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 متقدم أمينة خطر وتإدارتوصيف مقرر: 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 متقدم أمينة خطر وتإدار : اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 3الساعات المعتمدة:   .3
 يجمالاإل تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األول/الفصل  الرابع، /المستوى ي: رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
 أمينة الخطر والتإدارمبادئ 

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 ء صحصاعلوم مالية ومصرفية، اإل درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 / انتظامفصلي ة:رأسنظام الد  .9

 العامري أحمدد: منصور       معد)ي( مواصفات المقرر:  .10

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

في بمفهوم نظرية الخطر واستخدامها في  زمةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات والقدرات الأل
يا االمختلفة و اكساب الطالب مهارة  بشروط ومز أمينوالتي تجعله قادراً على تسعير منتجات الت مينأالت

العاملة في السوق اليمني، باإلضافة الى تزويد  أمينالتي تقدمها شركات الت  أمينواستثناءات وثائق الت
 . والشركات رادفلصحماية االقتصاد القومي بما يوفره من صحماية لأل أمينية التأهمالطالب ب

III. :مخرجات التعلم 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادراً على أن:رأسبعد االنتهاء من د
 .a1مينأات العامة وتطبيقاتها في شركات التأمينيوضح المفاهيم المرتبطة بنظرية الخطر ومبادئ الت. 

a2والشركات. فرادالتي تتعرض لها ممتلكات األ خطار. يصف األ 
.b1  تعديل الشروط تعديل المنافع والمزايا في وثائق أمينية لمصحتوى وثائق التإبداع ليبأسايستخلص ،

 . أمينالت
b2.يقارن بين الوسائل المناسبة إلقناع المؤمن له بشروط ومنافع اضافية ومتنوعة . 
.c1والشركات. فرادالتي تواجه األ خطاريجيد استخدام نظرية الخطر في الصحد من األ 
.c2 والشركات بما يصحقق االهداف  فرادات العامة لألأمينسائل الصحديثة في تقديم خدمات التيستخدم الو

 ..أمينالمرجوة من الت
.d1 أمينر وثائق التأسعاوتصحديد  خطاريتخذ القرارات الصصحيصحة  عند تقييم األ . 
.d2 أمينوالشركات المستفيدة من خدمة الت أمينيتواصل  مع شركات الت. 
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I. علم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات ت 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
يوضح المفاهيم المرتبطة بنظرية الخطر ومبادئ  

 .مينأات العامة وتطبيقاتها في شركات التأمينالت
A1 ساليبيظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل 

مستخدمة في مختلف ئية الصحصااإل دواتواأل
 ات.رأسالد

a.2 

 رادفالتي تتعرض لها ممتلكات األ خطاريصف األ
 .والشركات

A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

 وأشهر أهمء ويتعلم كيفية استخدام صحصااإل
 ئية في تصحليل البيانات.صحصاالصحزم اإل

 bة:: المهارات الذهني 

b.1 
، مينأية لمصحتوى وثائق التإبداع أساليبيستخلص 

تعديل الشروط تعديل المنافع والمزايا في وثائق 
  .أمينالت

B3  يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
والبيانات للظواهر المختلفة ويقترح  رقاماأل

 المعالجات المناسبة لها.

b.2 

 هيقارن بين الوسائل المناسبة إلقناع المؤمن ل
 .بشروط ومنافع اضافية ومتنوعة

B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة
ئية اصحصوتصحليل البيانات باستخدام الصحزم اإل

للوصول الى االستنتاجات الصصحيصحة 
 والتنبؤات الدقيقة.

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
 ارخطيجيد استخدام نظرية الخطر في الصحد من األ 

 والشركات. فراده األالتي تواج
C1 بأسلووالبيانات ب رقاميجيد التعامل مع األ 

 علمي.

c.2 

ات مينأيستخدم الوسائل الصحديثة في تقديم خدمات الت
والشركات بما يصحقق االهداف  فرادالعامة لأل

 ..أمينالمرجوة من الت

C3  يطبق مهارات اتخاذ القرارات في مجاالت
الظواهر العمل معتمداً على تصحليل بيانات 

  التي تصحدث في المجتمع.
 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
 خطاريتخذ القرارات الصصحيصحة  عند تقييم األ

 . أمينر وثائق التأسعاوتصحديد 
D3  يتخذ القرارات الصصحيصحة لصحل المشكالت

 المختلفة التي يواجهها في مجال العمل.

d.2 
فيدة لمستوالشركات ا أمينيتواصل  مع شركات الت

 .أمينمن خدمة الت
D2  يجيد مهارة االتصال والتأثير والتفاوض مع

اآلخرين والتصحسين والتطوير المستمر 
 لمهارته الفردية.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  المقرر / المعرفة والفهممخرجات 

 - a1 يوضح بشكل دقيق المفاهيم
المرتبطة بنظرية الخطر ومبادئ 

 المصحاضرة. -
 الصحوار والمناقشة. -
 ة والتطبيقات العملية.مثلصحل األ -

 تقييم المشاركة الصفية.  -

تقييم التكاليف الفردية   -
 والجماعية.
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ات العامة وتطبيقاتها في أمينالت
 .أمينشركات الت

 صحل المشكالت. -
والمناقشة والتغذية  الصحوار -

 الرجعية.

 تقييم التقارير.  -

a2- التي تتعرض  خطاريصف األ
 .والشركات فرادلها ممتلكات األ

 

                                           ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقييم:           

مخرجات المقرر/ المهارات 
 الذهنية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

-b1  ية إبداع أساليبيستخلص
، تعديل أمينلمصحتوى وثائق الت

الشروط تعديل المنافع والمزايا في 
  .أمينوثائق الت

 المصحاضرة.-
 الصحوار والمناقشة. -
 عصف الذهني.ال -
 ة والتطبيقات العملية.مثلصحل األ-
 الصحوار والمناقشة والتغذية الرجعية.-
التدريب على المهام والتكاليف  -

 الجماعية.

 تقييم المشاركة الصفية.  -

 االختبارات التصحريرية.  -

تقييم التكاليف الفردية   -
 والجماعية.

 تقييم التقارير.  -

 القصيرة. بصحاثتقييم األ  -

b2- ين الوسائل المناسبة يقارن ب
إلقناع المؤمن له بشروط ومنافع 

 .اضافية ومتنوعة

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقييم:

مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 
 والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

 -c1نظرية الخطر في الصحد  يجيد استخدام
 والشركات. فرادالتي تواجه األ خطارمن األ

 المصحاضرة.-
 الصحوار والمناقشة. -
 صحل المشكالت. -
 ة والتطبيقات العملية.مثلصحل األ-
التدريب على المهام والتكاليف -

 الجماعية.

 تقييم المشاركة الصفية.  -

 االختبارات التصحريرية.  -

 تقييم التكاليف.  -

 رة.القصي ثبصحاتقييم األ  -

-c2  يستخدم الوسائل الصحديثة في تقديم
والشركات  فرادات العامة لألأمينخدمات الت

 ..أمينبما يصحقق االهداف المرجوة من الت

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

-d1   يتخذ القرارات الصصحيصحة
ر أسعاوتصحديد  خطارعند تقييم األ

 . أمينوثائق الت

 المصحاضرة.-
 الصحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني. -
 صحل المشكالت. -
 ة والتطبيقات العملية.مثلصحل األ-
 غذية الرجعية.الصحوار والمناقشة والت-
 التدريب على التكاليف الجماعية.-

 تقييم المشاركة الصفية.  -

 االختبارات التصحريرية.  -

تقييم التكاليف الفردية   -
 والجماعية.

