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دوام كامل

وصف المقرر المختصر
دراساة الساواق الماليههة و نشههأتها ودورههها فههي تنشههيط حركههة الساههتثمار محليهها وعاالميهها، تنظيمههها
وأعاضاءها والمتعاملين بها و اليه التههداول بههالوراق الماليههة، و ادوات الساههتثمارالمتداولة والجهههات
المختلفة المتعاملة بالساواق، والمخاطر التي يتعرضون لها، إضافة إلى عامليات المتاجرة بالهامش

وكفاءة الساواق، والمستجدات في الساواق المالية الدولية

اهداف المقرر
إكساب الطالب المعرفة العلمية بالفلسفة والهياكل التي تتكون وتقوم عليها الساواقالمالية وفهمها، اضافة اكسابه المهارات

المطلوبة للعمل في الساواق المالية باعتبارها المؤشر العام في مجمل القتصادات الوطنية والدولية

مخرجات التعلم
Aالمعرفة –الفهم النظري .

عاند اكمال متطلبات المقرر،سايتمكن الخريج من:
a 1 يذكر الطالب مفاهيم و طبيعة الساواق المالية  والنقدية و النظام المالي

Bالمعرفة –التطبيق العملي- 
عانداكمال متطلبات البرنامج، سايتمكن الخريج من:

 :a 2  يصف الطالب الوظائف الرئيسية للساواق المالية  و النقدية و المؤشرات  المالية

Cمهارات –الحل العام للمشكلت و المهارات التحليلية .
عاند اكمال متطلبات البرنامج، سايتمكن الخريج من:



b1يقيم الطالب الوراق المالية و النقدية و المؤشرات المالية و اتخاذ القرار الساتثماري : 

Dمهارات –التصالت وتكنولوجيا المعلومات والتصالت والحسابات .
عاند اكمال متطلبات البرنامج، سايتمكن الخريج من:

b 2 تقنيا" تداول الوراق المالية و عامل الساواق المالية و النقدية : يتقن الطالب مهارات

Eـ. الكفاياات: الحكم الذاتي والمسؤولية والسياق
عانداكمال متطلبات البرنامج، سايتمكن الخريج من:

c.1  :يكتسب الطالب اللمام بالساواق المالية و النقدية و تداولها، والنظام المالي لتلبية احتياجاته
و احتياجات المجتمع القاتصادية

طرق التعلم والتعليم
قابل المناقاشة، والتمهيد لموضوع المحاضرة التالية فيهاعارض أهدافولمحاضرة التمهيد ل 

نهاية كل محاضرة. 
،العمل الحالت الدراساية، اساتخدام مختلف اساتراتيجيات التدريس: التدريس المباشر 

 داخلالعصف الذهنياساتخدام أسالوب ة، وساارمالجماعاي، حل المشكلت، التعلم بالم
. المحاضرات

ورشات عامل, حلقات نقاش، زيارات ميدانية، طريقة اللقاء
ورشة عامل ( إحضار مدير دائرة العلقاات العامة في إحدى المؤساسات والتعرف عالى واقاع

حلقات عالميةالعلقاات العامة فيها والعقبات التي تواجهها ومناقاشة ذلك من قابل الطلب، 
وحوارية  

طرق التعلم الذاتي وعان البعد

طرق التقييم
المتحانت القصيرة، المتحانات الفصلية، تقييم الداء الطالب ، تفاعال الطالب داخل المحاضرة،

تقديم الطالب برزنتيشن، امتحانات نهائية ، ابحاث عالمية .
طرق التقييم : 
%30المتحان الميد :
% 0المتحان الثاني :

%20المشاركة والواجبات :
%50المتحان النهائي: 

