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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات معتمدة

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

السابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
FIN210

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
أو التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
45

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45
45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
المواضيع التي يتطرق لها المقرر تشمل التالي :البيئة المالية الدولية ،أسواق صرف العمالت ،العوامل المحددة االسعار
الصرف ،المشتقات المالية ،قياس وإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف ،مخاطر المعامالت ،ومخاطر الترجمة والتحويل،
والبعد الدولي للقرارات المالية المختلفة مثل الموازنة المالية وهيكل رأس المال وادارة النقد.

 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمفاهيم والممارسات المالية المستخدمة في الشركات الت النشاط الدولي والتي تتعرض
لمخاطر تغير سعر الصرف ومخاطر المنافسة العالمية.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

3

المعرفة والفهم
معرفة البيئة المالية الدولية

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
تحديد المخاطر الدولية على الشركة والطرق المناسبة للوقاية منها

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.4
3.1
3.2
3.3

المهارات
التفكير اإلبداعي
اعداد البحوث بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

القيم
العمل ضمن فريق

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ساعات االتصال

البيئة المالية الدولية
أسواق صرف العمالت والعوامل المحددة األسعار الصرف
المشتقات المالية
قياس وإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف
مخاطر المعامالت ومخاطر الترجمة والتحويل
اختبار فصلي اول
أسواق العمالت والمشتقات
والبعد الدولي للقرارات المالية المختلفة مثل الموازنة المالية وهيكل رأس المال وادارة النقد
التعرض لمخاطر التحويل العمليات التشغيل
اختبار فصلي ثاني
مراجعة
المجموع

6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1
1.2
1.3

4

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم
معرفة البيئة المالية الدولية
تحديد المخاطر الدولية على الشركة والطرق
المناسبة للوقاية منها

استراتيجيات التدريس

محاضرات

طرق التقييم

اختبارات

الرمز
1.4
1.5
1.6
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.0

3.1

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المهارات
التفكير اإلبداعي
اعداد البحوث بكفاءة وعرض والنتائج بفعالية

القيم
العمل ضمن فريق

محاضرات

طرق التقييم

اختبار

مناقشات
عروض
واجب منزلي

3.2
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم
اعمال فصلية
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني
االختبار النهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

خالل الفصل
السادس
األسبوع العشر
األسبوع
الخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%20
%40

5
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد األسبوعية

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى

5

االدارة المالية الدولية
ـ هشام جبر ،المؤسسات المالية ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان
 اإلدارة المالية ،مدخل تحليل معاصررررررر ،منير هندي ،المكتب العربي ال حديث جامعة القدسالمفتوحة ،عمان المكتب العربي الحديث  2010م

هشام جبر ،المؤسسات المالية ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان 1997 ،م

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

متطلبات المقرر

قاعة دراسية
سبورة ذكية

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فعالية المقرر الدراسي

الطالب
الطالب

تطبيق استبانة تقويم المقرر
استبانة خبرة الطالب

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
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