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 Module Description      وصف المقرر :

 العائد أساسيات على الطالب يتعرف للمادة، دراسته خالل

 كذلك المقرر يغطي. قياسهما وطرق بينهما والعالقة والخطر

 النماذج السوق، كفاءة نظرية: تشمل مختلفة استثمارية مواضيع

 الثابت، الدخل أوراق الملكية، أوراق األصول، لتسعير المختلفة

 .االستثمار وسيكولوجية السلوكية المالية

The course introduces the concepts and 

measurements of return and risk and their 

relation. It then covers various topics 

related to investment such as: the efficient 

market hypothesis, asset pricing models 

(CAPM, APT, and multifactor models), 

equity securities, fixed income securities, 

behavioral finance, and the psychology of 

investing 

 Module Aims                                       أهداف المقرر :                 

 المتعلقة ساسيةاال بالمعارف الطالب تزويد الى المقرر يهدف

 مع االستثمار نظريات على الطالب يتعرف حيث. باالستثمار

 المختلفة تطبيقاتها

 

The aim of this course is to acquaint 

the students with the knowledge of 

investment basics. Both theoretical 

and applied aspects of investment 

are covered 

 The students are                         على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض                 

expected to be able to 

 understand the basic principles and theories األساسية االستثمار ونظريات بمبادئ اإللمام 1

of investment 

 apply theories النظرية تطبيق 2

 pinpoint, analyze, and solve problems الحلول وايجاد المشاكل وتحليل تحديد 3

 think creatively االبداعي التفكير 4



 perform good research and present findings بفعالية النتائج وعرض بكفاءة البحوث اعداد 5

effectively 
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