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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3( :ساعات)
 .2نوع المقرر
أ.

متطلب جامعة

متطلب
كلية

متطلب قسم

أخرى

إجباري
اختياري X
ب.
 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد
 .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

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
45

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

ساعات التعلم
45

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يشتتتتمل المقرر على مواضتتتيع متنوعة في الهندستتتة المالية ،مثل :تعريف ونشتتتاة الهندستتتة المالية ،االبتكارات
المالية ،والهندستتتتة المالية االستتتتلمية ،والعائد والمخاطرة ،والمشتتتتتقات المالية من عقود مستتتتتقبلية وخيارات
ومبادالت.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر الى تزويد الطلب بالمعرفة اللزمة حول أدوات وتقنيات الهندسة

المالية..

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2

3

المعرفة والفهم

معرفة األنواع المختلفة للمشتقات المالية
معرفة المشتقات للوقاية من المخاطر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

k3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

المهارات
S2

القدرة على المقارنة واالستنباط
القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي
القدرة علي ادراك بعض التطبيقات العملية في مجال الهندسة المالية

S5

القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات

V
V3

S4

تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول
اعداد البحوث بكفاءة وعرض النتائج بفعالية
3.2

أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.

V3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ساعات
االتصال

6
3
3
3
3
3
6
6
6
3
3

تعريف الهندسة المالية
االبتكارات المالية
دور الهندسة المالية في إحداث األزمة المالية العالمية 2008
الهندسة المالية اإلسلمية
األسواق المالية
العائد والمخاطرة والتغطية
المشتقات المالية
العقود المستقبلية
الخيارات
المبادالت
حاالت تطبيقية
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
مخرجات التعلم
الرمز
التدريس
1.0
المعرفة والفهم
تزويد الطالب بمفهوم الهندسة المالية
1.1
تزويد الطالب بجوانب القصور في الهندسة المالية
1.2
المحاضرات
تعريف الطالب بالهندسة المالية في االقتصاد االسلمي
1.3
تعريف الطالب باالسواق المالية المحلية والعالمية
1.4
الجلسات النقاشية.
تعريف الطالب بمفهوم العائدوالمخاطرة
1.5
تعريف الطالب بالمشتقات المالية
1.6
2.0
المهارات
القدرة على المقارنة واالستنباط
2.1
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طرق التقييم

االختبارات
االمتحانات النهائية.
الواجبات المنزلية

الفصلية.

مخرجات التعلم

الرمز

القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي

استراتيجيات
التدريس
المحاضرات
حل التمارين

2.2

المناقشة والحوار

طرق التقييم
االمتحانات الفصلية
تقييم الواجبات
تقييم المناقشات

القراءات الخارجية
3.0
القيم
المشتتتتتتتاركة الفعالة و التعبير عن الذات و إبداء الرأي أمام عروض الطلب
تقييم العروض
3.1
حل المشكلت
المجموعة.
أسئلة تحتوي على مشكلت
مجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
التفكير النقدي و التحليل و الدراسة .
تقويم العروض
3.2
العمل
3.2
العمل بشكل فردي و جماعي و المناقشة و إبداء الرأي .
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
من إجمالي
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
درجة التقييم
طول الفصل الدراسي 20%
 1المشاركة و المناقشة و الواجبات و الحضور
20%
األسبوع السابع
 2االختبار الفصلي األول
األسبوع الثالث عشر 20%
 3االختبار الفصلي الثاني
40%
السادس عشر
 4االمتحان النهائي
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية للستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
ساعات مكتبية بواقع  3ساعات أسبوعيا ً للطلب

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى

 د .شقيري نوري موسى ،إدارة المشتقات المالية :الهندسة المالية ،دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة2015 ،
مؤيد الدوري و ستتتعيد عقل ،إدارة المشتتتتقات المالية ،مكتبة الجامعة :الشتتتارقة،
2012م
 المكتبة الرقمية السعودية
المواقع www. Business guide studes.com
ال يوجد

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

5

متطلبات المقرر

المباني ( قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض،
والمعامل ،وغيرها):
قاعات دراسية مجهزة باحدث االجهزة المساعدة تسع  30طالب.

العناصر

متطلبات المقرر

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

جهاز حاستتتتب ثلي ابا بقاعة المحاضتتتترات متصتتتتل بالستتتتبورة
الذكية

التجهيزات التقنية
تجهيزات

ال يوجد

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

نتائج الطلب
تقارير األداء
نتائج الطلب
تقارير األداء

طرق التقييم

المقيمون
الطلب

االستبانة

االساتذة

االستبانة

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطلب ،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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