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

متطلب جامعة

ب.

متطلب
كلية

متطلب قسم ×

إجباري

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :المستوي
الثاني
 .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

عدد الساعات التدريسية

النسبة
%100
-%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:

تهدف هذه المادة الي تزويد الطالب بفكرة شاملة عن النقود والبنوك واألسواق المالية بجانبيها النظري والعملي
ودراسة الجوانب النقدية والمصرفية للنشاط االقتصادي الكلي وإبراز الدور الذي تضطلع به النقود والمؤسسات
النقدية في االقتصاد المعاصر وتأهيل الطالب بالسياسات النقدية الالزمة لمعالجة المشاكل االقتصادية الناشئة
عن الركود والبطالة والتضخم وغيرها مع االستعانة بأمثلة ودراسة حاالت مستقاة من النظام النقدي والمصرفي
في المملكة .
 .2الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقررالى تعريف الطالب باألصول العلمية والجوانب العملية للعمليات التي تقوم بها المصارف.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يحدد مفهوم وطبيعة البنوك ووظائفها واهدافها.

K1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

K1
K2
K2
K1
K2

يوضح أسس أساليب العمل لدى البنوك وماهة البيئة القانونية لها
يتعرف على كيفية قياس وتقييم االداء للبنوك
يميز بين إدارة االصول والخصوم للمصارف
التعرف على كيفية إدارة المحافظ االستثمارية لدى البنوك
وماهو العائد والمخاطرة لهذه المحافظ
المهارات

يفسر االنشطة المختلفة سواء من حيث االيداعات والمسحوبات لدى البنك
كيفية تقييم وقياس االداء لدى البنك
التعرف على المفاهيم العلمية والتطبيقية فى الموضوعات المصرفية الحديثة
يحلل طرق تقييم األدوات االستثمارية يقارن بين العائد والمخاطرة

S1
S1
S1
S1

القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.

C1
C1

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقدمة في البنوك
تنظيم وهيكلية القطاع البنكي
البيئة القانونية للقطاع البنكي
األنشطة والخدمات األساسية التي تقوم بها البنوك المعاصرة
القوائم المالية للبنوك ،قياس وتقييم األداء للبنوك
إدارة األصول و الخصوم
إدارة المحفظة االستثمارية للبنوك
إدارة السيولة واالحتياطيات للبنوك
إدارة مصادر األموال للبنوك.
المجموع

ساعات االتصال

3
3
3
6
6
6
6
6
6
45

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

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0
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مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يوضحححححح أسحححححس أسحححححاليب العمل لدى البنوك المحاضرات
الواجبات
وماهة البيئة القانونية لها
يتعرف على كيفية قياس وتقييم االداء للبنوك المناقشة والحوار
يحمححيححز بحيححن إدارة االصحححححححول والحخصحححححححوم
للمصارف
الححتححعححرف عححلححى كححيححفححيحححة إدارة الححمححححححافححظ
االستثمارية لدى البنوك
وماهو العائد والمخاطرة لهذه المحافظ
يوضحححححح أسحححححس أسحححححاليب العمل لدى البنوك
وماهة البيئة القانونية لها
المهارات

االمتحانات
متابعة الواجبات.

الرمز
2.1
2.2
…

مخرجات التعلم

3.0
القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشححححححعور
3.1
بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.
3.2
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشححححححعور
…
بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م
1
2
3
4
5
6

استراتيجيات التدريس

القححدرة علي الربط بين المعرفححة المكتسححححححبححة
والتطبيق العملي
البحوث +سمنارات
القدرة علي المقارنة واالستنتاج
المشاركة في النقاش وابداء المالحظات
عروض الطالب
حل المشكالت
مجموعات العمل

أنشطة التقييم

حضور الطالب للمحاضرات
المشاركة والمناقشة اثناء المحاضرة
تقديم السمنارات والبحوث القصيرة او المقاالت
االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
االمتحان النهائي

طرق التقييم

االمحححححححتحححححححححححححححانحححححححات
+االختبارات

تقييم العروض
أسئلة تحتوي على مشكالت
تقويم العروض

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي
درجة التقييم

طوال الفصل الدراسي %10
طوال الفصل الدراسي %5
طوال الفصل الدراسي %5
%20
األسبوع السادس
األسبوع الحادي عشر %20
%40
نهاية الفصل

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 لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 اشراف أستاذ المقرر علي الطالب أثناء التكليفات والواجبات والبحوث.
 الساعات المكتبية المخصصة (ساعتان أسبوعيا) من قبل أستاذ المقرر.
تواصل أستاذ المقرر مع الطالب عبر البالك بورد.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية
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إدارة المصحححارف ،زياد رمضحححان ،محفوظ جودة ،دار صحححفاء للنشحححر والتوزيع،
األردن
 إدارة العمليات المصرفية  ،خالد الراوي  ،دار المناهج للنشر والتوزيع،
األردن2003 .
 أساسيات العمل المصرفي -دراسة مصرفية  ،د.محمود حسن صوان ،
دار وائل للنشر و التوزيع2008 ،
 المكتبة الرقمية السعودية
 المواقع ذات العالقة علي شبكة المعلومات االلكترونية باللغتين العربية
واالنجليزية.

ال يوجد

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات
العرض ،والمعامل ،وغيرها):
قاعة محاضرات تسع  40طالب ومزودة بـ .Data Show
جهاز كمبيوتر متصل بشبكة االنترنت وجهاز عرض
ال توجد

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

نتائج الطالب
تقارير األداء

الطالب

االستبانة

نتائج الطالب
تقارير األداء

االساتذة

االستبانة

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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