
 

 

 

                                                                                             

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          الجودة نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 ماليةتوصيف مقرر رياضة 
 

i.  :معلومات عامة عن المقرر 

 مالٌةرٌاضة  :اسم الممرر 1

  رمز الممرر ورلمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى الثاني / الفصل األول          المستوى والفصل الدراسً: 4

 ال يوجد                     المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(: 5

 ال يوجد                     المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(: 6

 بكالوريوس المحاسبة              الممرر:درس له ٌالبرنامج الذي  7

 العربية                      لغة تدرٌس الممرر: 8

 فصلي                      نظام الدراسة: 9

 أ. د / ابتسام عبد الرحمن راشد الهويدي           معد)ي( مواصفات الممرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر: 11

 

II.  الممرر:وصف 

تزوٌد الطالب بالمفاهٌم المرتبطة بالرٌاضة المالٌة وتطبٌماتها فً مجاالت الحٌاة العملٌة. واستخدام  إلىٌهدف الممرر 
المرارات   اتخاذمثل هذه المفاهٌم والموانٌن فً تفسٌر وفهم وتحلٌل عمل البنون والمإسسات المالٌة فٌما ٌتصل ب

 فً لٌاس بعض النواحً العملٌة المتصلة بالجوانب  االلتصادٌة واالستثمارٌة.الخاصة بالتموٌل االستثمار، وكذا 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون الطالب لادراً على أن :
a1  .ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم المرتبطة بالرٌاضة المالٌة 

2a  .ٌشرح الرٌاضة المالٌة بشكل متسلسل بما ٌخدم الطالب فً حٌاته العملٌة 
b1   .ٌستخلص الطرق الرٌاضٌة المبسطة للتعامل مع مواضٌع المادة بما ٌسهل فهم والع الحٌاة العملٌة 

2 b ار.ٌمارن بٌن الفائدة البسٌطة والمركبة فً التعامالت المالٌة المختلفة سواء كان التراض أو استثم 
c1  ٌجٌد التعامل مع لوانٌن الرٌاضة المالٌة فً التطبٌمات العملٌة كتمٌٌم الفرص االستثمارٌة ولٌاس التضخم واهالن

 الثابتة... الخ. األصول
2c   .ٌوظف ما تم درسته فً فهم الجانب  العملً للبنون والمإسسات المالٌة 

d1   .ٌجٌد استخدام  ما تم دراسته وٌطبمة بشكل ٌساعد فً وضع حلول والعٌة وعملٌة 
2d .ٌتواصل  مع الجهاز المالً والمصرفً والمشاركة بفاعلٌة فً استٌعاب المشكالت التً تواجه 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 
 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
a1   ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم المرتبطة

 بالرٌاضة المالٌة.

A1 سالٌبٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واأل 
ة المستخدمة فً مختلف حصائٌواالدوات اإل

 الدراسات.

a.2 
2a   ٌشرح الرٌاضة المالٌة بشكل متسلسل بما

 ٌخدم الطالب فً حٌاته العملٌة.

A2  ًٌصف مجموعة من المعارف العامة ف
المجاالت العلمٌة والتطبٌمٌة المرتبطة بعلم 

وٌتعلم كٌفٌة استخدام أهم وأشهر  حصاءاإل
 ة فً تحلٌل البٌانات.حصائٌالحزم اإل

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
b1    ٌستخلص ر الطرق الرٌاضٌة المبسطة

للتعامل مع مواضٌع المادة بما ٌسهل فهم والع 
 الحٌاة العملٌة.

B3  ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرلام
والبٌانات للظواهر المختلفة وٌمترح المعالجات 

 المناسبة لها.

b.2 

2 b  ًٌماارن باٌن الفائادة البساٌطة والمركباة فا
التعااااامالت المالٌااااة المختلفااااة سااااواء كااااان 

 التراض أو استثمار.
 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة
ة حصائٌوتحلٌل البٌانات باستخدام الحزم اإل

االستنتاجات الصحٌحة والتنبإات  إلىللوصول 
 الدلٌمة.

 c والعملية:: المهارات المهنية  

c.1 

c1  ٌجٌد التعامل مع لوانٌن الرٌاضة المالٌة
فً التطبٌمات العملٌة كتمٌٌم الفرص 
االستثمارٌة ولٌاس التضخم واهالن 

 الثابتة... الخ. األصول
 

C3  المرارات فً مجاالت   اتخاذٌطبك مهارات
العمل معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً 

 تحدث فً المجتمع.

c.2 
2c  ًٌوظف ما تم درسته فً فهم الجانب  العمل

 للبنون والمإسسات المالٌة.  