 تقييم التقارير.  -

 .بصحاثتقييم األ -

-d2أمينيتواصل  مع شركات الت 
والشركات المستفيدة من خدمة 

 .أمينالت
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V. والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  مواضيع المقرر الرئيسة كتابة
 للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

الر
 قم

وحدات/ 
موضوعات 

 المقرر
 يليةالمواضيع التفص

عدد 
 األسابيع

الساعا
ت 

 الفعلية

مخرجات 
 تعلم المقرر

1 
نظرية الخطر 

ومقدمة في 
 ات العامة.أمينالت

 ة نظرية الخطر.إدارمقدمة في  -

ة خطر إدارة الخطر المالي  وإدارمفهوم  -
 المشروع التجاري.

استخدام التكنولوجيا في برامج دارة   -
 الخطر.

استخدام المتغيرات العشوائية  -
 ات االكتوارية.  رأسها في الدومتوسطات

 .ات العامةأمينية في التساسالمفاهيم األ -

 أخطارات العامة، وأمينالت أنواع  -
 ات العامة.أمينالت

ات نأمية لوثائق التالرئيسالتصنيفات  -
 العامة.

2 6 
a1,a2 
d1, 

2 

ات العامة أمينالت
)الصحريق، 
البصحري، 

السيارات، 
الهندسي، 
الصحوادث 

 الشخصية(

د ض أمينالتي تغطيها وثائق الت خطاراأل -
 أمينوثائق الت أنواعخطر الصحريق، و

 ضد خطر الصحريق. 
ضد خطر  أمينوثائق الت إصدارمراصحل  

 الصحريق، 

3 9 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

ضد خطر  أمينطرق تسعير وثائق الت -
ات تسوية مطالبات ءإجراالصحريق، و

 ضد خطر الصحريق. أمينوثائق الت

 أمينتغطيها وثائق تالتي  خطاراأل -
 أمينوثائق ت أنواعالسيارات، و
 السيارات. 

السيارات ،  أمينوثائق ت إصدارمراصحل   -
السيارات ،  أمينطرق تسعير وثائق ت

 أمينات تسوية مطالبات وثائق تءإجراو
 السيارات.

 أمينالتي تغطيها وثائق ت خطاراأل -
 البصحري والهندسي والصحوادث الشخصية. 

البصحري  أمينئق توثا إصدارمراصحل   -
والهندسي والصحوادث الشخصية ، طرق 

3 9 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 
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البصحري والهندسي  أمينتسعير وثائق ت
ات تسوية ءإجراوالصحوادث الشخصية، و

البصحري والهندسي  أمينمطالبات وثائق ت
 والصحوادث الشخصية.

 

 ه وتطبيقات عملية.أمثل -

 أميناستعراض نماذج من وثائق الت -
 ات العامة.أمينميع فروع التلج

3 9 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

3 
 أمينالت

مسالالتكافلي)اإل
 )ي

نشأة  ي( ،سالمالتكافلي)اإل أمينطبيعة الت -
 ي(.سالمالتكافلي)اإل أمينوتطور الت

 ي(.سالمالتكافلي )اإل أمينصور الت -

التكافلي  أمينأوجه االختالف بين الت -
 التجاري. أميني( والتسالم)اإل

( يسالمالتكافلي )اإل أمينخصائص الت  -
 ومميزاته.

لي التكاف أمينمعايير اصحتساب فائض ت  -
ي(، وقواعد توزيعه على سالم)اإل

 المشتركين )المؤمن له(.

 ي(.سالمالتكافلي )اإل أمينإعادة الت -

 ه وتطبيقات عملية.  أمثل -

2 6 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

4 
في  أمينإعادة الت

ات العامةأمينالت  

، مفهوم إعادة أمينتعريف إعادة الت -
 . أمينالت

والهدف من إعادة  أمينية إعادة التأهم -
 .أمينالت

ات العامة ) أمينفي الت أمينطرق عادة الت -
طريقة الفائض، الطريقة النسبية 

)المشاركة(، طريقة زيادة الخسارة، 
 طريقة وقف الخسارة(. 

 ه وتطبيقات عملية. أمثل  -

د إعادة استعراض نموذج من عقو -
وشركة عادة  أمينبين شركة ت أمينالت
 .  أمينت

1 3 

a1,a2 
b1,c1,c
2 
d1, 
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 الجانب العملي:                                             ثانيا:

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 التجارب العملية الرقم
عدد 
األس
 ابيع

الساعا
ت 

 الفعلية

مخرجات 
 التعلم

    ال يوجد  .1

2.      

3.      

ي األسابيع والساعاتإجمال     

 

VI. :استراتيجية التدريس 

 المصحاضرة.  -

 المشاركة الصفية.  -

 ة وصحاالت عملية.أمثلصحل  -

 صحل الواجبات لصحاالت عملية.  -

 التكاليف الفردية والجماعية. -

 االختبارات التصحريرية.  -

 . بصحاثالتقارير واأل  -

 

VII. لتكليفات:ة وانططاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النطاط / التكليف الرقم

تكاليف لموضوعات وصحاالت عملية  1
ي العاملة ف أمينوواقعية في  شركات الت

 السوق اليمني.

a1,b1,b2,c1,c2, d2 w3-
w10 

5 

 اتأمينبصحث في أصحد مواضيع الت إعداد 2
البصحث العلمي  أسلوبالعامة باستخدام 

 فصلي.  أو امتصحان 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 W13 5 

 10 ي الدرجةإجمال 

 

VIII. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقييمأنطط الرقم
نسبة 

الدرجة 
إلى درجة  

 المخرجات التي يحققها



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

التقويم 
  النهائي

1 
-w3 والتكاليف ةنشطاأل

w10 
10 %10 

a1,b1,b2,c1,c2, d2 

2 
أو  /اختبار منتصف الفصل

 بصحث إعداد
w13 

20 %20 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 w16 70 %70 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 االختبار النهائي 3

ي جمالاإل   100 %100  

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

 أمينت) أمينة الخطر والتدارالنظرية والتطبيقية إل األسسمنصور العامري و عبدالكريم السياغي،  .1
 م. 2018للطباعة والنشر، صنعاء،   مينلية المدنية(، األئوالممتلكات والمس

 المراجع المساعدة

ودارة الخطر)النظرية والتطبيق(، دار وائل للنشر، عمان، االردن،  أمينصحربي عريقات، سعيد عقل، الت .1
 م. 2010

م 1983بة النهضة العربية، القاهرة ، "االصول العلمية والعملية"، مكت أمينعبدهللا سالمة،  الخطر والت .2
 الطبعة السادسة.

 ية وإنترنت:   إلكترونمواد 

1- http://www.insure.com. 
2- http://www.iii.org. 
3- http://www.ioif.org. 
4- http://www.riskinstiue.ch. 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:

 من المصحاضرات. %75يلتزم الطالب بصحضور  -

من  %25رم الطالب من درجات المشاركة والتكاليف في صحال الغياب الكثر من يصح -
 المصحاضرات. 

