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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

  قسم االستثمار والمواردالقسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

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

 2011-2010قرر : تاريخ أعتماد توصيف الم -6

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

 ثانيًا : البيانات األساسية
 2:اقتصاديات االستثمار-عنوان المقرر الدراسي -1

 IE204:   كود المقرر الدراسي -2

 الساعات المعتمدة             -3

 عدد الوحداتالمجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

3 3 - - 3 3 
 

  أ.م.د طيب عثمانالكادر التدريسي : -4

 نموذج مواصفات المقرر



2 
 

 

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

دراسة الجوانب العملية والتحليلية للسوق المالي واالوراق األهداف العامة للمقرر: -1

 المالية والمشتقات المالية .

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 م أ. المعرفة والفه
 فهم الجانب العملي والتطبيقي للسوق المالية .1 أ- 

 الجانب العملي لمؤشرات وتحليل االوراق المالية وتطبيقاتها .2  أ- 
ب- المهارات الذهنية 

 تطوير امكانيات الطلبة في استيعاب البيئة االستثمارية . 1ب-
  تحليل وتقييم العمل في االوراق المالية .2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
  التعامل مع المعطيات كميًا وبيانيًا 1   جـ-

 توظيف القدرات المكتسبة في انجاح ادارة االستثمار وتقديم  2جـ-
           االستشارة والخبرة .

   د- المهارات العامة والمنقولة 
 امتالك المعرفة في سوق االوراق المالية واالستثمار وخلق امكانية1            د- 

                     تطويرها .
  تطوير القدرات التي تساعد على التعامل مع سوق االوراق المالية .2   د- 

-المحتوى 3     
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دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

 اكاديمية + عملية 3 3 اسواق النقد وادواتها
 اكاديمية+عملية = = اسواق رأس المال وادواتها

 اكدايمية+عملية = = السندات
االستثمار في السندات 

 (المزايا والمخاطر)
 اكديمية+عملية = =

 اكاديمية + عملية = = تحليل االسهم والسندات
المؤشرات المالية لتحليل 

 االسهم
 اكاديمية+عملية = =

المؤشرات المالية لتحليل 
 السندات

 اكديمية+عملية = =

قياس متوسط االحتفاظ 
 بالسند+ امتحان

2+1 2+1 =+= 

 =+= 3 3 المشتقات المالية
 =+= = = عقود الخيارات

 =+= = = العقود المستقبلية
 =+= = = عقود المقايضة

اساليب تقييم المشروعات 
 االستثمارية

= = =+= 

اثر التضخم والمفاضلة 
بين المشروعات 

 االستثمارية

= = =+= 

 =+= 1+2 1+2 تطبيقات + امتحان
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- أساليب التعليم والتعلم 4 
 المحاضرات 4-1
 المناقشات والحوار  4-2
 )Power Point تمارين تطبيقية وعروض شاشة (4-3       

- أساليب تقييم الطلبة  5 
%   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 االستثمارات (د. محمد مطر). الكتب الدراسية 6-2

            ادارة المحافظ االستثمارية (د.محمد مطر وفايز تيم)

 ةادارة المحافظ االستثماري. كتب مقترحة 6-3

 د.ابراهيم هندي ادارة االسواق المالية والمنشَات المالية

Money and Capital Markets ,RoseMiskrin,Mcgraw hill 

International Edition 2009       
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 . مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.6-4

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 7

      الزيارات الميدانية للمؤسسات المالية والمصرفية.

      تطوير مؤهالت اللغة االنكليزية وااللمام بالمصطلحات.

      بعض المؤهالت والتقنيات المستخدمة في السوق المالية وااللمام بعملها .

 

  أ.م.د طيب عثمان المقرر :مدرس

 أ.د سالم عبد الجليلرئيس القسم: 

 2017    /13/3التاريخ :    

 

 

 

 

 

 

 