 C2 ة فً صٌاغة حصائٌاإل سالٌبٌوظف األ
  اتخاذالمشكالت التطبٌمٌة والتفاعل معها و

 المرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
d1   ٌجٌد استخدام  ما تم دراسته وٌطبمه بشكل

 والعٌة وعملٌة.ٌساعد فً وضع حلول 
D3  ٌتخذ المرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

d.2 
2d  ًٌتواصل مع الجهاز المالً والمصرف

والمشاركة بفاعلٌة فً استٌعاب المشكالت التً 
 تواجه. 

D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتؤثٌر والتفاوض مع
والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته  اآلخرٌن
 الفردٌة.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1  ٌظهر  المعرفة المفاهٌم المرتبطة بالرٌاضة
 المالٌة.

 المحاضرات. -
اثارة النماشات  -

 التفاعلٌة.

 االختبارات. -
تمٌٌم مشاركة الطلبة فً المنالشة  -

 والحوار
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد
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 برنامج إدراة االعمال

2a   ٌشرح الرٌاضة المالٌة بشكل متسلسل بما ٌخدم
 الطالب فً حٌاته العملٌة.

 المحاضرات. -
 المنالشة التفاعلٌة. -

 االختبارات. -
تمٌٌم مشاركة الطلبة فً المنالشة  -

 والحوار

 

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

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة

b1    ٌستخلص الطرق الرٌاضٌة
المبسطة للتعامل مع مواضٌع 

المادة بما ٌسهل فهم والع الحٌاة 
 العملٌة.

 المحاضرات. -
 المنالشة التفاعلٌة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة. -
 المنالشة والحوار. -

والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -
 والجماعٌة.

 تمٌٌم االبحاث. - 

2  b الفائاادة البسااٌطة ٌن ٌمااارن باا
والمركبااة فااً التعااامالت المالٌااة 
المختلفااة سااواء كااان التااراض أو 

 استثمار.
 

 المحاضرات. -
 المنالشة التفاعلٌة. -
اختٌار بعض الحاالت  من  -

 الوالع. 
 

 االختبارات التحرٌرٌة. -
 المنالشة الشفهٌة. -
والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
 األبحاثتمٌٌم  -

 

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

 مخرجات الممرر/المهارات المهنٌة  
 والعملٌة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1  ٌجٌد التعامل مع لوانٌن الرٌاضة
المالٌة فً التطبٌمات العملٌة 
كتمٌٌم الفرص االستثمارٌة 

 األصولولٌاس التضخم واهالن 
 الثابتة... الخ.

 

 المحاضرات. -
 المنالشة التفاعلٌة. -
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
لٌاس بعض الظواهر  -

 االلتصادٌة. 

 والنهائٌة.االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
المنالشة الشفهٌة حول بعض الظواهر  -

 المرتبطة     بالحٌاة العملٌة.
والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
تمٌٌم األبحاث من منظور الحاالت  -

 المرتبطة بالحٌاة العملٌة.

2c  ٌوظاااف ماااا تااام درساااته فاااً فهااام
الجانااااااااااب  العملااااااااااً للبنااااااااااون 

 والمإسسات المالٌة.  

 المحاضرات. -
 المنالشة التفاعلٌة. -
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
لٌاس بعض المشكالت  -

 المصرفٌة.
 

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
المنالشة الشفهٌة حول بعض الظواهر  -

 المرتبطة         بالحٌاة العملٌة.
والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
بحاث من منظور الحاالت تمٌٌم األ -

 المرتبطة  بالحٌاة العملٌة.

 

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

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر

d1   ٌجٌد استخدام  ما تم دراسته
وٌطبمة بشكل ٌساعد فً وضع 

 حلول والعٌة وعملٌة.

 الحوار والعصف الذهنً. -
 التعلٌم التفاعلً. -
 

 االختبارات النهائٌة.  -  
 تمٌٌم ومنالشة األبحاث.  -  
استطالع لدرة الطالب على فهم المادة  -  

من خالل ربطها بوالع الحٌاة المالٌة 
 والمصرفٌة.

2d  ًاالختبارات النهائٌة.  -    الحوار والمنالشة. -ٌتواصل مع الجهاز المال 
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 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

والمصرفً والمشاركة بفاعلٌة 
فً استٌعاب المشكالت التً 

 تواجه. 

 التعلٌم التفاعلً. -
 

 تمٌٌم ومنالشة األبحاث.  -   
استطالع لدرة الطالب على فهم المادة  -   

من خالل ربطها بوالع الحٌاة المالٌة 
 والمصرفٌة.  

 

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

 وحدات /مواضٌع محتوى الممرركتابة 

 الجانب النظري                                          أوال:

 الرلم
وحدات/ موضوعات 

 الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم الممرر

1 

مفاهٌم الرٌاضة المالٌة 
معادلة الفائدة و

 البسٌطة.
 
 

المرتبطة تعرٌف المفاهٌم  -
 بالرٌاضة المالٌة.

لانون الفائدة البسٌطة  -
 ومعادلة الجملة.   

حتساب الطرق المختلفة ال -
 الفائدة والمبلغ والجملة.  

1 3 a1+a2+b 1  

2 

 
 

الخصم والمٌمة االسمٌة 
والمٌمة الحالٌة 

 والمدفوعات الجزئٌة.
 
 
 

الخصم والمٌمة االسمٌة  -
والحالٌة، عاللة الخصم 

 بالفائدة. 
عاللة الخصم التجاري  -

 بالخصم الصحٌح.
خصم األوراق التجارٌة فً  -

 البنون.
 طرق التعامالت الجزئٌة. -

1 3 

 
 
 

a1+a2+b 1  
 

 معادلة الفائدة المركبة. 3

 مفهوم الفائدة المركبة. -
 الجملة بفائدة مركبة. -
 إضافة الفائدة.حاالت  -
 المٌمة الحالٌة بفائدة مركبة. -
الممارنة بٌن الفائدة البسٌطة  -

الجملة احتساب والمركبة فً 
 والمٌمة الحالٌة.

2 6 

 
 

a1+a2+b +1 b2+ 
c1 
 

4 
التطبٌمات العملٌة 

للجملة والمٌمة الحالٌة 
 لمبلغ بفائدة مركبة.

 

 التضخم والموة الشرائٌة.  -

دراسة الجدوى والفرص   -
 االستثمارٌة.

1 3 

 
 

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

 +d1 

 الدفعات المالٌة 5

جملة الدفعات المالٌة  -
 المتساوٌة والمتغٌرة.

 المٌمة الحالٌة للدفعات. -

المجاالت العملٌة فً  -
 استخدام الدفعات.

2 6 

 
a1  + a1 + b   +

1b2 
+ c1 + c2  +  d1 
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 تسوٌة الدٌون 7

الدٌون بفائدة تسوٌة  -
 بسٌطة.

تسوٌة الدٌون بفائدة  -
 مركبة.

الحاالت العملٌة فً  -
 تسوٌة الدٌون

2 6 

 
 

a1  + a2 + b   +
1b2 

 + c2 
 

المروضاستهالن  8  

المروض استهالن طرق  -
لصٌرة األجل طوٌلة 

 األجل.

المروض فً استهالن  -
الحٌاة العملٌة وفً البنون 

 المحلٌة.

2 6 

 
 

a1  + a2 + b   +
1b2 

 + c2 
 

9 
دراسة جدوى 

 المشارٌع

النماذج المختلفة لجدوى  -
 المشارٌع.

دراسة النماذج المستخدمة   -
محلٌا وكٌفٌة التموٌل 

وتكلفته فً والع حٌاتنا 
 العملٌة.

2 6 

 
 

b  +1 b2 + c1 + 
c2 

d1+ d2 

الثابتة األصولاهالن  10  

شرح المفاهٌم الخاصة  -
 الثابتة. األصولباهالن 

تحلٌل  كٌفٌة  تحدٌد لٌم  -
 الثابتة. األصولاهالن 

1 3 

 
a1  + a2+b +1  c1 
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VI.  التدريس: استراتيجية 

 المحاضرات. -
 الحوار والمنالشة. -
 منالشة التكالٌف. -
 منالشة األبحاث -

  

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 
 أساستكلٌف كل طالاب باساتخدام ماا تعلماه مان 

ومفااااهٌم فاااً لٌااااس وتحلٌااال بعاااض الجواناااب 
 المالٌة وااللتصادٌة. 

a1+a2+b +1 b2 
c1+ c2 

W3,6,9 5 

2 

تكلٌااف الطااالب علااى شااكل مجموعااات بااؤوراق 
بحثٌاااااة تتضااااامن دراساااااة التعاااااامالت المالٌاااااة 
والمشاكل والصعوبات فاً المصاارف والبناون 

 المحلٌة.

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

 
W10-w15 

11 

 15   المجموع 

VII. والتكليفات: نشطةاأل 
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 قسم إدراة االعمال
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VIII. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً
المخرجات التً 

 ٌحممها

W3-w15 15 15% والتكالٌف نشطةاأل 1  

 
a1+a2+b +1 b2 

+ c1+  
c2 + d2 

 

 اختبار منتصف الفصل 2
 الثامن

 
15 15%  

 
a1+a2+b +1 b2+ 

c1+ c2    

أسبوع آخر االختبار النهائً 3  01 01%  
a1+a2+b +1 b2 

c1+ c2 

  %100 100  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 للطباعة والنشر، صنعاء ، الٌمن. األمٌن(، مبادئ الرٌاضة المالٌة، 2116الهوٌدي، ابتسام راشد) .1
 .األردن(،  ممدمة فً الرٌاضٌات المالٌة ، الٌازوري للنشر والتوزٌع ، 2112الجواري، مناضل) .2

 المراجع المساعدة

ٌة، مكتبة الملن فهد الوطنٌة للنشر، دارالمالٌة واإل(، رٌاضٌات العلوم 2111مصطفى، وجٌه عبدهللا، ٌاسٌن، دمحم ) .1
 المملكة العربٌة

 السعودٌة.
 للطباعة والنشر، صنعاء، الٌمن.  األمٌن(، رٌاضٌات التموٌل واالستثمار، 2114) أحمدالعبسً، هاشم عبده  .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

1- 
2- 

 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1.  

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة

% من المحاضرات وٌحرم من دخول االختبار فً حالة كان الحضور 05ٌلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 . ألل من النسبة المذكورة

2.  

 :آخرالحضور المت

لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا  -
المادة، وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول  أستاذمن  زٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌاتؤخر 

 المحاضرة. 

3.  
  :ضوابط االمتحان

 المادة السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حالة  -
 المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا. ستاذفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار النصفً ٌحك أل -
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 ثلث الساعة من بدء االختبار.تؤخر ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النهائً إذا  -
 الختبار فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام ا -

4.  

 :التكلٌفات والمشارٌع
المادة الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة وتسلٌمها فً بداٌة المصل  أستاذٌحدد   -

 الدراسً. 
الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً حالة   -

 ودرجة البحث.فً تسلٌمه تؤخر 

5.  

 :الغش
ن ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش سواء فً االختبار النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش  -

 الطالب.
فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة ٌحرم من الدرجة   -

 المخصصة لذلن.

6.  
 :االنتحال

شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبك علٌه الالئحة المنظمة لهذه  فً حالة وجود شخص ٌنتحل -
 الحالة.

0.  
 : آخري سٌاسات 

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخ. آخري أي سٌاسة  -
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 مالية مقرر رياضة  خطة
 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 االسم ابتسام عبد الرحمن راشد الهوٌديأ. د  / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 000464343 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
المكان ورلم 

 الهاتف

      www.ebtesam2000@gmail 
البرٌد 

 اإللكترونً

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 المالٌةالرٌاضة  اسم الممرر:  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 المستوى الثاني / األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

  المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .5

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن 

 وجدت(:
 

 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس الممرر:  .7

 العربية لغة تدرٌس الممرر:  .8

 كلية التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس الممرر:   .9

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

تزوٌد الطالب بالمفاهٌم المرتبطة بالرٌاضة المالٌة وتطبٌماتها فً مجاالت الحٌاة العملٌة. واستخدام  إلىٌهدف الممرر 
المرارات   اتخاذمثل هذه المفاهٌم والموانٌن فً تفسٌر وفهم وتحلٌل عمل البنون والمإسسات المالٌة فٌما ٌتصل ب

 لٌة المتصلة بالجوانب  االلتصادٌة واالستثمارٌة.الخاصة بالتموٌل االستثمار، وكذا فً لٌاس بعض النواحً العم

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 
 

 بعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون الطالب لادراً على أن :
a1  .ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم المرتبطة بالرٌاضة المالٌة 

2a  .ٌشرح الرٌاضة المالٌة بشكل متسلسل بما ٌخدم الطالب فً حٌاته العملٌة 
b1   .ٌستخلص الطرق الرٌاضٌة المبسطة للتعامل مع مواضٌع المادة بما ٌسهل فهم والع الحٌاة العملٌة 

2 b ار.ٌمارن بٌن الفائدة البسٌطة والمركبة فً التعامالت المالٌة المختلفة سواء كان التراض أو استثم 
c1  ٌجٌد التعامل مع لوانٌن الرٌاضة المالٌة فً التطبٌمات العملٌة كتمٌٌم الفرص االستثمارٌة ولٌاس التضخم واهالن

 الثابتة... الخ. األصول
2c   .ٌوظف ما تم درسته فً فهم الجانب  العملً للبنون والمإسسات المالٌة 

d1  ًوضع حلول والعٌة وعملٌة.  ٌجٌد استخدام  ما تم دراسته وٌطبمة بشكل ٌساعد ف 
2d .ٌتواصل  مع الجهاز المالً والمصرفً والمشاركة بفاعلٌة فً استٌعاب المشكالت التً تواجه 
 

http://www.ebtesam2000@gmail/
http://www.ebtesam2000@gmail/
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V.  :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

1 

 مفاهٌم الرٌاضة المالٌة و
 معادلة الفائدة البسٌطة.

 
 

تعرٌف المفاهٌم المرتبطة  -
 بالرٌاضة المالٌة.

لانون الفائدة البسٌطة ومعادلة  -
 الجملة.   

حتساب الطرق المختلفة ال -
 الفائدة والمبلغ والجملة.  

 

 3 األول 

2 

 
 

الخصم والمٌمة االسمٌة والمٌمة 
 الحالٌة والمدفوعات الجزئٌة

 
 
 

االسمٌة  الخصم والمٌمة -
 والحالٌة.

العاللة بٌن الخصم التجاري  -
 والخصم الصحٌح.

خصم األوراق التجارٌة فً  -
 البنون.

الطرٌمة المختلفة فً التعامالت  -
 الجزئٌة.

 3 الثانً

 معادلة الفائدة المركبة. 3

 مفهوم الفائدة المركبة. -
 الجملة بفائدة مركبة. -
 حاالت إضافة الفائدة. -
 الحالٌة بفائدة مركبة.المٌمة  -
الممارنة بٌن الفائدة البسٌطة  -

الجملة احتساب والمركبة فً 
 والمٌمة الحالٌة.

 6 الثالث والرابع

4 
التطبٌمات العملٌة للجملة 

والمٌمة الحالٌة لمبلغ بفائدة 
 مركبة.

 التضخم والموة الشرائٌة. -

دراسة الجدوى والفرص  -
 االستثمارٌة.

 3 الخامس

المالٌةالدفعات  5  

جملة الدفعات المالٌة  -
 المتساوٌة والمتغٌرة.

 المٌمة الحالٌة للدفعات. -

المجاالت العملٌة فً  -
 استخدام الدفعات.

 6 السادس والسابع

 3 الثامن  االختبار النصفً 6

 تسوٌة الدٌون 0
تسوٌة الدٌون بفائدة  -

 بسٌطة.

 تسوٌة الدٌون بفائدة مركبة. -

 6 التاسع والعاشر

المروضاستهالن  2  
المروض استهالن طرق  -

لصٌرة األجل طوٌلة 
 األجل.

الحادي عشر 
 والثانً عشر 

6 
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المروض استهالن طرق  -
فً الحٌاة العملٌة وفً 

 البنون المحلٌة.

 دراسة جدوى المشارٌع 4

النماذج المختلفة لدراسة  -
جدوى المشارٌع مع 
التركٌز على النماذج 
المستخدمة فً حٌاتنا 

 العملٌة

 الثالث عشر
والرابع عشر   

6 

الثابتة األصولاهالن  11  

شرح المفاهٌم الخاصة  -
 الثابتة. األصولباهالن 

تحلٌل كٌفٌة تحدٌد لٌم  -
 الثابتة. األصولاهالن 

 3 الخامس عشر

 3 السادس عشر كل مفردات الممرر االختبار النهائً 11

عدد األسابٌع والساعات                             16 42 

 

VI. استراتيجيات التدريس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمنالشة. -

 منالشة التكالٌف. --
 منالشة األبحاث. -

 

VII. والتكليفات: نشطةاأل 

 الدرجة )إن وجدت( األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

1 
ومفااهٌم فاً لٌااس  أساستكلٌف كل طالب باستخدام ما تعلمه من 

 وتحلٌل بعض الجوانب المالٌة وااللتصادٌة.
W3,6,9 5 

2 
تكلٌااف الطااالب علااى شااكل مجموعااات بااؤوراق بحثٌااة تتضاامن 
دراسة التعاامالت المالٌاة والمشااكل والصاعوبات فاً المصاارف 

 والبنون المحلٌة.

 
W10-w15 

11 

 15  المجموع 

 

VIII. :تقييم التعلم 

 موضوعات التموٌم الرلم
موعد التموٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 درجة  التموٌم النهائً( إلى)نسبة الدرجة 

W3-w15 15 15% والتكالٌف نشطةاأل 1  

%15 15 العاشر اختبار منتصف الفصل 2  

أسبوع آخر االختبار النهائً 3  01 01%  

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
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 للطباعة والنشر، صنعاء ، الٌمن. األمٌن(، مبادئ الرٌاضة المالٌة، 2116الهوٌدي، ابتسام راشد)
 .األردن(،  ممدمة فً الرٌاضٌات المالٌة ، الٌازوري للنشر والتوزٌع ، 2112الجواري، مناضل)

 المراجع المساعدة:
ٌة، مكتبة الملن فهد الوطنٌة للنشر، دارالمالٌة واإل(، رٌاضٌات العلوم 2111مصطفى، وجٌه عبدهللا، ٌاسٌن، دمحم ) .1

 المملكة العربٌة الس
 السعودٌة.

 للطباعة والنشر، صنعاء، الٌمن. األمٌن(، رٌاضٌات التموٌل واالستثمار، 2114) أحمدالعبسً، هاشم عبده  .2

 )إن وجدت(وإنترنت:     إلكترونٌةمواد 

 

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  .1

% من المحاضرات وٌحرم من دخول االختبار فً حالة كان الحضور 05ٌلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 .ألل من النسبة المذكورة

 :آخرالحضور المت  .2

لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا  -
 المادة، وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول المحاضرة. أستاذمن  ثالث مرات ٌحذر شفوٌازٌادة عن تؤخر 

  :ضوابط االمتحان  .3
 المادة السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حالة  -
 المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا. ستاذفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار النصفً ٌحك أل -
 ثلث الساعة من بدء االختبار.تؤخر ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النهائً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

 :التكلٌفات والمشارٌع  .4
فٌذ التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة وتسلٌمها فً بداٌة المصل المادة الضوابط والمواعد لتن أستاذٌحدد   -

 الدراسً. 
تؤخر الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً حالة   -

 فً تسلٌمه ودرجة البحث.

 :الغش  .5
 ن الطالب.ئوالنهائً تطبك علٌه الئحة شفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش سواء فً االختبار النصفً أو   -
فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة ٌحرم من الدرجة المخصصة   -

 لذلن.

 :االنتحال  .6
فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبك علٌه الالئحة المنظمة لهذه  -

 الحالة.

 : آخري سٌاسات   .0
 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخ. آخري أي سٌاسة  -

 
 