2 
 :  الحضور المتأخر 

  زيد عن ربع ساعة.  تتأخر لمدة ال  إذايسمح للطالب صحضور المصحاضرة 

3 

 ضوابط االمتحان:
 ه ل المقرر السماح ستاذفي صحال تأخر الطالب عن االمتصحان النصفي لنصف ساعة يصحق أل

 بالدخول.
  لالمتصحان. آخرىفي صحال تغيب الطالب عن االمتصحان الفصلي يمنح فرصة 
  تأخر اكثر من نصف ساعة. إذاال يسمح للطالب بدخول االمتصحان النهائي  

4 
 التعيينات والمطاريع:

  في المصحاضرة الثانية ويصحدد طريقة وموعد  بصحاثالمقرر نوع  التكاليف واأل أستاذيصحدد
 التسليم.

http://www.insure.com/
http://www.iii.org/
http://www.ioif.org/
http://www.riskinstiue.ch/


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 وفي صحالة عدم  آخرىصحال تأخر الطالب عن موعد التسليم لظرف قاهر يمنح فرصة  في
 يصحرم من درجة التكليف أو البصحث. خرىالتسليم بعد الفرصة اآل

5 
 الغش:
 ن وئفي صحال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتصحان الفصلي أو النهائي تطبق علية الئصحة ش

 الطالب.

6 
 االنتحال:
  االمتصحان نيابة عنه تطبق علية الئصحة  داءينتصحل شخصية طالب ألفي صحالة وجود شخص

 ن الطالب.ئوش

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات : آخرىسياسات  7

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 متقدم  أمينة خطر وتإدارخطة مقرر : 
 

I. متقدم أمينة خطر وتإدار: معلومات عن مدرس المقرر 

 / أسبوعيا(3)  لمكتبيةالساعات ا
العامري أصحمدد: منصور   االسم 

الخمي
 س

األربعا
 ء

الثالث
 اء

االثني
 ن

األح
 د

السب
 ت

771111146 
المكان 
ورقم 
 الهاتف

      
Dr.malameri@gmail.co

m 

البريد 
لكتروناإل

 ي

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 متقدم أمينة خطر وتإدار اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2  2  3 

 األول /الرابع ،  الفصل /المستوى  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
   أمينة الخطر والتإدارمبادئ 

6.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 (:وجدت
 ال يوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 ء والمعلوماتحصااإل/ علوم مالية ومصرفية  

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:   .9

III. ي:رأسالمقرر الد  وصف 

في بمفهوم نظرية الخطر واستخدامها في  زمةلى تزويد الطالب بالمهارات والقدرات الأليهدف هذا المقرر إ
يا االمختلفة و اكساب الطالب مهارة  بشروط ومز أمينوالتي تجعله قادراً على تسعير منتجات الت أمينالت

زويد ضافة الى تالعاملة في السوق اليمني، باإل أمينالتي تقدمها شركات الت  أمينواستثناءات وثائق الت
 . والشركات فرادلصحماية االقتصاد القومي بما يوفره من صحماية لأل أمينية التأهمالطالب ب

  

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادراً على أن:رأسبعد االنتهاء من د
 .a1مينأوتطبيقاتها في شركات الت ات العامةأمينيوضح المفاهيم المرتبطة بنظرية الخطر ومبادئ الت. 

a2والشركات. فرادالتي تتعرض لها ممتلكات األ خطار. يصف األ 

mailto:Dr.malameri@gmail.com
mailto:Dr.malameri@gmail.com


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

.b1  تعديل الشروط تعديل المنافع والمزايا في وثائق أمينية لمصحتوى وثائق التإبداع أساليبيستخلص ،
 . أمينالت

b2ة ومتنوعة.. يقارن بين الوسائل المناسبة إلقناع المؤمن له بشروط ومنافع اضافي 
.c1والشركات. فرادالتي تواجه األ خطاريجيد استخدام نظرية الخطر في الصحد من األ 
.c2 والشركات بما يصحقق االهداف  فرادات العامة لألأمينيستخدم الوسائل الصحديثة في تقديم خدمات الت

 ..أمينالمرجوة من الت
.d1 أمينر وثائق التاأسعوتصحديد  خطاريتخذ القرارات الصصحيصحة  عند تقييم األ . 
.d2 أمينوالشركات المستفيدة من خدمة الت أمينيتواصل  مع شركات الت. 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
األسبو

 ع
الساعات 

 الفعلية

1 
نظرية الخطر ومقدمة في 

 ات العامة.أمينالت

 ة نظرية الخطر.إدارمقدمة في  -

ة إدارة الخطر المالي  وإدارم مفهو -
 خطر المشروع التجاري.

استخدام التكنولوجيا في برامج دارة   -
 الخطر.

استخدام المتغيرات العشوائية  -
 ات االكتوارية.  رأسومتوسطاتها في الد

W1 3 

 ة.ات العامأمينية في التساسالمفاهيم األ -

 أخطارات العامة، وأمينالت أنواع -
 ات العامة.أمينالت

ات ينأمة لوثائق التالرئيسصنيفات الت -
 العامة.

W2 3 

2 

ضد  أمينات العامة: التأمينالت
البصحري  أمينخطر الصحريق، الت

 أمينوالجوي والبري، ت
الهندسي،  أمينالسيارات، الت

 الصحوادث الشخصية. أمينت

د ض أمينالتي تغطيها وثائق الت خطاراأل -
 أمينوثائق الت أنواعخطر الصحريق،  و

 ريق. ضد خطر الصح

ضد  أمينوثائق الت إصدارمراصحل   -
خطر الصحريق، طرق تسعير وثائق 

 ضد خطر الصحريق. أمينالت

W3 3 

ات تسوية مطالبات وثائق ءإجراو -
 ضد خطر الصحريق. أمينالت

 ة تطبيقه وصحاالت عملية.أمثلصحل   -

د ض أميناستعراض نماذج من وثائق الت -
 الصحريق، مناقشة عامة.

W4 3 

 أمينطيها وثائق تالتي تغ خطاراأل -
 أمينوثائق ت أنواعالسيارات، و
 السيارات. 

 السيارات . أمينوثائق ت إصدارمراصحل   -

 السيارات. أمينطرق تسعير وثائق ت  -

W5 3 

 نأميات تسوية مطالبات وثائق تءإجراو -
 السيارات.

 ه وتطبيقات عملية.أمثل -

W6 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 أميناستعراض نماذج من وثائق الت  -
 مة.على السيارات، مناقشة عا

 أمينالتي تغطيها وثائق ت خطاراأل -
  البصحري. أمينوثائق الت أنواعالبصحري، 

 البصحري. أمينوثائق ت إصدارمراصحل   -

 البصحري .  أمينطرق تسعير وثائق ت  -

W7 3 

 أمينات تسوية مطالبات وثائق تءإجرا -
 البصحري.

 ه وتطبيقات عملية.أمثل -

 أميناستعراض نماذج من وثائق الت -
 ، مناقشة عامة.البصحري

W8 3 

 أمينالتي تغطيها وثائق ت خطاراأل -
 أنواعالمقاولين،  أخطارالهندسي و

 أخطارالهندسي و أمينوثائق الت
 المقاولين. 

 الهندسي. أمينوثائق ت إصدارمراصحل   -

 الهندسي. أمينطرق تسعير وثائق ت  -

W9 3 

 أمينات تسوية مطالبات وثائق تءإجرا -
 الهندسي.

 قات عملية.ه وتطبيأمثل -

 أميناستعراض نماذج من وثائق الت -
 الهندسي، مناقشة عامة.

