شرربكة المعلومررات والتقنيررة الحديثررة فرري  3.2

 إدارة االستثمار .

 الواجبات والتكليفات اللقاءات العلمية والسمنارات

اإلداريرررررة والماليرررررة والسرررررلوكية  المشررررركالت:يحلرررررل  3.3

والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاا والعام 

في ما يخا مجال  باستخدام األساليب العلمية المناسبة

 إدارة االستثمار

المحاضررررات النظريرررة والتعلررريم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

 الواجبات والتكليفات لقاءات العلمية والسمناراتال يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتق ةإجمالي درجمن 

 %20 6 ولاالفصلي ال االختبار 1

 %20 10 االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 مستمر والبحوث واجبات 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 (خال عملورقة جماعي،  مشروع تقديميعرض  ،شفهيتقريري  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)

 توعية الطالب حول ادارة الوقت ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين

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

 للمقرر المرجع الرئيس
اإلطار النظرري والتطبيقرات العمليرة لاسرتاذ الردكتور محمرد مطرر ، دار  االستثمارات: إدارة

  2015-عمان، األردن –وائل للنشر 
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 المساندةالمراجع 
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 اإللكترونيةالمصادر 
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  ىأخر

 

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعه دراسية +بروجكتر شغال  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 التجهيزاتالتقنية
 الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

  blackboardجهاز عرض+ سبورة تقليديه + 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة الطالب تقيم الطالب للمقررات الدراسية

 استبانة الطالب تقييم األداء التدريسي

 استبانة رئيس القسم تقييم أداء عضو هيئة التدريس

 استبانة الخطط والمناهجلجنة  المراجعة الدورية للمقرر 

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

 تمتقديدها(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
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