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 جامعة فيالدلفيا

األعمالكلية   

العلوم المالية والمصرفية قسم   
 مخطط تدريس المـادة

األسواق المالية عنوان المــادة: 0320423رقم المــادة:     

  اإلدارة الماليةالمتطلب السابق:  مستوى المادة: متطلب كلية اجباري

ساعات معتمدة 3عدد الساعات المعتمدة:      وقت المحاضرة:  

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم 

 المكتب
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

     

 
 

  المادةوصف: 

وساا  اماامة  م  اماتلببا  األوساوسة  ملبب  امعبا  اماامة  ااماررية   تدف  عتبر مادة األت

اظائف اماادة إمى امتعريف بافدا  امسا  اماامي اداره يي امنظا  اماامي  كااتستعرض اماادة 

امةا  عال األوساا  اماامة   كفاءة األوساا  اماامة  اأهم مؤشراتدا. اأنااع األوساا  اماامة   

ما وسبق  تاضح اماادة أداا  وسا  امنقف اوسا  رأس اماال اكةفة  اتخاذ امقرارا   إضاي  إمى

االوستثااري  باوستخفا  امتحبةل امفني ااألوساوسي مألارا  اماامة  مع امتركةز عبى وسا  رأس 

 اماال األردني.
 

 

   المادةأهداف: 

يي امسا  اماامي مبعال  امالزم كساب املامب اماعار  اامادارا  تدف  هذه اماادة امى إ

أما  خريجي قسم امعبا  اماامة  ااماررية . تشال هذه امقلاعا  اماتاح  أحف  باعتباره

اتفسةر امةا  عال األوساا  اماامة  اماحبة  اامفامة  اكةفة  احتساب اماعار  اامادارا  

خاذ ا  اتمؤشراتدا امرئةسة   كاا تدف  امى اكساب املامب مدارة امتحبةل االوساوسي اامفني مغاي

 أوسس امتعامل يي وسا  امعاال  االجنبة .امقرارا  االوستثااري   اامتعر  عبى 

 :مكونات المادة 
 

 امكتب اماقررة: .1

 2012، للنشر مسيرةالدار عمان: ، األسواق المالية والنقدية ،دريد كامل ال شبيب. 

 2014 ،للنشر صالح الدين شريط، مبادئ األسواق المالية، رام هللا: دار الشروق. 

 األسواق المالية: إطار في التنظيم وتقييم األدوات، عمان: دار اليازوري،  ،ارشد التميمي

2012. 

 )أشرط  يةفيا  األشرط  امراتة  ....امخ(  اماااد اماسانفة .2

 ال ياجف.    

 حةث ينلبق()  دمةل امفراوس .3

 امي عبى كل ماضاع م  مااضةع اماادةاطالع املامب األ. 

 .شرح امااضاع مبلامب أثناء اماحاضرة 
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 . حل األمثب  بامتعاان مع املامب ابلريق  تفاعبة 

  امااضاع.االوستعان  بأمثب  خارجة  امناقشتدا مع املبب  مبتأكف م  اوستةعاب 

 (فراوسة  ادمةل اماختبر )حةث ينلبقامااجبا  امدمةل  .4

 تبف .خع اماادة اماااجبا  يقا  بدا املامب بشكل يردي يي مااضة 

  يخرص مدا يريق عال  ايعة  مه رئةس  تتاثل  يي مااضةع اماادة اماختبف   جااعة  ااجبا

 مداته يي قةادة امفريق يي عابة  حل امااجب.

 :طرق التدريس 

  يي امقاع  امفراوسة . محاضرا 

 يي مااضةع مختارة م  اماادة. مجااعا  نقاش 

 يردي اجااعي.اتااري  بشكل  حل مسائل 

  اماادةتقفيم عراض ذا  عالق  باااضةع. 