W10 3 

 أمينالتي تغطيها وثائق ت خطاراأل -
وثائق  أنواعالصحوادث الشخصية، 

 الصحوادث الشخصية.  أمينالت

الصحوادث  أمينوثائق ت إصدارمراصحل   -
 الشخصية.

الصحوادث  أمينطرق تسعير وثائق ت  -
 الشخصية.

W11 3 

 أمينات تسوية مطالبات وثائق تءإجرا -
 الصحوادث الشخصية.

 ه وتطبيقات عملية.أمثل -

 أميناستعراض نماذج من وثائق الت -
 الصحوادث الشخصية، مناقشة عامة.

W12 3 

 W13 3 .بصحاثامتصحان نصفي وتقييم األ  -  3



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

4 
 التكافلي أمينالت

 )يسالم)اإل

 ي( ،سالمالتكافلي)اإل أمينطبيعة الت -
 ينأمنشأة وتطور الت

 ي(.سالمالتكافلي)اإل

 ي(.سالمالتكافلي )اإل أمينصور الت -

التكافلي  أمينأوجه االختالف بين الت -
 التجاري. أميني( والتسالم)اإل

( يسالمالتكافلي )اإل أمينخصائص الت -
 ومميزاته.

لي التكاف أمينمعايير اصحتساب فائض ت  -
ي(، وقواعد توزيعه على سالم)اإل

 المشتركين )المؤمن له(.

 ي(.سالمالتكافلي )اإل أمينة التإعاد -

 ه وتطبيقات عملية، مناقشة عامة.أمثل -

W14 
3 
 

5 
ات أمينفي الت أمينإعادة الت

 العامة

، مفهوم إعادة أمينتعريف إعادة الت -
 . أمينالت

والهدف من إعادة  أمينية إعادة التأهم -
 .أمينالت

ات العامة أمينفي الت أمينعادة التإطرق  -
يقة النسبية ) طريقة الفائض، الطر

)المشاركة(، طريقة زيادة الخسارة، 
 طريقة وقف الخسارة(. 

 ه وتطبيقات عملية. أمثل  -

استعراض نموذج من عقود إعادة  -
وشركة عادة  أمينبين شركة ت أمينالت
 .  أمينت

W15 3 

 W16 3 اختبار نهاية الفصل اختبار نهاية الفصل 6

 48 16 عدد األسابيع والساعات

 

 لي:                                            الجانب العم

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النطاط العملي

 المهام / التجارب العملية الرقم
عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية

   ال يوجد 1

2    

   ي األسابيع والساعاتإجمال

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

VI. استراتيجيات التدريس 

 .المصحاضرة 
  .المشاركة الصفية 
 ة العملية وصحاالت واقعية.مثلصحل األ 
  .صحل الواجبات لصحاالت عملية 
 .التكاليف الفردية والجماعية 
  .االختبارات التصحريرية 
 بصحاثالتقارير واأل . 

 

VII. ة والتكليفات:نططاأل 

)إن الدرجة  األسبوع النطاط/ التكليف الرقم
 وجدت(

المشاركة الصفية وصحل التكاليف في لموضوعات وصحاالت عملية  1
 .أمينكات تلشر

w3-
w10 

5 

 أسلوبات العامة باستخدام أمينبصحث في أصحد مواضيع الت إعداد 2
 البصحث العلمي أو امتصحان فصلي.  

W13 
5 

 درجة 10  ي الدرجةإجمال

 

I. :تقييم التعلم 

 موضوعات التقويم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم 

 نهائي(ال

 w3-w10 10 10% ة والتكاليف نشطاأل

 إعدادأو  /اختبار منتصف الفصل
 بصحث

w13 20 20% 

 w16 70 70% امتصحان نهائي

 %100 100  المجموع

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال
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VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
  ،أمينت) أمينة الخطر والتدارالنظرية والتطبيقية إل األسسمنصور العامري و عبدالكريم السياغي 

 م.  2018للطباعة والنشر، صنعاء،   مينلية المدنية(، األئولممتلكات والمسا

 المراجع المساعدة:
 دارة الخطر)النظرية والتطبيق(، دار وائل للنشر، عمان، االردن، إو أمينصحربي عريقات، سعيد عقل، الت

 م. 2010
 م 1983نهضة العربية، القاهرة ، "االصول العلمية والعملية"، مكتبة ال أمينعبدهللا سالمة،  الخطر والت

 الطبعة السادسة.

 ية وإنترنت:   إلكترونمواد 
http://www.insure.com. 
http://www.iii.org. 

1. http://www.ioif.org. 

2. http://www.riskinstiue.ch 

IX. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1

 من المصحاضرات. %75يلتزم الطالب بصحضور  -

من  %25يصحرم الطالب من درجات المشاركة والتكاليف في صحال الغياب ألكثر من  -
 المصحاضرات. 

 :  ضور المتأخرالح   .2
  تأخر لمدة ال نزيد عن ربع ساعة.   إذايسمح للطالب صحضور المصحاضرة 

 ضوابط االمتحان:  .3
 المقرر السماح له  ستاذفي صحال تأخر الطالب عن االمتصحان النصفي لنصف ساعة يصحق أل

 بالدخول.
  لالمتصحان. آخرىفي صحال تغيب الطالب عن االمتصحان الفصلي يمنح فرصة 
 تأخر اكثر من نصف ساعة. إذالب بدخول االمتصحان النهائي ال يسمح للطا  

 التعيينات والمطاريع:  .4
  في المصحاضرة الثانية ويصحدد طريقة وموعد  بصحاثالمقرر نوع  التكاليف واأل أستاذيصحدد

 التسليم.
  وفي صحالة عدم  آخرىفي صحال تأخر الطالب عن موعد التسليم لظرف قاهر يمنح فرصة

 يصحرم من درجة التكليف أو البصحث. خرىاآل التسليم بعد الفرصة

 الغش:  .5
  في صحال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتصحان الفصلي أو النهائي تطبق علية الئصحة

 ن الطالب.ئوش

 االنتحال:  .6
 االمتصحان نيابة عنه تطبق علية الئصحة  داءفي صحالة وجود شخص ينتصحل شخصية طالب أل

 ن الطالب.ئوش

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىاسات أي سي: آخرىسياسات   .7

 

http://www.insure.com/
http://www.iii.org/
http://www.ioif.org/
http://www.riskinstiue.ch/
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  أمينمواصفات مقرر: تحليل مصارف وطركات ت

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 التحليل والتخطيط المالي واالئتماني

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسفصل الدال -المستوى الرابع 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

نقود وبنوك، تصحليل وتخطيط مالي وائتماني، اقتصاد وتمويل 
  أميني، قانون وتشريعات مالية ومصرفية، مبادئ تإسالم

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد 

7.  

 درس له المقرريمج الذي البرنا
Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسنظام الفصل الد

10.  
 مقررمعد)و( مواصفات ال

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

. أمينتصحليل المصاااااااارف وشاااااااركات الت يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات في
ة دارإي للمصاارف، الرقابة الداخلية في المصااارف، دارويتضاامن المقرر المواضاايع التالية :النشاااط والتنظيم اإل

االصول والخصوم في المصارف، الصحسابات الدائنة في المصارف، الصحسابات الجارية المدينة والتمويالت  في 
 خطارالمصاااااارف التجارية، الكمبياالت ، التساااااهيالت المصااااارفية، األالمصاااااارف ، القروض والسااااالفيات في 

المصاارفية واالسااتعالمات، الشاايكات المشااتراة وغرفة المقاصااة، الصااندوق والخزينة والغرف المصحصاانة، الصحفظ 
،خطابات الضامان واالعتمادات المساتندية، التقعيد المصارفي، الذعر المصارفي، مؤساساة ضامان الودائع  ميناأل

والرقابة والتفتيش المصاااارفي، تصاااانيف المصااااارف اليمنية، تقييد االئتمان، المعلومات الال  CAMELS،نظام 
ختيار العكسي(، نظرية االلعاب وتطبيقها في المجال المصرفي، صناعة القرار المعنوية + اال خطارمتماثلة ) األ

تصحليلها و أميني لشااااركات التداراإلي والرقابة الداخلية فيه. والنشاااااط والتنظيم لكترونالمصاااارفي، المصاااارف اإل
 والرقابة عليها.

