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 المالية وسوا األمواصفات مقرر: 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اوسم المقرر

Course Title 
المالية وسوا األ  

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الوساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالوساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينوسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأوسالموستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
 .الموستوى الثالث / الفصل الثاني / بكالوريوس

5.  

المتطلبات الوسابقة المقرر )إن 
 جدت(و

Pre-requisites (if any) 
 ثانوية عامة أو ما يعادلها .

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  

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

 بكالوريوس اقتصاد . –بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية 

8.  

 دريس المقررلغة ت
Language of teaching 

the course 
 العربية.

9.  
 ةرأوسنظام الد

Study System 
 / انتظام. يرأوسالفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.د. حوسن ثابت فرحان

 أ.م.د. علي وسيف عبده كليب

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 مدة للتطبيقاتهناك وساعة معت :مالحظة
 

ii. وصف المقرر Course Description: 

المالية  وساااااااوا األعن  زمةيهدف هذا المقرر  إلى تزويد الطالب في مرحلة البكالوريوس بالمعارف الأل
المالية،  وساااااوا األنشااااا    :يتها على خارطة االقتصااااااد العالميت ويحتوق المقرر على المو اااااوعا  التاليةأهمو

ي الت دوا ة التي تقوم عليها، األالرئيوساا ركانفي النشاااط االقتصااادق، األ وسااوا األهذه  ها،  دورأنواعوظائفها و
ومؤشااااارا  قياس الكفاء   وكيفية  وساااااوا األكفاء  هذه  تقييم، كيفية دوا ر هذه األأوساااااعاتتداول فيها  وتحركا  

 قراءتها، واوستخالص النتائج منها التخاذ القرار االوستثمارق المناوسبت
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iii. م المقررمخرجات تعل Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر وسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأوسبعد االنتهاء من د
 a1- ت المالية األورا ية لوسو  وساوسالمالية، والنقدية، والوظائف األ وسوا األيو ح المفاهيم المرتبطة ب 

  -a2 المختلفة لألورا  المالية  نوا دق والعالقا  بين األالمالية في النشاط االقتصا وسوا األيشرح دور
 المالية في الدول الناميةت وسوا األالمالية وفوائد وجود  وسوا األالمتداولة في 

-b1 -  ألورا  المختلفة ل نوا المالية في الدول المتقدمة و النامية، من حيث العالقة بين األ وسوا األيقارن بين
 تالمالية المتداولة

b2 ائج والوسندا  في المديين القصير والطويل، ونت وسهمر األأوسعاالتي تؤدق إلى التقلبا  في  وسبابل األيحلت
 الماليةت وسوا األالعمليا  المالية والمصرفية والمؤشرا  الموستخدمة في 

c1 - الماليةت وسوا األالمالية المتداولة في  دوا يوستخدم برامج تقنية مناوسبة لتقييم كفاء  األ 
c2- الماليةت وسوا األة أنشطف المعارف العلمية والعملية في تنفيذ يوظ 
 -c3 تالمالية األورا ا  والبحوث الخاصة باالوستثمار في رأوسيعد الد 

d1-  لتوسعير األصول المالية والعوائد المتوقعة منهاتيفا ل بين النماذج المختلفة 
d 2- المالية  ورا األ  االوستثمار في وسو  دارإل يعمل منفرداً أو  من فريق. 
 -d3  الماليةت وسوا األيتواصل بفاعلية مع العمالء الموستثمرين في 

d4 - يا  المهنةت خالقيقدم االوستشارا  المالية والفنية لعمالئه في الوسو  المالي متحلياً ب 

 

ivمواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج: ت 
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 - ةالمالي وسوا األيو ح المفاهيم المرتبطة ب ،
 األورا ية لوسو  وساوسوالنقدية، والوظائف األ

 المالية

A1 ت يو ح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية
وأوسس ومفاهيم ووسياوسا  التمويل 