 
 

 المستهدفة: مالتعل   نتائج Learning Outcomes 

 Knowledge and Understanding  :المعرفة العلمية والفهمأوال: 

 ن يكان قادرا عبى معري :أبعف دراوس  املامب مدذه اماادة  م  اماتاقع 

 يي االقتراد اماطني. دارهااوساا  اماامة  األمفدا  اخرائص  .1

 أنااع األوساا  اماامة  امكانا  وسا  عاان اماامي. .2

 . نظري  كفاءة امسا  ااماؤشرا  امرئةسة  يي االوساا  اماامة  .3

 .األوساا  اماامة امةا  عال  .4

 .أداا  وسا  امنقف اوسا  رأس اماال .5

 .أوسس امتحبةل امفني ااألوساوسي مألداا  اماامة  .6

 .امتعامل يي وسا  امعاال  األجنبة  أوسس .7

 Cognitive Skills :المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل(ثانيا: 

 بعف دراوس  املامب مدذه اماادة  م  اماتاقع أن يكان قادرا عبى:

  .تعريف األوساا  اماامة . 1

 .تحفيف اظائف اخرائص األوساا  اماامة . 2

  .اا  اماامة تاضةح دار اأهاة  األوس. 3

 . امتاةةز ما بة  أنااع األوساا  اماامة .4

 . تحفيف مكانا  وسا  عاان اماامي.5

 . تاضةح نظري  كفاءة امسا  اماامي.6

 .اتفسةرهااماؤشرا  امرئةسة  يي االوساا  اماامة   احتساب. 7

 . شرح امة  عال االوساا  اماامة .8

 تلبةق أاامر امسا  عبى اختال  أنااعدا.. 9

 وساا  اماامة .. ترنةف األداا  اماامة  يي األ10

 باوستخفا  امتحبةل األوساوسي اامتحبةل امفني.. تقةةم األارا  اماامة  11

 .امة  عال وسا  امعاال  األجنبة . تاضةح 12

 

 Communication Skills :مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(ثالثا: 

 اتاقع أن يكان قادرا عبى:بعف دراوس  املامب مدذه اماادة  م  ام

 .  اماتاح  يي امسا  اماامي اماعباما . إعفاد امتقارير باوستخفا  1

   امجدا  ذا  امعالق  باألوساا  اماامة .امتااصل مع . امقفرة عبى 2

 

 Practical and\or Professional :العمليةالمكتسبة من الممارسة  المهاراترابعا: 

Skills 
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 ذه اماادة  م  اماتاقع أن يكان قادرا عبى:بعف دراوس  املامب مد

 متلببا  امعال بدا.خالقةا  اأتزا  بمألوساا  اماامة  ااالابةئ  عال  يدم. 1

 امتعامل مع اماستثاري  يي امسا  اماامي.اكتساب مدارة . 2

 :أدوات التقييم 

 تقارير قرةرة ا/ أا عراض ا/ أا مشاريع بحثة  قرةرة. 

 اختبارا  قرةرة 

  ااجبا  دراوسة 

 امندائياألال اامثاني ا االمتحان 
 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 االمتحان األال
20 

 20 االمتحان امثاني

 20 امتقارير / األبحاث / امااجبا  / اماشاريع / االمتحانا  امقرةرة

 40 االمتحان امندائي

 100 المجموع

 

  العلمية واألمانةلتوثيق ا: 

 ) أوسباب امتاثةق )مع أمثب  تاضةحة 

  امفكري  حقا  املبع اامابكة إوسناد 

 االبتعاد ع  امسلا األكادياي 

 

  على الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع: 

الواجبات والتقارير 

 واالمتحانات
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

  1 دةامتعريف باماا 

  2 مفدا  ااظائف امسا  اماامي 

 
 3 وسا  رأس اماال األردني 

 
 4 كفاءة امسا  اماامي 

Quiz 1 
 5 مؤشرا  امسا  اماامي 

 االمتحان األال
 6 مؤشرا  امسا  اماامي 

 
 7 امةا  عال امسا  اماامي 
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  8 امةا  عال امسا  اماامي 

