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 توصيف مقرر الرياضة المالية
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 الرياضة المالية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي دريبت عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 األولالمستوى الثاني / الفصل           ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 ال يوجد                    

 ال يوجد                     المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 بكالوريوس المحاسبة              درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 العربية                      لغة تدريس المقرر:  .8

 / انتظامفصلي                      ة:رأسنظام الد  .9

 أ. د / ابتسام عبد الرحمن راشد الهويدي           معد)ي( مواصفات المقرر:  .10

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم المرتبطة بالرياضة المالية وتطبيقاتها في مجاالت الحياة العملية.  يهدف
واستخدام مثل هذه المفاهيم والقوانين في تفسير وفهم وتحليل عمل البنوك والمؤسسات المالية فيما يتصل 

نواحي العملية المتصلة بالجوانب  باتخاذ القرارات الخاصة بالتمويل االستثمار، وكذا في قياس بعض ال
 االقتصادية واالستثمارية.

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن :
a1  .يظهر المعرفة بالمفاهيم المرتبطة بالرياضة المالية 

2a  .يشرح الرياضة المالية بشكل متسلسل بما يخدم الطالب في حياته العملية 
b1   .يستخلص الطرق الرياضية المبسطة للتعامل مع مواضيع المادة بما يسهل فهم واقع الحياة العملية 

2 b .يقارن بين الفائدة البسيطة والمركبة في التعامالت المالية المختلفة سواء كان اقتراض أو استثمار 
c1 التضخم  تقييم الفرص االستثمارية وقياسيجيد التعامل مع قوانين الرياضة المالية في التطبيقات العملية ك

 واهالك األصول الثابتة... الخ.
2c   .يوظف ما تم درسته في فهم الجانب  العملي للبنوك والمؤسسات المالية 

d1  ته ويطبقة بشكل يساعد في وضع حلول واقعية وعملية. رأسيجيد استخدام  ما تم د 
2d اركة بفاعلية في استيعاب المشكالت التي تواجه.يتواصل  مع الجهاز المالي والمصرفي والمش 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
a1   يظهر المعرفة بالمفاهيم المرتبطة

 بالرياضة المالية.

A1 ساليبيات واأليظهر المعرفة والفهم للنظر 
ئية المستخدمة في مختلف حصااإل دواتواأل
 ات.رأسالد

a.2 
2a   يشرح الرياضة المالية بشكل متسلسل بما

 يخدم الطالب في حياته العملية.

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

ء ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر حصااإل
 ئية في تحليل البيانات.حصاحزم اإلال

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
b1    يستخلص ر الطرق الرياضية المبسطة

للتعامل مع مواضيع المادة بما يسهل فهم واقع 
 الحياة العملية.

B3 مرقايستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األ 
والبيانات للظواهر المختلفة ويقترح المعالجات 

 ا.المناسبة له

b.2 

2 b  يقارن بين الفائدة البسييييطة والمركبة في
التعيامالت المياليية المختلفية سيييييييواء كيان 

 اقتراض أو استثمار.
 

B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة
ية ئحصاوتحليل البيانات باستخدام الحزم اإل

للوصول الى االستنتاجات الصحيحة والتنبؤات 
 الدقيقة.

 cهنية والعملية:: المهارات الم  

c.1 

c1  يجيد التعامل مع قوانين الرياضة المالية
في التطبيقات العملية كتقييم الفرص 
االستثمارية وقياس التضخم واهالك 

 األصول الثابتة... الخ.
 

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

 تحدث في المجتمع.

c.2 
2c  يوظف ما تم درسته في فهم الجانب  العملي

 للبنوك والمؤسسات المالية.  

 C2 ئية في صياغة حصااإل ساليبيوظف األ
المشكالت التطبيقية والتفاعل معها واتخاذ 

 القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
d1  ته ويطبقه رأسيجيد استخدام  ما تم د

 ل واقعية وعملية.بشكل يساعد في وضع حلو
D3  يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت

 المختلفة التي يواجهها في مجال العمل.

d.2 
2d  يتواصل مع الجهاز المالي والمصرفي

والمشاركة بفاعلية في استيعاب المشكالت 
 التي تواجه. 