 
  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- ي دور المصرف المركز، ومؤسسة ضمان الودائع، وأمينيوضح طبيعة عمل المصارف وشركات الت

ايا والذعر المصرفي، والقضوتقييم أدائها،  أمينة الرقابية على شركات التجهزفي الرقابة على المصارف واأل
 في العمل المصرفي وفي األلعابالمالية المعاصرة، مثل تقييد االئتمان، والمعلومات الالمتماثلة ونظرية 

   .أمينشركات الت
a2-   أمينمجالي المصارف وشركات التيظهر المعرفة بالمصطلصحات المصرفية في. 

-b1 وقوائمها المالية ، وصاااااااناعة القرار في   أمينيصحلل كميا ونوعيا  عمليات المصاااااااارف وشاااااااركات الت
ها للمسااااااعدة في اتخاذ القرارات أداء تقييمل المعلومات الالمتماثلة  أثر، وأمينالمصاااااارف وفي شاااااركات الت

 االئتمانية واالستثمارية الصصحيصحة.
-c1  أمينللمصارف وشركات الت داءالتقارير المالية أليعد . 
c2- أمينيستخدم برامج صحاسوبية في تصحليل القوائم المالية للمصارف وشركات الت. 
c3- قانونياً ومصحاسبياً  أمينيؤطر عمليات المصارف وشركات الت 
d1- المالية.  زماتاألة في صحل أهمللمس فراديقدم المشورات المالية والمصرفية للمؤسسات واأل 
d2-أمينيعمل ضمن مجموعات لتصحليل عمليات المصارف وشركات الت . 
d3- والعمل ضمن الفريق الواصحد. أمينيتواصل مع المؤسسات المصرفية وشركات الت 
d4–أمينيتابع كل جديد منفرداً في ما يتعلق بتصحليل المصارف وشركات الت. 

 

iv.  للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يوضاااااح طبيعة عمل المصاااااارف وشاااااركات
دور ، ومؤساااااساااااة ضااااامان الودائع، وأمينالت

لرقااااابااااة على  في ا مركزي  ل لمصاااااااارف ا ا

A1 يوضح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل 

 واالستثمار والعمل المصرفي.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات 

ة الرقابية على شاااااركات جهزالمصاااااارف واأل
والااذعر المصااااااارفي، وتقييم أدائهااا،  أمينالتاا

يد  ثل تقي عاصااااااارة، م ية الم مال يا ال والقضااااااااا
االئتمااان، والمعلومااات الالمتماااثلااة ونظريااة 

في العمل المصااااارفي وفي شاااااركات  عاباألل
   .أمينالت

 

a2 –  يظهر المعرفة بالمصطلصحات المصرفية في
 .أمينمجالي المصارف وشركات الت

A4 يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر .
المالية واالقتصادية،  تزمااألو

والمصطلصحات والمقاالت والكتب المالية 
 ية.نجليزوالمصرفية باللغة اإل

b1–  يصحلاال كميااا ونوعيااا  عمليااات المصاااااااااارف
وقوائمها المالية ، وصناعة   أمينوشركات الت

 ،أمينالقرار في المصااااارف وفي شااااركات الت
هاااا أداء تقييمل المعلوماااات الالمتمااااثلاااة  أثرو

في اتخاااذ القرارات االئتمااانيااة للمسااااااااااعاادة 
 واالستثمارية الصصحيصحة. 

B2 يصحلل نظرياً وكمياً العالقات بين المتغيرات .
المالية المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي، 

ويتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات 
 االقتصادية والمالية الواقعية.

B3 يصحلل العمليات المالية والمصرفية والمخاطر .
 بها. المرتبطة

B5 يصحلل القوائم والنشرات التي تصدرها .
 والمؤسسات المالية . سواقاأل

c1- للمصارف وشركات  داءيعد التقارير المالية أل
 . أمينالت

C1.يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية . 

c2-  يستخدم برامج صحاسوبية في تصحليل القوائم المالية
 .أمينللمصارف وشركات الت

C2 تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات . يطبق
 الصحاسب اآللي في الجانب المالي والمصرفي.

c3- أمينيؤطر عمليات المصارف وشركات الت 
 قانونياً ومصحاسبياً 

C3 .ذات  خرىيوظف المعارف من العلوم اآل
العالقة )التي تخدم( في مجال المالية 

 والمصرفية.

d1- ت ايقدم المشورات المالية والمصرفية للمؤسس
 المالية.  زماتاألة في صحل أهمللمس فرادواأل

D1المالية  زماتاألفي صحل المشكالت و أهم. يس
للمجتمع  ،ويجسد قواعد التفكير والسلوك 

االقتصادي الرشيد والكفؤ في جميع قراراته 
 ته االقتصادية.أنشطو

d2-  يعمل ضمن مجموعات لتصحليل عمليات
 . أمينالمصارف وشركات الت

D2من فريق ويتميز بسمات القيادة ، . يعمل ض
ويتصحلى بالصدق واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أخالقب

d3-  يتواصل مع المؤسسات المصرفية وشركات
 والعمل ضمن الفريق الواصحد. أمينالت

D3  يتواصل بفعالية مع الوصحدات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المصحيطة.

d4-  داً في ما يتعلق بتصحليل يتابع كل جديد منفر
 ، ويبدع فيه.أمينالمصارف وشركات الت

D4 يبدع ويبتكر في تنظيم العمل الفردي في .
 القطاع المالي
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First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 -  يوضح طبيعة عمل المصارف وشركات
دور ، ومؤسسة ضمان الودائع، وأمينالت

المصااااااارف المركزي في الرقااابااة على 
ة الرقاااابياااة على جهزالمصاااااااااارف واأل

والذعر وتقييم أدائها،  أمينشاااااااركات الت
المصاارفي، والقضااايا المالية المعاصاارة، 
لمعلومااااات  تمااااان، وا ييااااد االئ ق ت مثاااال 

في العماال  األلعااابونظريااة الالمتماااثلااة 
   .أمينالمصرفي وفي شركات الت

المصحاضرة والعروض  -
 يةيضاصحاإل
 الصحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتصحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالصحظة -
 امتصحانات تصحريرية -

a2-  يظهر المعرفة بالمصاااطلصحات المصااارفية
 .أمينفي مجالي المصارف وشركات الت

 المصحاضرة 
 امتصحانات سريعة 

 التكاليف 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

يصحلل كميا ونوعيا  عمليات المصارف 
وقوائمها المالية ،   أمينوشركات الت

ي وصناعة القرار في المصارف وف
المعلومات  أثر، وأمينشركات الت
ها للمساعدة في أداء تقييمل الالمتماثلة 

اتخاذ القرارات االئتمانية واالستثمارية 
 الصصحيصحة.

 المصحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاصحاإل
 الطالب

 الصحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
)تعلم ذاتي 
 وتعاوني(

 مهام بصحثية -

 ييم التكاليف.تق -
تقييم العروض  -

 ية يضاصحاإل
تقييم المناقشة  -

 والصحوار.
 امتصحان شفوي  -
المالصحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالصحظة -
 امتصحانات تصحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- للمصارف داءيعد التقارير المالية أل 
 . أمينوشركات الت

العروض العملية   -
 والمصحاكاة 

 امتصحانات تصحريرية. -
 امتصحانات شفوية  -



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الصحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الصحاالت رأسد -

تقييم التقارير  -
 جمةوالتكاليف والتر

تقييم العروض  -
 الفردية والجماعية

االمتصحان العملي  -
 .داءومالصحظة األ

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

c2- 

يستخدم برامج صحاسوبية في تصحليل القوائم 
 .أمينالمالية للمصارف وشركات الت

العروض العملية  -
 والمصحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الصحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الصحاالترأسد

 امتصحانات تصحريرية. -
 امتصحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتصحان العملي  -

 .داءومالصحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

c3- 

صارف وشركات يؤطر عمليات الم
 قانونياً ومصحاسبياً  أمينالت

العروض العملية   -
 والمصحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشط)األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

الصحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

 امتصحانات تصحريرية. -
 امتصحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 ةوالتكاليف والترجم
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتصحان العملي  -

 .داءومالصحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس.

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 
يقدم المشورات المالية والمصرفية 

ة في صحل أهمللمس فرادللمؤسسات واأل
  .المالية زماتاأل

 الصحوار والمناقشة    -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
لمهام ة وانشطاأل   -

 والتكاليف

 . داءمالصحظة األ  -
 االمتصحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

التدريس المصغر   -
 والتغذية الراجعة

المفكرة اليومية   -
 والتغذية الراجعة

 التطبيق العملي.  -

تقييم التقارير  -
 ةنشطوالتكاليف واأل

 االمتصحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

ت لتصحليل عمليات يعمل ضمن مجموعا
  .أمينالمصارف وشركات الت

 الصحوار والمناقشة    -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية   -

 والتغذية الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالصحظة األ  -
 االمتصحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 ةالتقديمي

تقييم التقارير  -
 ةنشطوالتكاليف واأل

 االمتصحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني

d3- 

يتواصل مع المؤسسات المصرفية 
والعمل ضمن الفريق  أمينوشركات الت

 .الواصحد

 الصحوار والمناقشة    -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 ةوالتغذية الراجع
المفكرة اليومية   -

 والتغذية الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالصحظة األ  -
 االمتصحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 االمتصحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d4-  

يتابع كل جديد منفرداً في ما يتعلق 
 .ينأمبتصحليل المصارف وشركات الت

 الصحوار والمناقشة   -
التعلم الذاتي   -

 والتعاوني
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية   -

 والتغذية الراجعة

 التطبيق العملي.  -

 . داءمالصحظة األ -
 االمتصحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 متصحانات الشفوية اال -
 تقييم النزول الميداني -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئيسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 ليةالموضوعات التفصي
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
مفاهيم عامة  

 ية أساسو

التطور التاريخي لنشأة  -
 .أمينالمصارف وشركات الت

القوائم المالية للمصارف التجارية 
 . أمينية وشركات التسالمواإل

1 3 
a1,a2, 
b1, c3, 
d1, d4 

2 

النشاط والتنظيم 
ي للمصرف داراإل
يته والرقابة أهمو

 الداخلية. 
ة األصول إدارو

 والخصوم والمخاطر. 
ة االصول إدارو

والخصوم في 
 أمينشركات الت

ي والفني دارالتنظيم اإل -
العامة  ةداراإلللمصرف في 

 والفروع. 
ة االصول والخصوم في إدار -

 المصارف التجارية 
االصول والخصوم في ة إدار -

 يةسالمالمصارف اإل
ة المخاطر في المصارف إدار -

 ية سالمالتجارية واإل
ة االصول والخصوم في إدار

 أمينشركات الت

2 6 

 
 

a1, a2, 
b1 , c1, 
c2, c3, 
d2, d4 

 

 الصحسابات الدائنة     3

الصحسابات الدائنة في المصارف  -
 التجارية 

الصحسابات الدائنة في المصارف  -
 ية سالماإل

القانون التجاري والقيود 
 المصحاسبية

1 3 

a 1, a2, 
b1, c1, 
c2, c3, 
d2, d4 

4 

الشيكات المشتراة 
ومكتب المقاصة + 
الصندوق والخزينة 
والغرف المصحصنة 

مينوالصحفظ األ  

الشيكات المشتراة والشيكات  -
 المباعة 

 المقاصة بين المصارف  -
 الصندوق والخزينة  -
 الغرف المصحصنة  -
  نميالصحفظ األ -

القانون التجاري اليمني والقيود 
 المصحاسبية 

1 3 

a 1, a2, 
b1, c1, 
c3, d2, 

d4 

5 

التسهيالت المصرفية 
 خطارواأل

واالستعالمات 
 والقروض والسلفيات 

التسهيالت المباشرة في  -
 المصارف التجارية 

التسهيالت المباشرة في  -
 ية سالمالمصارف اإل

القانون التجاري اليمني والقيود 
 اسبية المصح

1 3 

a 1, a2, 
b1, c2, 
c3, d2, 

d4 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

6 

الصحسابات الجارية 
المدينة والكمبياالت 

المخصومة 
وكمبياالت التصحصيل 

 أمينوالت

الصحسابات الجارية المدينة في  -
 المصارف التجارية

 الكمبياالت  -
 اإلذنيالسند  -

القانون التجاري اليمني والقيود 
 والمصحاسبية

1 3 

a 1, a2, 
b1, c2, 
c3, d2, 

d4 

7 

التسهيالت غير 
المباشرة في 

المصارف التجارية 
 ية سالمواإل

 األوراقاالستثمار في 
 المالية 

 والمتاجرة بالعمالت 

خطابات الضمان أو الكفاالت  -
 المصرفية  

المالية  األوراقاالستثمار في  -
في المصارف التجارية 

 ية سالمواإل
 المتاجرة بالعمالت  -

 دالقانون التجاري اليمن والقيو
 المصحاسبية 

1 3 

a 1, a2, 
b1, c2, 
c3, d2, 

d4 

8 

التقعيد + الذعر 
المصرفي + مؤسسة 

ضمان الودائع _ 
نظام كاملز + الرقابة 

والتفتيش المصرفي 
+ تصنيف المصارف 

 في اليمن

 التقعيد االقتصادي والمصرفي -
 الذعر المصرفي -
 مؤسسة ضمان الودائع  -
 نظام التنبؤ المبكر )كاملز( -
لتفتيش من قبل الرقابة وا -