 واالوستثمار والعمل المصرفيت
 

 a2-   المالية في النشاط  وسوا األيشرح دور
المختلفة  نوا االقتصادق والعالقا  بين األ

د المالية وفوائ وسوا األلة في لألورا  المالية المتداو
 المالية في الدول الناميةت وسوا األوجود 

A3 يشرح القوائم المالية والنشرا  والبيانا   ت
 ها المختلفةت نواعللمنظما  المالية ب

   
   -b1  المالية في الدول  وسوا األيقارن بين

 نوا المتقدمة و النامية، من حيث العالقة بين األ
 را  المالية المتداولةالمختلفة لألو

 

B1 ت يقارن بين النظريا  والق ايا المالية
والمصرفية ويتخذ  القرار االوستثمارق والمالي 

 المالئمت 

   

 
b2 - التي تؤدق إلى التقلبا  في  وسبابيحلل األ
والوسندا  في المديين القصير  وسهمر األأوسعا

B2  ت يحلل نظرياً وكمياً العالقا  بين المتغيرا
المالية المتعلقة بالجانب االقتصادق والمالي 
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 مواءمة مخرجات التعلم باوستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 لم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باوستراتيجية التعليم والتع
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 اوستراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم اوستراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 -  ب  وساااااااوا األيو اااااااح المفاهيم المرتبطة 
ية وسااااااااوساااااااية، والنقدية، والوظائف األالمال

 الماليةت األورا لوسو  

الحوار  -المحا ر   -
 والمناقشة

التعلم الذاتي -
 والتعاوني 

 العصف الذهني  -
 

المناقشة والتكاليف  -
 الفردية والجماعية

 وسريعة امتحانا   -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -

والطويل، ونتائج العمليا  المالية والمصرفية 
 تالماليةت وسوا األا  الموستخدمة في والمؤشر

والمصرفي، ويتنب  بموستقبل الظواهر والعالقا  
 االقتصادية والمالية الواقعيةت

    
 

c2- ا  والبحوث الخاصة باالوستثمار رأوسيعد الد
 تالمالية األورا في 

C4ة الجدوى المالية رأوست يعد البحوث العلمية ود
 واالقتصاديةت

 

    
    c1-   يوستخدم برامج تقنية مناوسبة لتقييم كفاء

 ت المالية وسوا األالمالية المتداولة في  دوا األ
 

C2  ت يطبق تكنولوجيا المعلوما  وتطبيقا
 الحاوسب اآللي في الجانب المالي والمصرفيت

 

 
-c3  يوظف المعارف العلمية والعملية في تنفيذ
   المالية وسوا األة أنشط

C3 ذا   خرىيوظف المعارف من العلوم اآلت
 العالقة )التي تخدم( في مجال المالية والمصرفيةت

-  
 

-d4    يقدم االوستشارا  المالية والفنية لعمالئه في
 يا  المهنة خالقالوسو  المالي متحلياً ب

 

D1المالية  زما األالمشكال  و في حل  همت يوس
للمجتمع  ،ويجوسد قواعد التفكير والوسلوك 

االقتصادق الرشيد والكفؤ في جميع قراراته 
 ته االقتصاديةتأنشطو

 
 

-d2  دارإل يعمل منفرداً أو  من فريق  
 ت.المالية  األورا االوستثمار في وسو  

D2 ،  ت يعمل  من فريق ويتميز بوسما  القياد
واالمانة والموسئولية ويلتزم ويتحلى بالصد  

 يا  المهنة خالقب

 -d3  يتواصل بفاعلية مع العمالء الموستثمرين في
 الماليةت وسوا األ

D3  ت يتواصل بفعالية مع الوحدا  االقتصادية
 والمالية والبيئة المحيطةت

 
-d1  ول لتوسعير األصيفا ل بين النماذج المختلفة

 المالية والعوائد المتوقعة منهات

D4 ت يبد  ويبتكر في تنظيم العمل الفردق في
 القطا  المالي
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a2-   نشاط المالية في ال وسوا األيشرح دور
تلفة المخ نوا االقتصادق والعالقا  بين األ