D2  يجيد مهارة االتصال والتأثير والتفاوض مع
ه ستمر لمهارتاآلخرين والتحسين والتطوير الم

 الفردية.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ة بالرياضيظهر  المعرفة المفاهيم المرتبطة
 المالية.

 االختبارات. - المحاضرات. -
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النقاشات  إثارة -
 التفاعلية.

تقييم مشاركة الطلبة في المناقشة  -
 والحوار

2a   يشرح الرياضة المالية بشكل متسلسل بما
 يخدم الطالب في حياته العملية.

 المحاضرات. -
المناقشة  -

 التفاعلية.

 االختبارات. -
شة ة في المناقتقييم مشاركة الطلب -

 والحوار

 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b1    يستخلص الطرق الرياضية المبسطة
للتعامل مع مواضيع المادة بما يسهل فهم 

 ياة العملية.واقع الح

 المحاضرات. -
المناقشة  -

 التفاعلية.
 

 االختبارات التحريرية. -
 المناقشة والحوار. -

ة والتكاليف نشطتقييم األ -
 الفردية والجماعية.

 .بحاثتقييم األ - 

2  b ين الفائدة البسييييييطة والمركبة في يقارن ب
التعييامالت المييالييية المختلفيية سيييييييواء كييان 

 اقتراض أو استثمار.
 

 المحاضرات. -
المناقشة  -

 التفاعلية.
اختيار بعض  -

الحاالت  من 
 الواقع. 

 

 االختبارات التحريرية. -
 المناقشة الشفهية. -
ية ة والتكاليف الفردنشطتقييم األ -

 والجماعية.
 بحاثتقييم األ -

 

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

مخرجات المقرر/المهارات  
 والعملية المهنية 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

c1  يجيد التعامل مع قوانين
الرياضة المالية في التطبيقات 

العملية كتقييم الفرص 
االستثمارية وقياس التضخم 
واهالك األصول الثابتة... 

 الخ.
 

 المحاضرات. -
 .المناقشة التفاعلية -
مشروعات الطالب  -

 البحثية.
قياس بعض الظواهر  -

 االقتصادية. 

االختبارات التحريرية النصفية  -
 والنهائية.

المناقشة الشفهية حول بعض الظواهر  -
 المرتبطة     بالحياة العملية.

ة والتكاليف الفردية نشطتقييم األ -
 والجماعية.

من منظور الحاالت  بحاثتقييم األ -
 لحياة العملية.المرتبطة با

2c  ته في فهم يوظف ما تم درسييييييي
الييجييييانييييب  الييعييمييلييي لييلييبيينييوك 

 والمؤسسات المالية.  

 المحاضرات. -
 المناقشة التفاعلية. -
مشروعات الطالب  -

 البحثية.
قياس بعض المشكالت  -

 المصرفية.
 

االختبارات التحريرية النصفية  -
 والنهائية.

المناقشة الشفهية حول بعض الظواهر  -
 لمرتبطة         بالحياة العملية.ا

ة والتكاليف الفردية نشطتقييم األ -
 والجماعية.

من منظور الحاالت  بحاثتقييم األ -
 المرتبطة  بالحياة العملية.
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 رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 اتيجية التقويماستر استراتيجية التدريس مخرجات المقرر

d1  ته ويطبقة رأسيجيد استخدام  ما تم د
بشكل يساعد في وضع حلول واقعية 

 وعملية.

 الحوار والعصف الذهني. -
 التعليم التفاعلي. -
 

 االختبارات النهائية.  -  
 .بحاثتقييم ومناقشة األ  -  
استطالع قدرة الطالب على  -  

فهم المادة من خالل ربطها 
المالية  بواقع الحياة

 والمصرفية.

2d  يتواصل مع الجهاز المالي والمصرفي
والمشاركة بفاعلية في استيعاب 

 المشكالت التي تواجه. 