محتوى المقرر
طرق التقييمطرق التعلم والتعليمالمواضيعمخرجاتساعاتأسبوع

1+26s1
مدخل تأريخي واقاتصادي عان

امتحانات قصيرة المحاضرة+ داتا شونشأة الساواق المالية

3+4
6

c1
المحاضرة.برزنتيشنساوق عامان المالي

من الطالب و نقاش
فردي

امتحانات قصيرة +
فصلية +نقاش

فرداي

5+6
6

s2
المحاضرة.برزنتيشناليات عامل الساواق

من الطالب و نقاش
جماعي

امتحانات قصيرة +
فصلية +نقاش

فرداي
7+86c1امتحانات فصلية+المحاضرة.برزنتيشنمكونات وأنواع أساواق المال



من الطالب و نقاشوالنظام المالي
جماعي

نقاش فرداي
وجماعاي

9+10
6

s1
الوراق والدوات المالية

المتداولة في اساواق النقد
المحاضرة.برزنتيشن
من الطالب و نقاش

جماعي

نقاش فرداي
وجماعاي

11+12
6

c1
الوراق والدوات المالية

المتداولة في اساواق رأس المال
المحاضرة.برزنتيشن
من الطالب و نقاش

جماعي

امتحانات فصلية+
نقاش فرداي
وجماعاي

13+14
6

s1
المحاضرة.برزنتيشنتقييم الساهم والسندات

من الطالب و نقاش
جماعي

نقاش فرداي
وجماعاي

15+16
6

s1
المحاضرة.برزنتيشنكفاءة الساواق المالية

من الطالب و نقاش
جماعي

نقاش فرداي
وجماعاي

المكونات

الكتاب
الساواق المالية والنقدية ، د. دريد كامل ال شبيب،دار المسيرة للنشر

2019عامان ، 

المراجع

الساواق المالية / مفاهيم وتطبيقات، د. حسني خربوش و د..1
.2010عابدالمعطي ارشيد و د. محفوظ جودة ، دار زهران للنشر

الساواق المالية والنقدية في عاالم متغير ،  د. السيد متولي عابد.2
.2010القادر ، دار الفكر، .

الساواق المالية  والنقدية ، د. فليح حسن خلف ، جدارا للكتاب.3
 .2005العالمي للنشر والتوزيع ، 

مراجع ومقالت متعددة من النترنت ..4
الساتثمار في الساواق المالية ، د. حمزة الزبيدي ، مؤساسة.5

.2006الوراق للنشر ، عامان 
الساواق المالية والنقدية،د دريد كامل شبيب ،دار المسيرة للنشر.6

.2019والتوزيع، 
7. Principles of Money, Banking & Financial Markets, 

Lawrence Ritter, William Silber, Gregory Udell, 12th 
Edition Nov 2013.

موصى به للقراءة
الساواق المالية والنقدية ، د. دريد كامل ال شبيب،دار المسيرة للنشر

2019عامان ، 

يوجد مادة الكترونيةمادة الكترونية

مواقع اخرى

خطة تقييم المقرر

الدرجةطرق التقييم
المخرجات
c1b2b1a2a1

30105105المتحان الول (المنتصف)

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Lawrence+Ritter&Download=1&SearchTerm=Lawrence+Ritter
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Gregory+Udell&Download=1&SearchTerm=+Gregory+Udell
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+William+Silber&Download=1&SearchTerm=+William+Silber


0المتحان الثاني (اذا توفر)

50155101010المتحان النهائي
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ت 2حالت للدراساة

21المناقشة والتفاعل

أنشطة جماعية

امتحانات مختبرات
ووظائف

52عروض تقديمية

5امتحانات قصيرة

1005555المجموع

النتحال

النتحال او السرقة الدبية هو ان يأخذ شخص ما عمل لشخص اخر ويدعي انه عمله. يوجد في الجامعة ساياساة صارمة بشأن

اضا على أي شخص يساعد شخصاا آخر النتحال، وإذا تم اكتشاف النتحال بالفعل، سايتم تطبيق هذه السياساة. العقوبات تنطبق أي

.على ارتكاب النتحال (على سابيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعليمات البرمجية الخاصة بك عن علم)

يختلف النتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من الفراد الفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراساية. نشجعك بشدة على

العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن تتم معاقبتك على ذلك. هذا يعني أنه يمكنك العمل معاا في عمل مشروع او انجاز وظيفة. المهم

هو أن يكون لديك فهم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عليك اللتزام بدقة بمتطلبات

عمل المشروع او الوظيفة كما هو موضح أعله ومفصل. هذه المتطلبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفهم الفردي، وتسهيل

التقييم الفردي، ومنع النتحال