 المصرف المركزي 
تصنيف المصارف في اليمن 

 بواسطة نظام كاملز

2 6 

a2, b1, 
c1, d1, 
d2, d3, 

d4 

9 

تقييد االئتمان 
والمعلومات 
 الالمتماثلة 

  األلعابنظرية 

 تقييد االئتمان  -
المعلومات الالمتماثلة في  -

 أمينالمصارف وشركات الت
المعنوية + االختيار  خطار)األ
 سي(العك

في العمل  األلعابنظرية  -
 يأمينالمصرفي والت

1 3 
a1, a2, 
b2, d1, 

d4 

10 

مواضيع متفرقة 
)الرقابة الداخلية 

يا في إلكترون
المصارف وشركات 

(، + صناعة أمينالت
القرار في المصرف 

 أمينوشركات الت
  يلكترونالمصرف اإل

ية في لكترونالرقابة اإل -
 المصارف

ات ركية في شلكترونالرقابة اإل -
 أمينالت

صناعة القرار في المصارف  -
 أمينوشركات الت

 يلكترونالمصرف اإل -

2 6 

a 1, a2, 
b1, c2, 
c3, d2, 

d4 

 تقرير  إعداد 11
 أمينلتصحليل مصرف أو شركة ت -

 ةأجنبية أهممس
1 3 

b1, b2, 
c1, c2, 
c3,  d1, 
d3, d4 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number 

of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

1 === === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المصحاضرة 
 المناقشة والصحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  المشكالت صحل 
 يةيضاصحالعروض العملية اإل 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البصحثية 
 واردالمصحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الصحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكاليف والمشاركة 

10 
W1-
W14 

a1, a2 , b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d2, d3, 

d4 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

2 
 األفقيو الرأسااااااايالتصحلياااال  ءإجرا

والنساااااب على مصااااارف أو شاااااركة 
 أمينت

3 W4 
a1, a2 ,b1, b2, c1, 

c2, c3 

3 
 تصحليل كاملز على مصرف ءإجرا

2 W10 
a1 b1, b2, c1, c2, 

c3,   

4 
ورد في تصحليل ووال كسااالاساااتخدام اإل

باساااتخدام  أمينمصااارف أو شاااركة ت
 تابة تقرير النسب ونظام كاملز وك

5 13W 
b 2, c1, c2, c3, d1, 

d3, d4 

5 
تقديم عرض تقديم في موضااااااوع في 

 المادة لمجموعات طالبية 
5 

W1-
W14 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d4 

 ==== Total Score 25ي الدرجة إجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة نشطالتكاليف واأل 1
W1-
W14 

25 25% 
a1,a2, b1,b2, 
c1, c2, c3, d1, 

d2, d3 ,d4 
 

 امتصحانات قصيرة  3
W1-

w=W14 
5 5% 

a1, a2, b1, b2, 
c1, c2,c3, d1 

 W11 10 10% امتصحان أعمال الفصل 4
a1, a2, b1, b2, 
c1, c2,c3, d1 

5 
االمتصحان النهائي )تصحريري 

 وشفوي(
W16 60 60% 

b1,b2, c1, c2, 
c3, d1, d4 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

اسم المؤلف، سنة النشر، اسم كتابة المراجع للمقرر ):  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

ات رأسة تطبيقية وعملية "، )األردن: معهد الدرأسالنمري، مبادئ في العلوم المصرفية "د أصحمدـ 1
 (1981المصرفية ،البنك المركزي األردني، 

 (1989عبدهللا، التصحليل المالي للمصارف، )عمان: اتصحاد المصارف العربية،  أمينالشماع وخالد  خليلـ 2
للنشر والتوزيع،  مين، ) صنعاء: األ1صالح ياسين المقطري ، أسس التصحليل المالي واالئتماني، طـ 3

2018) 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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eporting and Analysis, Using Financial Charles H. Gibson, Financial R
Ed, (Mason, OH: Tlemson Higher  thAccounting Information,10

Education ,2007) 
J.J Wild , K. R. Subiamanyam. & R.F.Halsey, Financial Statement Analysis, 

Ed, (New York) th9 
Milind Sathye & Others Credit Analysis & Lending Management, (Australia: John 
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المقرر،  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsلتعيينات والمطاريع ا 4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

متحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة اال داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name أ.م.د. صالح ياسين المقطري 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

736146152 

السب
 ت

SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

 األربعاء
WED 

 الخميس
THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

salah.almaktary@gm
ail.com 

  3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 أمينتحليل مصارف وطركات ت

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

نقود وبنوك، تصحليل وتخطيط مالي وائتماني، اقتصاد وتمويل 
 أميني، قانون وتشريعات مالية ومصرفية، مبادئ تإسالم

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 اليوجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 مالية ومصرفية )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9

mailto:سsalah.almaktary@gmail.com
mailto:سsalah.almaktary@gmail.com
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the course 

 ليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فع :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

من . ويتضااأمينيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات في تصحليل المصااارف وشااركات الت
الصول ة اإداري للمصرف، الرقابة الداخلية في المصارف، دارالمقرر المواضيع التالية :النشاط والتنظيم اإل

لمصااااارف، الصحسااااابات الدائنة في المصااااارف، الصحسااااابات الجارية المدينة والتمويالت  في والخصااااوم في ا
 طارخالمصاااارف ، القروض والسااالفيات في المصاااارف التجارية، الكمبياالت ، التساااهيالت المصااارفية، األ

فظ صحالمصرفية واالستعالمات، الشيكات المشتراة وغرفة المقاصة، الصندوق والخزينة والغرف المصحصنة، ال
،خطابات الضااامان واالعتمادات المساااتندية، التقعيد المصااارفي، الذعر المصااارفي، مؤساااساااة ضااامان  ميناأل

والرقابة والتفتيش المصااااااارفي، تصااااااانيف المصاااااااارف اليمنية، تقييد االئتمان،  CAMELSالودائع ،نظام 
طبيقهااا في المجااال وت األلعااابالمعنويااة + الختيااار العكساااااااي(، نظريااة  خطااارالمعلومااات الال متماااثلااة ) األ

ي داري والرقابة الداخلية فيه. والنشاط والتنظيم اإللكترونالمصرفي، صناعة القرار المصرفي، المصرف اإل
 وتصحليلها والرقابة عليها. أمينلشركات الت

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطالب قادرا على أن: ة المقرر سوف يكونرأسبعد االنتهاء من د
a1- دور المصرف المركزي ، ومؤسسة ضمان الودائع، وأمينيوضح طبيعة عمل المصارف وشركات الت

ضايا والذعر المصرفي، والقوتقييم أدائها،  أمينة الرقابية على شركات التجهزفي الرقابة على المصارف واأل
 في العمل المصرفي وفي األلعابالمتماثلة ونظرية المالية المعاصرة، مثل تقييد االئتمان، والمعلومات ال

   .أمينشركات الت
a2-  أمينيظهر المعرفة بالمصطلصحات المصرفية في مجالي المصارف وشركات الت. 

-b1 وقوائمها المالية ، وصااااااناعة القرار في   أمينيصحلل كميا ونوعيا  عمليات المصااااااارف وشااااااركات الت
ها للمساااااعدة في اتخاذ القرارات أداء تقييمل لمعلومات الالمتماثلة ا أثر، وأمينالمصااااارف وفي شااااركات الت

 االئتمانية واالستثمارية الصصحيصحة.
-c1 أمينللمصارف وشركات الت داءيعد التقارير المالية أل . 
c2- أمينيستخدم برامج صحاسوبية في تصحليل القوائم المالية للمصارف وشركات الت. 
c3- قانونياً ومصحاسبياً  أمينالت يؤطر عمليات المصارف وشركات 
d1- المالية.  زماتاألة في صحل أهمللمس فراديقدم المشورات المالية والمصرفية للمؤسسات واأل 
d2-أمينيعمل ضمن مجموعات لتصحليل عمليات المصارف وشركات الت . 
d3- والعمل ضمن الفريق الواصحد. أمينيتواصل مع المؤسسات المصرفية وشركات الت 
d4– أمينفي ما يتعلق بتصحليل المصارف وشركات الت منفرداً  كل جديديتابع. 