 الحوار والمناقشة. -
 التعليم التفاعلي. -
 

 االختبارات النهائية.  -   
 .بحاثتقييم ومناقشة األ  -   
استطالع قدرة الطالب  -   

على فهم المادة من خالل 
ها بواقع الحياة المالية ربط

 والمصرفية.  

 

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

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

      الجانب النظري                                     أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

1 

مفاهيم الرياضة المالية 
معادلة الفائدة البسيطة.و  
 
 

تعريف المفاهيم  -
المرتبطة بالرياضة 

 المالية.
قانون الفائدة البسيطة  -

 ومعادلة الجملة.   
فة الطرق المختل -

الحتساب الفائدة 
 والمبلغ والجملة.  

1 3 a1+a2+b 1  

2 

 
 

الخصم والقيمة االسمية 
والقيمة الحالية 

 والمدفوعات الجزئية.
 
 
 

الخصم والقيمة االسمية  -
والحالية، عالقة 
 الخصم بالفائدة. 

عالقة الخصم التجاري  -
 بالخصم الصحيح.

 األوراقخصم  -
 التجارية في البنوك.

امالت طرق التع -
 الجزئية.

1 3 

 
 
 

a1+a2+b 1  
 

 معادلة الفائدة المركبة. 3
 مفهوم الفائدة المركبة. -
 الجملة بفائدة مركبة. -

2 6 
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 حاالت إضافة الفائدة. -
القيمة الحالية بفائدة  -

 مركبة.
المقارنة بين الفائدة  -

البسيطة والمركبة في 
احتساب الجملة والقيمة 

 الحالية.

a1+a2+b +1 b2+ 
c1 
 

4 
التطبيقات العملية للجملة 

والقيمة الحالية لمبلغ 
 بفائدة مركبة.

 

التضخم والقوة   -
 الشرائية.

ة الجدوى رأسد  -
 والفرص االستثمارية.

1 3 

 
 

a1  + a2 + b   +
1b2 + c1    + c2 

 +d1 

 الدفعات المالية 5

جملة الدفعات  -
المالية المتساوية 

 والمتغيرة.

القيمة الحالية  -
 للدفعات.

الت العملية المجا -
في استخدام 

 الدفعات.

2 6 

 
a1  + a1 + b   +

1b2 
+ c1 + c2  +  d1 

 تسوية الديون 7

تسوية الديون بفائدة  -
 بسيطة.

تسوية الديون بفائدة  -
 مركبة.

الحاالت العملية في  -
 تسوية الديون

2 6 

 
 

a1  + a2 + b   +
1b2 

 + c2 
 

 استهالك القروض 8

طرق استهالك  -
القروض قصيرة 

األجل طويلة 
 األجل.

استهالك القروض  -
في الحياة العملية 

وفي البنوك 
 المحلية.

2 6 

 
 

a1  + a2 + b   +
1b2 

 + c2 
 

ة جدوى المشاريعرأسد 9  

النماذج المختلفة  -
 لجدوى المشاريع.

ة النماذج رأسد  -
المستخدمة محليا 

وكيفية التمويل 

2 6 

 
 

b  +1 b2 + c1 + 
c2 

d1+ d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

وتكلفته في واقع 
 حياتنا العملية.

 اهالك األصول الثابتة 10

شرح المفاهيم  -
الخاصة باهالك 

 األصول الثابتة.

تحليل  كيفية   -
تحديد قيم اهالك 
 األصول الثابتة.

1 3 

 
a1  + a2+b +1  c1 

 
 

إجمالي األسابيع والساعات                                                           
14 

42 
 

 

VI. :استراتيجية التدريس 

 ات.المحاضر -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكاليف. -
 بحاثمناقشة األ -

  

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1 
تكليف كل طالب باسيييييييتخدام ما تعلمه من أسيييييييس 
ومفيياهيم في قييياس وتحليييل بعض الجوانييب المييالييية 

 واالقتصادية. 