 وسوا األلألورا  المالية المتداولة في 
المالية في  وسوا األالمالية وفوائد وجود 

 الدول الناميةت
 

الحوار  -المحا ر  
 والمناقشة

التعلم الذاتي -
 والتعاوني 

 العصف الذهني  -
 

المناقشة والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 وسريعة  امتحانا  -
تقييم المشاركة في   -

 قاعة الدرس
 المالحظة -

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 اوستراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 اوستراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1–  الماااليااة في الاادول  وساااااااوا األيقااارن بين
المتقدمة و النامية، من حيث العالقة بين 

 المختلفة لألورا  المالية المتداولة نوا األ

 المحا ر   -
 الحوار والمناقشة  -
 هني العصف الذ -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعا  العمل 
)تعلم ذاتي 

 وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تقييم التكاليفت -
تقييم المناقشة  -

 والحوارت
 امتحان شفوق  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقييم التقارير -
 اختبارا  تحريرية -

b2 - التي تؤدق إلى التقلبا  في وسبابيحلل األ 
دا  في المديين والوسن وسهمر األأوسعا

القصير والطويل، ونتائج العمليا  المالية 
والمصرفية والمؤشرا  الموستخدمة في 

 الماليةت وسوا األ
  

 

 المحا ر   -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعا  العمل 
)تعلم ذاتي 

 وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تقييم التكاليفت -
تقييم المناقشة  -

 والحوارت
 ان شفوق امتح -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقييم التقارير -
 اختبارا  تحريرية -
 

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

 رات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ المها
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 اوستراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 اوستراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- -   يوستخدم برامج تقنية مناوسبة لتقييم كفاء
ية المتداولة في  دوا األ مال  وساااااااوا األال

 تالماليةت
 

 المحاكا    -
 لعمليت  التطبيق ا  -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

 اختبارا  تحريريةت -
 امتحانا  شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف 
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعةت 

 التدريب العملي -
 ة الحاال  رأوسد -

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

C2- بحوث الخاااصااااااااة ا  والرأوساااااااايعااد الااد
 المالية األورا باالوستثمار في 

العروض العملية   -
 والمحاكا  

 التطبيق العمليت    -
 الحوار والمناقشة  -

 اختبارا   تحريريةت -
 اختبارا  شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف 
االمتحان العملي  -

 تداءومالحظة األ
ة والتكاليف نشطاأل -

المنزلية الفردية 
 والجماعية(

في قاعة المشاركة  -
 الدرست

-c3  يوظف المعارف العلمية والعملية في
 الماليةت وسوا األة أنشطتنفيذ 

 

العروض العملية  -
 والمحاكا  

 التطبيق العمليت    -
الحوار والمناقشة  -

 والتغذية الراجعةت 

 اختبارا   تحريريةت -
 اختبارا  شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف 
االمتحان العملي  -

 تءداومالحظة األ
ة والتكاليف نشطاأل -

المنزلية الفردية 
 والجماعية(

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 اوستراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 اوستراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  يفا ل بين النماذج المختلفة
لتوسعير األصول المالية والعوائد 

 المتوقعة منها

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
التدريس المصغر والتغذية  -

 الراجعة
 عمليتالتطبيق ال -

 ت داءمالحظة األ  -
 االمتحانا  القصير   -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانا  الشفوية  -
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d2- دارإل يعمل منفرداً أو  من فريق  
  األورا االوستثمار في وسو  

 المالية

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 لتكاليفة والمهام وانشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العمليت

 ت داءمالحظة األ  -
 االمتحانا  القصير   -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانا  الشفوية  -

d3- تواصل بفاعلية مع العمالء ي
 وسوا األالموستثمرين في 

 الماليةت
 

 الحوار والمناقشة    -

 لتعلم الذاتي والتعاونيا  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العمليت 

 ت داءمالحظة األ  -

 االختبارا  القصير   -
 تقييم العروض  -
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانا  الشفوية  -