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 
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of 

Weeks 

 يةأساسمفاهيم عامة  و 1

التطور التاريخي لنشأة المصارف  -
 .أمينوشركات الت

القوائم المالية للمصارف التجارية  -
 . أمينية وشركات التسالمواإل

W1 3 

2 

ي دارإلالنشاط والتنظيم ا
يته أهمللمصرف و

 والرقابة الداخلية. 
ة األصول إدارو

 والخصوم والمخاطر. 
ة االصول إدارو

والخصوم في شركات 
 أمينالت

ي والفني للمصرف في دارالتنظيم اإل -
 العامة والفروع.  ةداراإل

ة االصول والخصوم في إدار -
 المصارف التجارية 

ة االصول والخصوم في إدار -
 يةسالمالمصارف اإل

ة المخاطر في المصارف إدار -
 ية سالمالتجارية واإل

ة االصول والخصوم في شركات إدار
 أمينالت

W2, W3 6 
 
 
 

 الصحسابات الدائنة     3

الصحسابات الدائنة في المصارف  -
 التجارية 

الصحسابات الدائنة في المصارف  -
 ية سالماإل

 القانون التجاري والقيود المصحاسبية

W4 3 

4 

الشيكات المشتراة 
ومكتب المقاصة + 
الصندوق والخزينة 
والغرف المصحصنة 

مينوالصحفظ األ  

 الشيكات المشتراة والشيكات المباعة  -
 المقاصة بين المصارف  -
 الصندوق والخزينة  -
 الغرف المصحصنة  -
  مينالصحفظ األ -

القانون التجاري اليمني والقيود 
 المصحاسبية 

W5 3 

5 
التسهيالت المصرفية 

واالستعالمات  خطارواأل
 والقروض والسلفيات 

التسهيالت المباشرة في المصارف  -
 التجارية 

التسهيالت المباشرة في المصارف  -
 ية سالماإل

القانون التجاري اليمني والقيود 
 المصحاسبية 

W6 3 

6 

الصحسابات الجارية 
المدينة والكمبياالت 

المخصومة وكمبياالت 
 أمينالتصحصيل والت

الصحسابات الجارية المدينة في  -
 رف التجاريةالمصا

 الكمبياالت  -
 اإلذنيالسند  -

القانون التجاري اليمني والقيود 
 والمصحاسبية

W7 3 
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7 

التسهيالت غير المباشرة 
في المصارف التجارية 

 ية سالمواإل
 األوراقاالستثمار في 

 المالية 
 والمتاجرة بالعمالت 

خطابات الضمان أو الكفاالت  -
 المصرفية  

ة في المالي األوراقاالستثمار في  -
 ية سالمالمصارف التجارية واإل

 المتاجرة بالعمالت  -
القانون التجاري اليمن والقيود 

 المصحاسبية 

W8 3 

8 

التقعيد + الذعر 
المصرفي + مؤسسة 

ضمان الودائع _ نظام 
كاملز + الرقابة 

والتفتيش المصرفي + 
تصنيف المصارف في 

 اليمن

 التقعيد االقتصادي والمصرفي -
 الذعر المصرفي -
 سة ضمان الودائع مؤس -
 نظام التنبؤ المبكر )كاملز( -
الرقابة والتفتيش من قبل المصرف  -

 المركزي 
تصنيف المصارف في اليمن بواسطة 

 نظام كاملز

W9, 
W10 

6 

 W11 3 امتحان أعمال الفصل 

9 
تقييد االئتمان 

 والمعلومات الالمتماثلة 
  األلعابنظرية 

 تقييد االئتمان  -
في المصارف  المعلومات الالمتماثلة -

المعنوية  خطار)األ أمينوشركات الت
 + االختيار العكسي(

في العمل المصرفي  األلعابنظرية  -
 يأمينوالت

W12 3 

10 

مواضيع متفرقة )الرقابة 
 يا فيإلكترونالداخلية 

المصارف وشركات 
(، + صناعة أمينالت

القرار في المصرف 
 أمينوشركات الت
 ي لكترونالمصرف اإل

 ية في المصارفكترونلالرقابة اإل -
ية في شركات لكترونالرقابة اإل -

 أمينالت
صناعة القرار في المصارف  -

 أمينوشركات الت
 يلكترونالمصرف اإل -

W13, 
W14 

6 

11 
 أمينلتصحليل مصرف أو شركة ت - تقرير  إعداد

 ةأجنبية أهممس
W15 3 

 3 16 االمتحان النهائي 12

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Orde

r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية

Cont. H 

1 === === === 
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ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المصحاضرة  -
 المناقشة والصحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 صحل المشكالت  -
 يةيضاصحالعروض العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطوالتكاليف واألالمهام  -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البصحثية -
 دوارالمصحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الصحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات طنطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 W1-W14 10 التكاليف والمشاركة وامتصحانات قصيرة 1

2 
والنساااب على مصااارف أو  األفقيو الرأسااايالتصحليل  ءإجرا

 أمينشركة ت
3 
 

W5 

 W10 2 املز على مصرفتصحليل ك ءإجرا 3

4 
رد في تصحليل مصاااارف أو شااااركة ووالو كساااالاسااااتخدام اإل

 باستخدام النسب ونظام كاملز وكتابة تقرير  أمينت
5 W1-W14 

5 
تقااديم عرض تقااديم في موضاااااااوع في المااادة لمجموعااات 

 طالبية 
5 W1-W14 

 ==== Total Score 25ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion 

of Final 
Assessment 

1 
 W1-W14 ة نشطالتكاليف واأل

 
25 25% 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 W1-W14 5 5% امتصحانات قصيرة  2

 W11 10 10% االمتصحان الفصلي 3

 W16 60 60%  وشفوي(االمتصحان النهائي )تصحريري  4

 % Total  100 100المجموع  

 

vii.  مصادر التعلمLearning Resources  : اسم المؤلف، سنة النطر، اسم الكتاب، دار(
 النطر، بلد النطر(.

 

 : )ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

a. ات رأسوعملية "، )األردن: معهد الدة تطبيقية رأسالنمري، مبادئ في العلوم المصرفية "د أصحمد
 (1981المصرفية ،البنك المركزي األردني، 

b.  1989عبدهللا، التصحليل المالي للمصارف، )عمان: اتصحاد المصارف العربية،  أمينخليل الشماع وخالد 
c. للنشر والتوزيع،  مين، ) صنعاء: األ1صالح ياسين المقطري ، أسس التصحليل المالي واالئتماني، ط

2018) 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

Charles H. Gibson, Financial Reporting and Analysis, Using Financial 
Ed, (Mason, OH: Tlemson Higher  thAccounting Information,10

Education ,2007) 
sis, J.J Wild , K. R. Subiamanyam. & R.F.Halsey, Financial Statement Analy

Ed, (New York) th9 
Milind Sathye & Others Credit Analysis & Lending Management, (Australia: 
John Wiley& Sons Australia,  Ltd, 2009-2010 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .1

المراجع المرتبطة بموضوعات المقرر عن اإلنترنتتوجيه الطالب للبصحث في   -  
 

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 رات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.من المحاض %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأسات في الفصل الدتأخر لمدة ربع ساعة لثالث مر إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. تغيب إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

ات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليف إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