a1+a2+b +1 b2 
c1+ c2 

W3,6,9 5 

2 
تكليف الطالب على شيييييكل مجموعات بأوراق بحثية 

ية والمشيييييييياكل رأسييييييييتتضيييييييمن د مال عامالت ال ة الت
 والصعوبات في المصارف والبنوك المحلية.

a1+a2+b +1 b2 
+ c2 + d2 

 
W10-
w15 

10 

 15   المجموع 

 

VIII. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقييمأنشط الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  قويم النهائيالت
المخرجات التي 

 يحققها

 والتكاليف ةنشطاأل 1
W3-
w15 

15 15%  

 
a1+a2+b +1 b2 

+ c1+  
c2 + d2 

2 
اختبار منتصف 

 الفصل
 الثامن

 
15 15%  

 
a1+a2+b +1 b2+ 

c1+ c2    

 االختبار النهائي 3
آخر 
 أسبوع

70 70%  
a1+a2+b +1 b2 

c1+ c2 

VII. ة والتكليفات:نططاأل 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

  %100 100  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( راجع الرئيسةالم

 للطباعة والنشر، صنعاء ، اليمن. مين(، مبادئ الرياضة المالية، األ2016الهويدي، ابتسام راشد) .1
 (،  مقدمة في الرياضيات المالية ، اليازوري للنشر والتوزيع ، األردن.2018الجواري، مناضل) .2

 المراجع المساعدة

ية، مكتبة الملك فهد دار(، رياضيات العلوم المالية واإل2010ن، محمد )مصطفى، وجيه عبدهللا، ياسي .1
 الوطنية للنشر، المملكة العربية

 السعودية.
 للطباعة والنشر، صنعاء، اليمن.  مين(، رياضيات التمويل واالستثمار، األ2004) أحمدالعبسي، هاشم عبده  .2

 ية وإنترنت:    )إن وجدت(إلكترونمواد 

1- 

 

X.  والسياسات المتبعة في المقرر.الضوابط 

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

 :سياسة حضور الفعاليات التعليمية  .1

من المحاضرات ويحرم من دخول االختبار في حالة كان الحضور  %75يلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 . أقل من النسبة المذكورة

 :ر المتأخرالحضو  .2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الد إذايسمح للطالب حضور المحاضرة  -
المادة، وعند عدم االلتزام يحرم من دخول  أستاذمن  تأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا

 المحاضرة. 

  :ضوابط االمتحان  .3
 المادة السماح له بالدخول. ستاذاعة يحق ألفي حالة تأخر الطالب عن االختبار النصفي لنصف س -
 المادة أن يتخذ ما يراه مناسبا. ستاذفي حالة تغيب الطالب عن االختبار النصفي يحق أل -
 تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. إذاال يسمح للطالب دخول االختبار النهائي  -
 ة بنظام االختبار في الكلية.تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاص إذا -

 :التكليفات والمشاريع  .4
المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاريع البحثية وتسليمها في بداية القصل  أستاذيحدد   -

 ي. رأسالد
في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي   -

 ي تسليمه ودرجة البحث.تأخر ف

 :الغش  .5
ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش  -

 الطالب.
في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكليفات والمشاريع البحثية يحرم من الدرجة   -

 المخصصة لذلك.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 :االنتحال  .6
اختبار نيابة عنه تطبق عليه الالئحة المنظمة لهذه  داءشخص ينتحل شخصية طالب ألفي حالة وجود  -

 الحالة.

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

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 توصيف مقرر الرياضة المالية 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

أ. د ابتسام عبد الرحمن راشد  يا(/ أسبوع3)  الساعات المكتبية
 الهويدي

 االسم

الخمي
 س

األربعا
 ء

الثالث
 اء

االثني
 ن

األح
 د

السب
 ت

777469343 
المكان 
ورقم 
 الهاتف

      
www.ebtesam2000@gma

il 

البريد 
لكتروناإل
 ي

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ياضة الماليةالر اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

  األولالمستوى الثاني /  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 

6.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 وجدت(:
 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:   .9

 

III. ي:رأسالمقرر الد  وصف 

العملية.  االت الحياةيهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم المرتبطة بالرياضة المالية وتطبيقاتها في مج
واستخدام مثل هذه المفاهيم والقوانين في تفسير وفهم وتحليل عمل البنوك والمؤسسات المالية فيما يتصل 

باتخاذ القرارات الخاصة بالتمويل االستثمار، وكذا في قياس بعض النواحي العملية المتصلة بالجوانب  
 االقتصادية واالستثمارية.

