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

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم ×

متطلب كلية

إجباري ×

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر الثامن
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) FIN 210
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) ال توجد
ال توجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

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

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
30
5
10
0
0

النسبة
%67
%11
%22
%0
%0

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
45
0
0
0
45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
المواضييييييع التي يتطرق لها المقرر تشيييييمل التالي :البيئة المالية الدولية ،أسيييييواق صيييييرف العمالت ،العوامل المحددة ألسيييييعار
الصييييرف ،المشييييتقات المالية ،قياس وإدارة مخاطر تقلبات أسييييعار الصييييرف ،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 ذات النشاط الدولي والتي تتعرض
لمخاطر تغير سعر الصرف ومخاطر المنافسة العالمية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
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1
1.1

المعرفة والفهم

1.2
1.3
1.4
2

تحديد المخاطر الدولية على الشركة والطرق المناسبة للوقاية منها

معرفة البيئة المالية الدولية

المهارات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

K2
K2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3...

اقتراح حلول مبتكرة للمشكالت المالية
تحديد وتطبيق األساليب اإلحصائية والرياضية لدراسة المشكالت المالية

S3
S4

القيم
العمل ضمن فريق

V1

استخدام األساليب الالزمة النجاز المهام اإلدارية والمالية

V2

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 ألسعار الصرف
المشتقات المالية
قياس وإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف
مخاطر المعامالت ومخاطر الترجمة والتحويل
اختبار شهري اول
أسواق العمالت والمشتقات
والبعد الدولي للقرارات المالية المختلفة مثل الموازنة المالية وهيكل رأس المال وادارة النقد.
التعرض لمخاطر التحويل العمليات التشغيل
اختبار شهري 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

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم
معرفة البيئة المالية الدولية

المممممممحممماضمممممممممرات-المممواجمممبمممات المحاضرات-األسئلة الشفوية-
الواجبات
والتمارين
تحييديييد المخيياطر الييدولييية على الشييييييركيية والطرق المممممممحممماضمممممممممرات-المممواجمممبمممات المحاضرات-األسئلة الشفوية-
الواجبات
والتمارين
المناسبة للوقاية منها
المممممممحممماضمممممممممرات-المممواجمممبمممات المحاضرات-األسئلة الشفوية-
الواجبات
والتمارين

1.4
2.0

2.1
2.2
2.2
2.3

4

المهارات
التفكير االبداعي

محاضرات –أسئلة شفوية

اعداد البحوث بكفاءة وعرض النتائج بفعالية

محاضرات –أسئلة شفوية

العمل ضمن فريق

محاضرات –أسئلة شفوية

المممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية
المممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية
المممواجمممبمممات-االخمممتمممبمممارات-
الحاالت العملية

الرمز
3.0

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

القيم

3.1
3.2
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

أنشطة التقييم

واجبات منزلية.
مشاركات وتفاعل
تمارين وتطبيقات عملية.
االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
االختبار النهائي

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الخامس
مستمر
الثالث عشر
السابع
الثالث عشر
السادس عشر

%5
%5
%10
%20
%20
%40

(باألسبوع)

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

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً ،وكذلك ساعات اإلرشاد
األكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا ً للوقت المعلن والمحدد على جداول أعضاء هيئة التدريس وذلك بالشكل
الذي يكفل لجميع الطالب االطالع عليها بسهولة ويسر.

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية
أخرى
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اإلدارة المالية الدولية
ـ هشام جبر ،المؤسسات المالية  ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان
 ـ االدارة المالية  ،مدخل تحليل معاصر ،منير هندي  ،المكتب العربي الحديثجامعة القدس المفتوحة ،عمان المكتب العربي الحديث
2010
اإلدارة المالية الدولية
هشام جبر
جامعة القدس المفتوحة،
1997
االدارة المالية المتقدمة
أ.د .حمزة الزبيدي،
عمان ،مؤسسة الوراق للنشر
2005
مواقع الشبكة الدولية للمعلومات ذات الصلة بمفردات المقرر (االنترنت).
المحاضييرات الخاصيية بمالية الشييركات في برامج التعليم عن بعد في الجامعات
السعودية.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق

قاعة دراسية

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

سبورة زكية – جهاز عرض البيانات

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

ال ينطبق

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
مخرجات التعلم
استراتيجيات التدريس
طرق التقييم
أداء عضو هيئة التدريس

المقيمون
المراجع النظير
الطالب
قيادات البرنامج
عضو هيئة تدريسية آخر

طرق التقييم
مباشر
غير مباشر
مباشر
مباشر

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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