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 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة :

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

  اقتصاديات االستثمار والمواردالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي     ×                 ثانوي -2

 اقتصاديات االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 اقتصايات االستثمار القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 والموارد

 :الثانيةالمرحلة:االول         الفصل الدراسي2017-2016:السنة الدراسية -5

 2011-2010تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :ضعيف, مقبول, متوسط, جيد, جيد جداً , امتيازمستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 CR205:   كود المقرر الدراسي:اقتصاديات االستثمارعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

 عدد الوحداتالمجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

4 3 1 - 4 3 
 

  أ.م.د طيب عثمانالكادر التدريسي : -3

 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية 
 

االحاطة بمفاهيم واهمية مادة اقتصاديات االستثمار األهداف العامة للمقرر: -1

 نظريًا وتطبيقيًا وتحليليًا .

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 م أ. المعرفة والفه
 فهم الجانب النظري والتطبيقي لالستثمار ومخاطره1 أ- 

 المحافظ االستثمارية وكيفية بنائها وادراتها والتنبؤ بمخاطرها2      أ- 
ب- المهارات الذهنية 

 تطوير قدرات الطالب على تحليل اسباب اختيار ادوات االستثمار 1ب-
 تحليل تحركات اسعار االدوات وقياس مخاطرها وتقييم اداء المحافظ 2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
 توظيف قدرات الفهم والتحليل في تقديم االستشارة والخبرة1جـ-
 امتالك القدرة على اتخاذ القرار في اختيار االدوات 2جـ-

   د- المهارات العامة والمنقولة 
 المقدرة على القيام بنشاط بحثي او عملي في السوق المالي1            د- 

  امتالك ثقافة استثمارية من خالل االساس النظري والتطبيقي للعمل.2   د- 
-المحتوى 3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

 اكاديمية + عملية 3 4 المفاهيم االستثمارية  
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 اكاديمية+عملية 3 4 مقومات قرار االستثمار
 اكدايمية+عملية 3 4 مخاطر االستثمار

 اكديمية+عملية 3 4 قياس المخاطر
 اكاديمية + عملية 3 4 مجاالت االستثمار
 صناديق االستثمار

 +امتحان
 اكاديمية+عملية 2+1 4

امثلة تطبيقية لوحدات 
 االستثمار

 اكديمية+عملية 3 4

 =+= = = بناء المحافظ االستثمارية
 =+= = = تنويع المحافظ

 =+= = = التنبؤ بمخاطر المحافظ
 =+= = = عوامل نجاح التنويع
 =+= = = اداء مدير المحفظة

 =+= 1+2 = المحفظة الدولية +امتحان
اسواق المال (السوق 

 الكفوء)
= = =+= 

 =+= = = اركان وانواع االسواق
 

 

- أساليب التعليم والتعلم 4 
 المحاظرات 4-1
 المناقشات والحوار  4-2

- أساليب تقييم الطلبة  5 
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%   15       األختبار األول     

 % 15       األختبار الثاني        

 % 40السعي                     
 % 60نهاية الكورس       امتحان 

% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6

 مدونات االستاذ واوراقه. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر 6-1

 ادارة اقتصاديات االستثمار (د. محمد مطر). الكتب الدراسية 6-2

 .. ادارة المحافظ االستثمارية-االسواق المالية والنقدية . كتب مقترحة 6-3

. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.            6-4

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 بعضها متوفر كالمكان وشاشة العرض والكتب والمصادر .

               تحتاج الى برامج التواصل والتدريب مع المؤسسات ذات الصلة وبرامج 

                تطوير اللغة االجنبية للطلبة
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  أ.م.د طيب عثمان المقرر :مدرس

 أ.د سالم عبدالجليلرئيس القسم: 

 2017    /10/3التاريخ :     

 

 

 

 

 

 

 