 

IV. صودة للمقرر:مخرجات التعلم المق 
 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن :
a1  .يظهر المعرفة بالمفاهيم المرتبطة بالرياضة المالية 

http://www.ebtesam2000@gmail
http://www.ebtesam2000@gmail


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

2a  .يشرح الرياضة المالية بشكل متسلسل بما يخدم الطالب في حياته العملية 
b1   بما يسهل فهم واقع الحياة العملية. يستخلص الطرق الرياضية المبسطة للتعامل مع مواضيع المادة 

2 b .يقارن بين الفائدة البسيطة والمركبة في التعامالت المالية المختلفة سواء كان اقتراض أو استثمار 
c1  يجيد التعامل مع قوانين الرياضة المالية في التطبيقات العملية كتقييم الفرص االستثمارية وقياس التضخم

 . الخ.واهالك األصول الثابتة..
2c   .يوظف ما تم درسته في فهم الجانب  العملي للبنوك والمؤسسات المالية 

d1  ته ويطبقة بشكل يساعد في وضع حلول واقعية وعملية. رأسيجيد استخدام  ما تم د 
2d .يتواصل  مع الجهاز المالي والمصرفي والمشاركة بفاعلية في استيعاب المشكالت التي تواجه 
 

  

V. مقرر: محتوى ال 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

 مفاهيم الرياضة المالية و
 معادلة الفائدة البسيطة.

 
 

تعريف المفاهيم المرتبطة  -
 بالرياضة المالية.

قانون الفائدة البسيطة  -
 ومعادلة الجملة.   

الطرق المختلفة الحتساب  -
 ئدة والمبلغ والجملة.  الفا

 

 3  األول

2 

 
 

الخصم والقيمة االسمية 
والقيمة الحالية والمدفوعات 

 الجزئية
 
 
 

الخصم والقيمة االسمية  -
 والحالية.

العالقة بين الخصم التجاري  -
 والخصم الصحيح.

التجارية في  األوراقخصم  -
 البنوك.

الطريقة المختلفة في  -
 التعامالت الجزئية.

 3 الثاني

 معادلة الفائدة المركبة. 3

 مفهوم الفائدة المركبة. -
 الجملة بفائدة مركبة. -
 حاالت إضافة الفائدة. -
 القيمة الحالية بفائدة مركبة. -
المقارنة بين الفائدة البسيطة  -

والمركبة في احتساب الجملة 
 والقيمة الحالية.

 6 الثالث والرابع

4 
التطبيقات العملية للجملة 

مة الحالية لمبلغ بفائدة والقي
 مركبة.

 التضخم والقوة الشرائية. -

ة الجدوى والفرص رأسد -
 االستثمارية.

 3 الخامس

جملة الدفعات المالية  - الدفعات المالية 5
 المتساوية والمتغيرة.

السادس 
 والسابع

6 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 القيمة الحالية للدفعات. -

المجاالت العملية في  -
 استخدام الدفعات.

 3 الثامن  االختبار النصفي 6

 تسوية الديون 7

تسوية الديون بفائدة  -
 بسيطة.

تسوية الديون بفائدة  -
 مركبة.

التاسع 
 والعاشر

6 

 استهالك القروض 8

طرق استهالك القروض  -
قصيرة األجل طويلة 

 األجل.

طرق استهالك القروض  -
في الحياة العملية وفي 

 البنوك المحلية.

الحادي عشر 
 والثاني عشر 

6 

لمشاريعة جدوى ارأسد 9  

 ةرأسالنماذج المختلفة لد -
جدوى المشاريع مع 
التركيز على النماذج 
المستخدمة في حياتنا 

 العملية

 الثالث عشر
والرابع عشر   

6 

 اهالك االصول الثابتة 10

شرح المفاهيم الخاصة  -
 باهالك األصول الثابتة.

