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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

  √  اختياري  إجباري  ب.

        يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 -المستوي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
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 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 3 ساعات االستذكار 1

 1 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 4 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررمقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم  هي* 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 :وصف العام للمقررال. 1

 
التالي: توزيع األصول، أساليب االستثمار، إعادة توازن المحفظة، وتقييم أدائها.  يغطي المقرر مواضيع في إدارة االستثمار تشمل

يطغى الجانب التطبيقي في هذا المقرر على الجانب النظري حيث يقوم الطالب خالل دراستهم للمقرر بإدارة أموال حقيقية من خالل 

 .وتميزهم في مجال االستثمار وإدارة االستثمارمحفظة نادي االستثمار. وتسمح لهم هذه التجربة بزيادة فرص نجاحهم 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ..يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بإدارة المحافظ االستثمارية و قياس أدائها
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  ادارة االستثمار بطريقة احترافية 1.1

  قياس أداء المحافظ االستثمارية 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

  التفكير االبداعي 2.1

  التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة 2.2

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

  العمل ضمن فريق 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مفهوم ادارة االستثمار وأهميتها 1

 9 توزيع األصول،  2

 9 أساليب االستثمار،  3

 6 إعادة توازن المحفظة،  4

 6 وتقييم أداء المحفظة.  5

 9 التطبيقات العملية و أدارة محفظة نادي االستثمار 6

  المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 اختبار  محاضرات ادارة االستثمار بطريقة احترافية 1.1

 اختبار  محاضرات قياس أداء المحافظ االستثمارية 1.2

 اختبار  محاضرات  1.3

 المهارات 2.0

 اختبار  محاضرات التفكير االبداعي 2.1

 اختبار  محاضرات التطبيق الفعال للمعرفة المكتسبة 2.2

2.3    

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  مناقشات العمل ضمن فريق 3.1

  عروض  3.2

  واجب منزلي  3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خالل الفصل أعمال فصلية 1

 %20 السادس اختبار فصلي أول 2

 %20 األسبوع العشر إختبار فصلي ثاني 3

4 
األسييييييييييييييييييبوع  أختبارنهائي

 الخامس عشر

40% 

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديمي شفهي، عرض تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد االسبوعية

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  ادارة االستثمار

   شقيري نوري موسي وأخرون

2016 

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( )جهاز

 سبورة لكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االختبارات هيئة التدريس التحصيل االكاديمي

 مقرراستبانة تقويم  الطالب فعالية أساليب التدريس والتقويم

 استبانة خبرة الطالب الطالب جودة محتوي المقرر الدراسي

   

   

   

   

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريسمجاالت التقويم 

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 
 

 

 

 