-d4  يقدم االوستشارا  المالية والفنية
وسو  المالي متحلياً لعمالئه في ال

 يا  المهنةت خالقب

 الحوار والمناقشة  -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العمليت

 ت داءمالحظة األ -
 االختبارا  القصير   -
 تقييم العروض  -
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 ويةاالمتحانا  الشف

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Orde

r 

الموضوعا
ت 

الرئيوسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

الموضوعات 
 التفصيلية

Sub 
Topics 

List 

عدد 
 األوسابيع 
Numbe

r of 
Weeks 

الوساعات 
 الفعلية

Contac
t 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
مدخل إلى 

 وسوا األ
 الماليةت

 تمهيدت 
   نشاا   وسااو

 األورا 
 المالية ت

  الااوظااااائااف
االقتصااادية 
لوساااااااااااااو  

2 6 a1, a2, b1, b2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 األورا 
 الماليةت

  دور
 وسااااااااوا األ

الماااليااة في 
الاانشاااااااااااط 
االقتصاادق

 ت
  فوائد وجود

 وسااااااااوا األ
الماااليااة في 

دول الاااااااااااااا
 النامية

  الاااركااااائاااز
الاتاي تاقاوم 
عاااالاااايااااهااااا 

 وسااااااااوا األ
 الماليةت

2 

 ركاناأل
ة الرئيوس

 وسوا لأل
 الماليةت

  الاااااااركااااااان
الاااااخااااااص 
باااااافاااااائااااااة 
المقتر ين 

أو 
الموستثمرق

 ن ت
الااااركاااان  -

الخاااااص 
بااااافااااائاااااة 
المصاادر
يااااان أو 
المقرض

 ين ت
الااااركاااان  -

الخاااااص 
بااااافااااائاااااة 
الووسطاء 

أو 
 الوكالءت

1 3 a1, b2, c2,  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

3 
 أنوا 

 وسوا األ
 الماليةت

وساااااااااو   -
المال  رأس

 ت
وساااااااااو   -

 النقدت
وساااااااااو   -

 األورا 
 الماليةت

البيع على  -
المكشااااوف 

 ت
 وساااااااااوا األ -

 ية تاألول
 وساااااااااااااوا األ-

 الثانوية ت
 وساااااااااوا األ -

 غير الروسمية

2 6 
a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1, 

d3 

4 

خصائص 
 أنوا و
 دوا األ

المالية 
 أوسلوبو

 تقييمهات

  الخصاااائص
الاااااعااااااماااااة 

 ا دولااااااااااأل
الاااامااااالاااايااااة 
)النقودياااة ، 
المعكووسااية، 
الاااقااااابااالااايااااة 
لاالااتااجاازئااااة 
،فاااااااائااااااااا  

، صااااااداراإل
الااااااغاااااالااااااة 
والااااعااااائااااد، 
أجاااااااااااااااااااال 
االوساااتحقا ، 
الوسااااااايولة ، 
الاااااخاااااطااااار 

 والعائد(ت
  أناااااااااااااااااوا 

 دوا األ
أدواالماااليااة)

ملكياااة ،   
ديااان  أدوا 

 (ت
 أوساااااااااااباااااب 

ارتااااااافاااااااا  

3 9 a1, a2, b2, 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

وانااخاافاااااض 
 توسهمقيم األ

  تاااااقااااايااااايااااام
األصااااااااااول 

 المالية 
) الااتااقاايااياام 
الاااافاااانااااي ، 
الااااتااااقااااياااايااام 

 ي( تاوسوساأل
  تاااااقااااايااااايااااام

الوسااااااندا  ) 
ي التقييم الفن

، الااتااقاايااياام 
 (تيوساوساأل

5 

كفاء  وسو  
 األورا 
المالية 
 ووسيولتهت

   مفهوم كفاء
وساااااااااااااااااو  

 األورا 
 الماليةت

   مااتااطاالاابااااا
كفاء  وساااو  

 األورا 
 الماليةت

   كااااااااافااااااااااء
 التوسعير ت

   كااااااااافااااااااااء
 التشغيل ت

  الصااااااااااااور
الاامااخااتاالاافااااة 
لكفاء  وسو  

 األورا 
 الماليةت

 -  فاااااارض
الوسااااااااااااااو  
الااكاافء فااي 
شااااااااااكاااالااااه 
 ال عيف ت

