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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:
المستوي الثامن
 .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
45

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:
يغطي المقرر الموضوعات التالية :أنواع القروض المصرفية ،العوامل المؤثرة في نمو ومزيج القروض المصرفية ،سياسات
وإجراءات االقراض المصرفي ،خطوات عملية االقراض ،االقراض المصرفي لشركات األعمال ،االقراض المصرفي
لالفراد ،المعايير واالدوات واالساليب المستخدمة في تحليل االئتمان ،مصادر المعلومات لتحليل االئتمان  ،األدوات والنماذج
المستخدمة في تسعير القروض ،وأجراء اتفاقية القرض النموذجية
أ-
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر الى تعريف الطالب باإلقراض المصرررررررفي وتحليل االئتمان ومن ثم تطوير آلية اتخاذ القرارات الخاصررررررة ب دارة
محفظة القروض المصرفية .كما يتعلم الطالب األصول العلمية والجوانب العملية لالئتمان المصرفي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2

3

المعرفة والفهم
االلمام بالسياسات واالجراءات المتعلقة بتحليل القروض المصرفية
تحليل وتسغير القروض التجارية

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

K3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

تحليل وتسغير القروض الشخصية
المهارات
S4

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

S5

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

V3
V3

S4

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ساعات
االتصال

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

أساسيات االئتمان المصرفي عناصره وأهميته
وظائف وادوات االئتمان المصرفي وانواعه
أنواع رقابة البنوك المركزية على االئتمان المصرفي
انواع التسهيالت المصرفية واالئتمانية
ادارة االئتمان للشركات
سياسات االئتمان
ضمانات القروض المصرفية
القروض وادارة السيولة
حاالت تطبيقية
اجراءات منح القرض
مخاطر االئتمان المصرفي
التسهيالت المصرفية المتعثرة
التحليل االئتماني
مراجعة
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
مخرجات التعلم
الرمز
التدريس
1.0
المعرفة والفهم
االلمام بالسرررررياسرررررات واالجراءات المتعلقة بتحليل القروض
1.1
المصرفية
تحليل وتسغير القروض التجارية
1.2
المحاضرات
تحليل وتسغير القروض الشخصية
1.3
الجلسات النقاشية.
1.4
1.5
1.6
2.0
المهارات
القدرة على المقارنة واالستنباط
2.1
المحاضرات
القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي
2.2
حل التمارين
القرردرة علي ادراك بعض التطبيقررات العمليررة في مجررال منح
المناقشة والحوار
االئتمان
1.3
القراءات الخارجية
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طرق التقييم

االختبارات
االمتحانات النهائية.
الواجبات المنزلية

االمتحانات الفصلية
تقييم الواجبات
تقييم المناقشات

الفصلية.

الرمز

استراتيجيات
التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

3.0
القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعععععععور بالحس عروض الطالب
تقييم العروض
3.1
حل المشكالت
بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أسئلة تحتوي على مشكالت
مجموعرررررررررررررررررررررررررات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.
تقويم العروض
3.2
العمل
 .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 لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
ساعات مكتبية بواقع  3ساعات أسبوعيا ً للطالب

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى

 د .زياد رمضان ،د .محفوظ جودة ،ادارة مخاطر االئتمان ،منشورات جامعةالقدس المفتوحة2007 ،
 د .محمد كمال عفانه ،ادارة المخاطر المصرفية واالئتمانية ،مكتبة الرشد،. 2019
خالد أمين عبدهللا :ادارة المخاطر االئتمانية :االطار والقياس والتحليل ،دار المريخ2016 ،

 المكتبة الرقمية السعودية
المواقع www. Business guide studes.com
ال يوجد

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

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

المباني ( قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض،
والمعامل ،وغيرها):
قاعات دراسية مجهزة بأحدث االجهزة المساعدة تسع  30طالب.
جهاز حاسررررب آلي ثابا بقاعة المحاضرررررات متصررررل بالسرررربورة
الذكية

العناصر
تجهيزات

متطلبات المقرر
ال يوجد

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

نتائج الطالب
تقارير األداء
نتائج الطالب
تقارير األداء

طرق التقييم

المقيمون
الطالب

االستبانة

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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