تحليل كيفية تحديد قيم  -
 اهالك األصول الثابتة.

 3 الخامس عشر

تبار النهائياالخ 11  3 السادس عشر كل مفردات المقرر 

عدد األسابيع والساعات                             16 48 

 

 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الفعليةالساعات  عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

   ال يوجد  .1

 

VI. استراتيجيات التدريس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -

 مناقشة التكاليف. --
 .بحاثمناقشة األ -

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

VII. ة والتكليفات:نططاأل 

 األسبوع النشاط/ التكليف الرقم
الدرجة )إن 

 وجدت(

1 
تكليف كل طالب باسيييتخدام ما تعلمه من أسيييس ومفاهيم في قياس 

 وانب المالية واالقتصادية.وتحليل بعض الج
W3,6,9 5 

2 
تكليف الطالب على شيييييييكل مجموعات بأوراق بحثية تتضيييييييمن 

ة التعامالت المالية والمشيياكل والصييعوبات في المصييارف رأسييد
 والبنوك المحلية.

 
W10-
w15 

10 

 15  المجموع 

 

VIII. :تقييم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 
 اليوم والتاريخ

 ةالدرج
 الوزن النسبي 

 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي(

W3-w15 15 15% ة والتكاليفنشطاأل -1  

اختبار منتصف  -2
 الفصل

%15 15 العاشر  

%70 70 آخر أسبوع االختبار النهائي -3  

 %100 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
 للطباعة والنشر، صنعاء ، اليمن. مينالرياضة المالية، األ(، مبادئ 2016الهويدي، ابتسام راشد)ـ 
 (،  مقدمة في الرياضيات المالية ، اليازوري للنشر والتوزيع ، األردن.2018الجواري، مناضل)ـ 

 المراجع المساعدة:
ية، مكتبة الملك فهد دار(، رياضيات العلوم المالية واإل2010مصطفى، وجيه عبدهللا، ياسين، محمد ) .1

 طنية للنشر، المملكة العربية السالو
 السعودية.

للطباعة والنشر، صنعاء،  مين(، رياضيات التمويل واالستثمار، األ2004) أحمدالعبسي، هاشم عبده  .2
 اليمن.

 )إن وجدت(ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

 

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 :سياسة حضور الفعاليات التعليمية  .1

من المحاضرات ويحرم من دخول االختبار في حالة كان  %75لطالب بنسبة حضور يلتزم ا -
 .الحضور أقل من النسبة المذكورة

 

 :الحضور المتأخر  .2



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 ي،رأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الد إذايسمح للطالب حضور المحاضرة  -
وعند عدم االلتزام يحرم من المادة،  أستاذمن  تأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا إذاو

 دخول المحاضرة.

  :ضوابط االمتحان  .3
 المادة السماح له بالدخول. ستاذفي حالة تأخر الطالب عن االختبار النصفي لنصف ساعة يحق أل -
 المادة أن يتخذ ما يراه مناسبا. ستاذفي حالة تغيب الطالب عن االختبار النصفي يحق أل -
 تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. إذاختبار النهائي ال يسمح للطالب دخول اال -
 تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية. إذا -

 :التكليفات والمشاريع  .4
المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاريع البحثية وتسليمها في بداية القصل  أستاذيحدد   -
 ي. رأسلدا
في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف   -

 الذي تأخر في تسليمه ودرجة البحث.

 :الغش  .5
ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش  -

 الطالب.
طالب بالغش أو النقل في التكليفات والمشاريع البحثية يحرم من الدرجة في حال ثبوت قيام ال  -

 المخصصة لذلك.
 

 :االنتحال  .6
اختبار نيابة عنه تطبق عليه الالئحة المنظمة  داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 لهذه الحالة.

 : آخرىسياسات   .7
 ليم التكليفات..... الخ.مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تس آخرىأي سياسة  -

 
 