  9 مفدا  اأداا  أوساا  امنقف 

Quiz 2   10 مفدا  اأداا  وسا  رأس اماال 

 11 مفدا  اأداا  وسا  رأس اماال  االمتحان امثاني

   12 امتحبةل األوساوسي مألارا  اماامة 

   13 امتحبةل امفني مألارا  اماامة 

   14 امتحبةل امفني مألارا  اماامة 

Quiz 3 
  عرض بحاث املبب 

 مراجع  اماادة 

15 

 16 يترة االمتحانا  امندائة   امندائي االمتحان

 

 عـالمراج: 

 الكتبأوال: 

   2001عبفامنايع امزرري  ا غازي يرح  األوساا  اماامة   عاان: دار اائل مبنشر. 

 االوسكنفري : منشأة اماعار    ابراهةم هنفي  االارا  اماامة  اأوساا  رأس اماال  منةر

1995. 

 :المجالت العلميةثانيا:  

 ذا  امعالق  باماادة. اتايرة يي قسم امفاريا  باماكتب اماجال  امعباة  امفاري  اماحكا  ام 

 :قااعف امبةانا  االمكترانة  امتي تشترك بدا مكتب  امجامع  اهي 

   قاعفة بةاناEBSCO 

   قاعفة بةاناScience Direct 

   قاعفة بةاناE-Marefah 

 :المواقع االلكترونيةثالثا: 

 وسا  عاان اماامي (.gov.joase www.) 

 هةئ  االارا  اماامة  www.jsc.gov.jo)) 

 

 

 

 :الوقت المتوقع لدراسة المادة  

معفل ما يحتاج إمةه املامب م  امفراوس  ااالعفاد مباادة يسااي وساعتة  مكل محاضرة م  يئ  

 امخاسة  دقةق .      

 

 ( المواظبةسياسة الدوام:) 

%( ممم  مجامماع امسمماعا  اماقممررة مباممادة. اإذا غمماب 15ب بامتغةممب أكثممر ممم  )ال يسمماح مبلاممم

%( م  مجااع امساعا  اماقررة مباادة دان عمذر مرضمي أا قدمري يقببمه 15املامب أكثر م  )

عاةف امكبة   يحر  م  امتقف  مالمتحان امندائي اتعتبر نتةجته يي تبم  اماادة)صمفرا،(  أمما إذا كمان 

، م  تبم   امغةاب بسبب امارض اا معذر قدري يقببه عاةف امكبة  امتي تلرح اماادة   يعتبر منسحبا

 اماادة اتلبق عبة  أحكا  االنسحاب. 

 

 :إرشادات عامة 
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  يجب االمتزا  بأاقا  بفاي  انداي  اماحاضرة  ام  يساح بفخال أي طامب بعف بفاي .1

 اماحاضرة بفان عذر.

غةاب املامب ع  أحف االمتحانا  بفان عذر  حضار االمتحانا  إجباري  ايي حال .2

 مرضي أا قدري يقبل به عاةف امكبة   يحرل عبى )صفر( يي االمتحان.

يجب تقفيم عذر امغةاب ع  أي امتحان خالل ثالث  أيا  م  انتداء امعذر  اإال يفقف املامب  .3

 امحق يي إعادة االمتحان.

 شكال أثناء اماحاضرة ااالمتحانا .اوستخفا  امداتف امنقال بأي شكل م  األ عف  .4

مفراوسة  يي كل ر اماادة امفراوسة  امتي تغلي ماضاع اماحاضرة إمى امقاع  ااحضإ .5

 محاضره.

 د يي امسؤال ع  أي ماضاع غةر ااضح أا غةر مفدا  أثناء أا بعف اماحاضرة.تردعف  ام .6

 ب.  كاا ها ملباجااعةامأا   فرديام امانزمة  ااجبا ام تنفةذ .7

 

 

 

 مع أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح


