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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 ية( نجليزة مؤسسات مالية )باللغة اإلإدارمواصفات مقرر: 

Financial Institutions Management 

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر

Course Title 

(Financial Institutions Management) مؤسسات ة إدار
 مالية

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 

ي الثاني رأسالفصل الد -المستوى الرابع   

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

مالية ومصرفية باللغة  ، قراءات102ي إنجليز، 101ي إنجليز
نقود وبنوك، نظرية اقتصادية كلية، تحليل وتخطيط مالي ية، نجليزاإل

 وائتماني

6.  

 ()إن وجدت المتطلبات المصاحبة

Co-requisites (if any) 
 ، تحليل مخاطر مالية ومصرفيةأمينتحليل مصارف وشركات ت

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 يةنجليزاإل

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسنظام الفصل الد
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10.  

 معد)و( مواصفات المقرر

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

 

ii. المقرر وصف Course Description: 

ة المؤسسات المالية. ويدرس باللغة إدارية في كيفية ساسيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات والمعارف األ
، يدا ية، ويغطي المقرر موضووووعات: خصووووصوووية الوسوووائط المالية، وصوووناعة الخدمات المالية  مؤسوووسوووات اإلنجليزاإل

المالية، وصووناديا التضووامن، وشووركات التمويل، اضووافة إلى  األوراقاالسووتامار وشووركات  ، ومصووارفأمينوشووركات الت
 المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الوسائط المالية
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

a1- ها وقوائمها المالية  واالتجاهات الحدياة لها "باللغة أنواعية الخاصة بالمؤسسات المالية وساسبين المفاهيم األي
 ية".نجليزاإل

a2-   غة تها باللإدارها المختلفة موضحاً كيفية أنواعة المؤسسات المالية بإداريُعرف القضايا العامة  العالمية( في
 ية. نجليزاإل

a3-  ية.نجليزر التي تتعرض لها المؤسسات المالية باللغة اإليشرح المخاط 

b1- ية.نجليزها المختلفة باللغة اإلأنواعيقارن بين المؤسسات المالية ب 

b2- ها المختلفة عبر قوائمها المالية والنشوورات، والعالقات بين المتغيرات ذات الصوولة أنواعيحلل المؤسووسووات المالية ب
 ية.  نجليزب باللغة اإلمتخذاً القرار المالي المناس

b3-  ية.نجليزتها والمخاطر المرتبطة بها باللغة اإلإداريقيم العمليات المالية والمصرفية وكيفية 

-c1 ة. ينجليزة المؤسسات المالية باللغة اإلإدارء في تحليل وحصايستخدم الرياضيات والرسوم البيانية واإل 

c2-  ية.نجليزة المؤسسات المالية باللغة اإلإدارتقييم وتحليل يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في 

c3-  ية".نجليزة المؤسسات المالية "باللغة اإلإداريُعد تقارير تقييمية مختصرة لكيفية 

d1- ية.نجليزات والتقارير لخدمة المؤسسات والمجتمع باللغة اإلرأسينفذ الد 

d2- ة المؤسسات الماليةإدارية فيما يخص زنجليالتقارير باللغة اإل عداديعمل ضمن فريا إل. 

d3- ية ترونلكة المؤسووسووات المالية عبر تواصوولؤ بالمؤسووسووات مباشوورة او عبر المصووادر اإلإداريتابع كل جديد يتصوول ب
 .     اإلنترنتو

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
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 - ها واعنأية الخاصة بالمؤسسات المالية وساسيبين المفاهيم األ
 ية".نجليزوقوائمها المالية  واالتجاهات الحدياة لها "باللغة اإل

A1 يوضح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية وأسس .
ومفاهيم وسياسات التمويل واالستامار والعمل 

 المصرفي.

a2 –  ة المؤسسات المالية إداريُعرف القضايا العامة  العالمية( في
 ية. زنجليتها باللغة اإلإداريفية ها المختلفة موضحاً كأنواعب

A4زماتاأل. يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر و 
المالية واالقتصادية، والمصطلحات والمقاالت والكتب 

 ية.نجليزالمالية والمصرفية باللغة اإل

a3-    يشووورح المخاطر التي تتعرض لها المؤسوووسوووات المالية باللغة
 ية.نجليزاإل

A2لتحليل والتخطيط المالي . يبين مبادئ وأسس ا
واالئتماني وتحليل المخاطر المالية 

 والمصرفية.

b1– ب ية  مال قارن بين المؤسوووووووسووووووووات ال غة أنواعي بالل فة  ها المختل
 ية.نجليزاإل

B1 يقارن بين النظريات والقضايا المالية والمصرفية .
 ويتخذ  القرار االستاماري والمالي المالئم. 
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 م باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويممواءمة مخرجات التعل
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهم مخرجات المقرر/

Knowledge and Understanding 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 
Strategies 

a1 - 

ية الخاصة ساسيبين المفاهيم األ
ها وقوائمها أنواعبالمؤسسات المالية و

المالية  واالتجاهات الحدياة لها 
 ية".نجليز"باللغة اإل

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل

  الحوار والمناقشة -

 العصف الذهني  -

ة والتكاليف الفردية نشطاأل
 الذاتي   والجماعية
 والتعاوني(

 التكاليف والتقارير الفردية -

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

 امتحانات تحريرية -

a2 – 

امة  العالمية( في يُعرف القضايا الع
ها أنواعة المؤسسات المالية بإدار

غة تها باللإدارالمختلفة موضحاً كيفية 
 ية. نجليزاإل

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل

 الحوار والمناقشة -

 العصف الذهني  -

 التكاليف والتقارير الفردية -

 عية والجما
 سريعة امتحانات  -

b2 - ها المختلفة عبر قوائمها أنواعة بيحلل المؤسوووووووسووووووووات المالي
المالية والنشووووووورات، والعالقات بين المتغيرات ذات الصووووووولة 

 ية.  نجليزمتخذاً القرار المالي المناسب باللغة اإل

B2 يحلل نظرياً وكمياً العالقات بين المتغيرات المالية .
المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي، ويتنبأ بمستقبل 

 القتصادية والمالية الواقعية.الظواهر والعالقات ا

b3-  
 

اطر تها والمخإداريقيم العمليات المالية والمصووووووورفية وكيفية 
 ية.نجليزالمرتبطة بها باللغة اإل

B3 يحلل العمليات المالية والمصرفية والمخاطر .
 المرتبطة بها.

c1-  حليل ت ء فيحصووايسووتخدم الرياضوويات والرسوووم البيانية واإل
 ية. نجليزالمالية باللغة اإل ة المؤسساتإدارو

C3ذات العالقة  خر . يوظف المعارف من العلوم اآل
  التي تخدم( في مجال المالية والمصرفية.

c2-  ة دارإيوظف البرامج الحاسوووبية والتطبيقات في تقييم وتحليل
 ية.نجليزالمؤسسات المالية باللغة اإل

C2 يطبا تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسب .
 اآللي في الجانب المالي والمصرفي.

c3-   لمالية ة المؤسوسوات اإداريُعد تقارير تقييمية مختصورة لكيفية
 ية".نجليز"باللغة اإل

C1يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية .. 

d1- ات والتقارير لخدمة المؤسووسووات والمجتمع باللغة رأسووينفذ الد
 ية.نجليزاإل
 

D1المالية  زماتاألت وفي حل المشكال أهم. يس
ويجسد قواعد التفكير والسلوك االقتصادي  للمجتمع،

 دية.تؤ االقتصاأنشطالرشيد والكفؤ في جميع قراراتؤ و

d2- باللغة اإل عداديعمل ضووووووومن فريا إل قارير  ما ية فنجليزالت ي
 ة المؤسسات الماليةإداريخص 

D2 يعمل ضمن فريا ويتميز بسمات القيادة ، ويتحلى .
 هنة.يات المأخالقواالمانة والمسئولية ويلتزم ببالصدق 

d3- ة المؤسسات المالية  عبر تواصلؤإداريتابع كل جديد يتصل ب 
 .     رنتاإلنتية ولكترونبالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر اإل

D3  يتواصل بفعالية مع الوحدات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المحيطة.
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ة والتكاليف نشطاأل -
الفردية والجماعية  الذاتي 

 والتعاوني(

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

 امتحانات تحريرية -

a3- 
يشرح المخاطر التي تتعرض لها 

 ة.ينجليزالمؤسسات المالية باللغة اإل

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل

 الحوار والمناقشة -

 العصف الذهني  -

ة والتكاليف نشطاأل -
 الفردية والجماعية  الذاتي

 والتعاوني(

 التكاليف والتقارير الفردية -

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

 امتحانات تحريرية -

 

 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– 
ها عأنوايقارن بين المؤسسات المالية ب

 ية.نجليزالمختلفة باللغة اإل

 المحاضرة  -
وض العر -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

 ومجموعات العمل

 تقييم التكاليف. -
 ة ييضاحتقييم العروض اإل -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة  -
 امتحانات تحريرية -

b2 - 

ها أنواعيحلل المؤسسات المالية ب
المختلفة عبر قوائمها المالية 

والنشرات، والعالقات بين المتغيرات 
ذات الصلة متخذاً القرار المالي 

 ية.  نجليزالمناسب باللغة اإل

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

 لومجموعات العم

 تقييم التكاليف. -
 ة ييضاحتقييم العروض اإل -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة  -
 امتحانات تحريرية -
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b3- 

 

يقيم العمليات المالية والمصرفية 
تها والمخاطر المرتبطة إداروكيفية 

 ية.نجليزبها باللغة اإل

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
حل المشكالت  -

 والتطبيا العملي
ة نشطالمهام واأل -

 ومجموعات العمل

 تقييم التكاليف. -
 ة ييضاحتقييم العروض اإل -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 التقاريرتقييم  -
 المالحظة  -
 امتحانات تحريرية -

 

 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- 

يستخدم الرياضيات والرسوم البيانية  
ة إدارتحليل و ء فيحصاواإل

المؤسسات المالية باللغة 
 ية. نجليزاإل

 

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيا العملي.    -
التكاليف ة ونشط األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

ة والتغذيالحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالترأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي ومالحظة  -

 .داءاأل
 المشاركة في قاعة الدرس -

c2- 
يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات 

ة المؤسسات إدارفي تقييم وتحليل 
 ية.نجليزالمالية باللغة اإل

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيا العملي.    -
ة والتكاليف نشط األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

ة والتغذيالحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالترأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي ومالحظة  -

 .داءاأل
 المشاركة في قاعة الدرس -
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c3- 
يُعد تقارير تقييمية مختصرة لكيفية  

سات المالية "باللغة ة المؤسإدار
 ية".نجليزاإل

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيا العملي.    -
ة والتكاليف نشط األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

ة والتغذيالحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالترأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
التقارير والتكاليف  تقييم -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي ومالحظة  -

 .داءاأل
 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- 

ات والتقارير لخدمة رأسينفذ الد
المؤسسات والمجتمع باللغة 

 ية.نجليزاإل

 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيا العملي.  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 
التقارير  عدادضمن فريا إل يعمل

ية فيما يخص نجليزباللغة اإل
 ة المؤسسات الماليةإدار

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 التطبيا العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 انات القصيرة االمتح -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3- 
ة إداريتابع كل جديد يتصل ب

المؤسسات المالية  عبر 
تواصلؤ بالمؤسسات مباشرة 

 الحوار والمناقشة    -
 لتعلم الذاتي والتعاونيا  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
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ية لكتروناو عبر المصادر اإل
 .     اإلنترنتو

 

التدريس المصغر   -
 والتغذية الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيا العملي. 

 االمتحانات الشفوية  -

 لنزول الميدانيتقييم ا

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 
 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 Introduction Introduction - 1 3 a1, d3 

2 

 .Why Are 
Financial 

Intermediaries 
Special? 

- Introduction 
- Financial 

Intermediaries 
Specialness 

- Other Aspects of 
Specialness 

- Specialness and 
Regulation 

- The Changing 
Dynamics of 
Specialness 

2 6 
a1, b1, 
c1, d3 

3 

The Financial 
Services 
Industry: 

Depository 
Institutions 

- Introduction 
- Commercial Banks 
- Savings Institutions  
- Credit Unions  
- Global Issues: 

Europe, Japan, and 
China  

3 9 

a1, a2, 
a3, b1, 
b2, b3, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3,  

4 

The Financial 
Services 
Industry: 
Insurance 

Companies 

-  Introduction 
- Life Insurance 

Companies  
- Property-Casualty 

Insurance  

2 6 

a1, a2, 
a3, b1, 
b2, b3, 
c1, c2, 
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- Global Issues  c3, d1, 
d2, d3,  

5 

The Financial 
Services 
Industry: 

Securities 
Firms and 
Investment 

Banks 

- Introduction  
- Size, Structure, and 

Composition of the 
Industry  

- Balance Sheet and 
Recent Trends  

- Regulation  

- Global Issues 

2 6 

a1, a2, 
a3, b1, 
b2, b3, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3,  

6 

The Financial 
Services 
Industry: 

Mutual Funds 

- Introduction  
- Size, Structure, and 

Composition of the 
Mutual Fund Industry  

- Balance Sheet and 
Recent Trends for the 
Mutual Fund Industry  

- Regulation of Mutual 
Fund Industry 

- Global Issues 
Hedge Funds- 

2 6 

a1, a2, 
a3, b1, 
b2, b3, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3,  

7 

The Financial 
Services 
Industry: 
Finance 

Companies 

- Introduction  
- Size, Structure, and 

Composition of the 
Industry  

- Balance Sheet and 
Recent Trends 

- Industry Performance   
- Regulation  
- Global Issues   

 

1 

 

 

 

 

3 

a1, a2, 
a3, b1, 
b2, b3, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3,  

8 
Risks of 
Financial 

Intermediation 

- Introduction  
- Interest Rate Risk  
- Credit Risk  
- Off- Balance-Sheet 

Risk 
- Foreign Exchange 

Risk 
- Country of Sovereign 

Risk 

1 3 

a1, a3, 
a3, b1, 
b2, b3, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3,  
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- Technology and 
Operational Risk 

- Liquidity Risk 
- Insolvency Risk 
- Other Risks and the 

interaction of Risk 

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 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني  العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
 يةيضاحالعروض 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 البحاية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
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 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م

No 

 ة / التكليفنشطاأل

Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 مخرجات التعلم

CILOs 
(symbols) 

ترجمة إلحد  القضوووووووايا العامة "العالمية" في   1
شة وعرض  موضوعات المقرر وتلخيص ومناق

 تقديمي

5 

 
W2-W14 

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, c1, c2, 
c3, d1, d2, d3 

ضوووووووو  في المووادة تقووديم عرض تقووديم في مو 2
 W1-W14 5 لمجموعات طالبية 

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, c1, c2, 

c3, d1 

 المشاركة والتكاليف  3
10 W1-W14 

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, c1, c2, 

c3, d1, 

 ة حالة واستعراضها ومناقشتهارأسد 4
5 W5-W14 

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, c1, c2, 
c3, d1, d2, d3 

 ===== Total Score 25جة ي الدرإجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط 

Assessment Tasks 

 مالتقيي أسبوع

Week 
due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 
(symbols) 

 ,W1-W14 25 25% a1, a2, a3 ة والتكاليف نشطاأل 1
b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, 

d1 
 ,W1-W14 5 5% a1, a2, a3 امتحانات قصيرة 2

b1, b2, b3, 
c1, c2, 

 ,W11 10 10% a1, a2, a3 امتحان أعمال الفصل 3
b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, 
d1, d2, d3 4 النهائيمتحان اال  W16 60 60% 
a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, 
d1, d2, d3 
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كتابة المراجع للمقرر  اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر، بلد النشر(.

 

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

1.Anthony  Saunders &  Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management : A 
Risk Management Approach,  Sixth  Edition, (New York: McGraw-Hill Companies, 

Inc., 2008). 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

1.Jeff Madura, Financial Institutions and Market, 8th Ed., International Student 
Edition, 2008 

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

.اإلنترنتتوجيؤ الطلبة بالرجو  لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
حان في حال تجاوز المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمت أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالم مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 لمحاضرة.المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول ا أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

 :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 -

 :& Projects Assignmentsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

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

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شفي حال ثبوت قيام الطالب بالغ -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 اصة بذلكاالمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخ داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات 
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 يةنجليزة مؤسسات مالية باللغة اإلإدار :خطة مقرر

Financial Institutions Management   

 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم

Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 
&Telephone 

No.  

 

السب
 ت

SA
T 

 األحد

SUN 

االثني
 ن

MO
N 

الثالم
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل

E-mail 
   3    

 

ii. ر معلومات عامة عن المقرGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 يةنجليزة مؤسسات مالية باللغة اإلإدار

Financial Institutions Management 

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 

ي الثاني(رأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
وك، نظريؤ اقتصادية كلية، ، نقود وبن102ي إنجليز، 101ي إنجليز

 يةنجليزتحليل مالي، قراءات مالية ومصرفية باللغة اإل
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Pre-requisites  

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 
 ، تحليل مخاطر مالية ومصرفيةأمينتحليل مصارف وشركات ت

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 
offered 

 مالية ومصرفية )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 يةنجليزاللغة اإل

9.  

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

 اعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى س :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ة المؤسوووسوووات المالية. ويدرس إدارية في كيفية سووواسووويهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات والمعارف األ    
سوووات ية، ويغطي المقرر موضووووعات: خصووووصوووية الوسوووائط المالية، وصوووناعة الخدمات المالية  مؤسووونجليزباللغة اإل

المالية، وصووناديا التضووامن، وشووركات التمويل،  األوراق، ومصووارف االسووتامار وشووركات أمين، وشووركات التيدا اإل
 اضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الوسائط المالية.

 

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

 ف يكون الطالب قادرا على أن:ة المقرر سورأسبعد االنتهاء من د

a1- ها وقوائمها المالية  واالتجاهات الحدياة لها "باللغة أنواعية الخاصة بالمؤسسات المالية وساسيبين المفاهيم األ
 ية".نجليزاإل

a2-   لغة تها بالإدارها المختلفة موضحاً كيفية أنواعة المؤسسات المالية بإداريُعرف القضايا العامة  العالمية( في
 ية. نجليزاإل

a3-  ية.نجليزيشرح المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية باللغة اإل 

b1- ية.نجليزها المختلفة باللغة اإلأنواعيقارن بين المؤسسات المالية ب 

b2- لصولة اها المختلفة عبر قوائمها المالية والنشورات، والعالقات بين المتغيرات ذات أنواعيحلل المؤسوسوات المالية ب
 ية.  نجليزمتخذاً القرار المالي المناسب باللغة اإل

b3-  ية.نجليزتها والمخاطر المرتبطة بها باللغة اإلإداريقيم العمليات المالية والمصرفية وكيفية 

-c1 ة. ينجليزة المؤسسات المالية باللغة اإلإدارء في تحليل وحصايستخدم الرياضيات والرسوم البيانية واإل 
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c2- يةنجليزة المؤسسات المالية باللغة اإلإدارالبرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم وتحليل  يوظف. 

c3-  ية".نجليزة المؤسسات المالية "باللغة اإلإداريُعد تقارير تقييمية مختصرة لكيفية 

d1- ية.نجليزات والتقارير لخدمة المؤسسات والمجتمع باللغة اإلرأسينفذ الد 

d2- ة المؤسسات الماليةإدارية فيما يخص نجليزالتقارير باللغة اإل عداديا إليعمل ضمن فر 

d3- ية كترونلة المؤسسات المالية  عبر تواصلؤ بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر اإلإداريتابع كل جديد يتصل ب
 .     اإلنترنتو

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر
 قم

O
rd
er 

 الوحدات

)الموضوعات 
 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week 
Due 

الساعا
ت 

 الفعلية

Con. 
H 

1 Introduction Introduction  W1 3 

2 

 .Why Are 
Financial 

Intermediaries 
Special? 

- Introduction 
- Financial Intermediaries Specialness 
- Other Aspects of Specialness 
- Specialness and Regulation 
- The Changing Dynamics of 

Specialness 

W2, 
W3 

6 

3 

The Financial 
Services 
Industry: 

Depository 
Institutions 

- Introduction 
- Commercial Banks 
- Savings Institutions  
- Credit Unions  
- Global Issues: Europe, Japan, and 

China  

W4, 
W5, 
W6 

9 

4 

The Financial 
Services 
Industry: 

Insurance 
Companies 

-  Introduction 
- Life Insurance Companies  
- Property-Casualty Insurance  
- Global Issues  

W7, 
W8 

6 

5 
The Financial 

Services 
Industry: 

- Introduction  
- Size, Structure, and Composition of 

the Industry  

W9, 
W10 

6 
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Securities 
Firms and 
Investment 

Banks 

- Balance Sheet and Recent Trends  
- Regulation  
- Global Issues 

6 Mid-term Exam W11 3 

7 

The 
Financial 
Services 
Industry: 
Mutual 
Funds 

- Introduction  
- Size, Structure, and Composition of the 

Mutual Fund Industry  

- Balance Sheet and Recent Trends for the 
Mutual Fund Industry  

- Regulation of Mutual Fund Industry 
- Global Issues 
- Hedge Funds 

W12, 
W13 

6 

8 

The 
Financial 
Services 
Industry: 
Finance 
Companies 

- Introduction  
- Size, Structure, and Composition of the 

Industry  
- Balance Sheet and Recent Trends 
- Industry Performance   
- Regulation  
- Global Issues   

 

 

 

W1
4 

 

 

3 

9 

Risks of 
Financial 

Intermediati
on 

- Introduction  
- Interest Rate Risk  
- Credit Risk  
- Off- Balance-Sheet Risk 
- Foreign Exchange Risk 
- Country of Sovereign Risk 
- Technology and Operational Risk 
- Liquidity Risk 
- Insolvency Risk 
- Other Risks and the interaction of Risk 

W15 3 

10 Final Exam W16 3 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsلي ثانيا: خطة تنفيذ الجانب العم
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 الرقم

Order 
 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week Due 

 الساعات الفعلية

Cont. H 

1 === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني  العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيضاحالعروض العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 يف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(ة والتكالنشطالتعلم الذاتي والتعاوني  األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -

 المهام البحاية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

 م

No 

 النشاط/ التكليف

Assignments 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

الدرجة 
 المستحقة

Mark 

القضايا العامة "العالمية" في  موضوعات المقرر  إلحد  ترجمة 1
 وتلخيص ومناقشة وعرض تقديمي

W1-W14 

 

5 

 

 W1-W14 تقديم عرض تقديم في موضو  في المادة لمجموعات طالبية  2

 
5 

 W1-W14 المشاركة والتكاليف 3

 
10 

 W12 5 ة حالة واستعراضها ومناقشتهارأسد 4
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 0Total Score ةي الدرجإجمال   25 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

N
o 

 التقويم أساليب

Assessment 
Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mar
k 

 الوزن النسبي%

Proportion of Final 
Assessment 

 W1-W14 25 25% ة والتكاليف  نشطاأل 1

 W1-W14 5 5% امتحانات قصيرة  2

 W11 10 10% االمتحان الفصلي 3

 W16 60 60%  االمتحان النهائي 4

 % Total  100 100المجموع  

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار(
 النشر، بلد النشر(.

 

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

1.Anthony  Saunders &  Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management : 
A Risk Management Approach,  Sixth  Edition, (New York: McGraw-Hill Companies, 

Inc., 2008). 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 nal Student Ed., Internatio th1.Jeff Madura, Financial Institutions and Market, 8 
Edition, 2008 

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

عن المراجع المرتبطة بموضوعات المقرر اإلنترنتتوجيؤ الطالب للبحث في   -  

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ز حال تجاو المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 
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تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالم مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح - 2
 ة.المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضر أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

 :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 -

 :ctsAssignments & Projeالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

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

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوالمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في ا -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 لكاالمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذ داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات  7

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