 - فاااااااااااارض
الوسااااااااااااااو  
الااكاافء فااي 
شااااكله شاااابه 

 القوق ت

2 6 
a1, a2, b2, 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

 -  فاااااارض
الوسااااااااااااااو  
الااكاافء فااي 
شااكله القوق 

 ت
  العالقاااة بين

الاااااكااااافااااااء  
 والوسيولة ت

   الااتااغااياارا
العار اااااااة 
في وساااااااو  

 األورا 
 المالية ت

   الااتااغااياارا
غااااااااااياااااااااار 
العار اااااااة 
في وساااااااو  

 األورا 
 المالية ت

6 

المؤشرا  
المالية في 
الموستخدمة 
في وسو  
 األورا 
 الماليةت

مااااؤشااااااااااار 
اوستاندرد أند 

 بورت
  مااااؤشااااااااااار

MSCIت 
  مااااؤشااااااااااار

 ناوسداك ت
 ا  المؤشااااار

األوروبااايااااة 
واألوساااااايوية 

 والعربية

2 6 
C1،c2،c3,d1, d2, d4 

 

7 

أهداف 
المؤشرا  
المالية في 
وسو  
 األورا 
 الماليةت
 

 أنااااااااااااااااااااااوا 
الاامااؤشاااااااارا  
وطاااااااااااااااااار  

 حوسابها:
مؤشاااااار  -1

الوسااااااااااااااو  
الاااامااااوزون 

 تاألوسعارب
مؤشاااااار  -1

الوسااااااااااااااو  
الاااامااااوزون 

1 3 
C1،c2،c3,d1, 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

بااااالاااقااايااامااااة 
 الوسوقيةت

مؤشاااااار  -3
الوسااااااااااااااو  
الاااامااااوزون 
بااااااااااااا وزان 

 متوساويةت

8 

ية إمكان
ء وسو  أنشا

مالي في 
 اليمن

ماااتاااطااالااابااااا  
ء وسااااو  أنشااااا

أورا  ماااالياااة 
 في اليمن

يل الفرص  تحل
والااتااحااااديااااا  
لوساااااااااااااااااااااو  

 األورا 
الاامااااالاايااااة فااي 

 اليمن

1 3 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d

2,d3 

عدد األوسابيع والوساعات ي إجمال
 الفعلية

 Number of Weeks /and 
Contact Hours Per 

Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 ية/  تدريباتالتجارب العمل
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األوسابيع

Number 
of 

Weeks 

الوساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

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

ي األوسابيع والوساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesدريس اوستراتيجيات الت

   المحا ر 
 المناقشة والحوار 
 العصف الذهني 
   حل المشكال 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 التغذية الراجعةت 
 المهام البحثية 
 دوارالمحاكا  ولعب األ 
 الزيار  الخارجية 
 ة الحاال رأوسد 

 

I. ة نططاألTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النطاط / التكليف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األوسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

تصاااااااميم قاعد  بيانا  بوسااااااايطة ألعمال  1
 المالية ت وسوا األة أنشطو

a1, b1, c1, c2, 
d1, d2 

W4 5 

بحوث مصغر  عن جوانب مختلفة  إعداد 2
 المالية ت وسوا األمال من أع

a1, b1, c1, c2, 
d1 

W6 5 

كا  ألحد  3 عاملين تصاااااااميم نموذج محا ال
 المالية وأحد العمالءت وسوا األب

a1, a2, b1, c1, 
d1, d2 

W10 5 

تقااااديم عروض عمليااااة ونظريااااة عن  4
المالية وشاااااروط  وساااااوا األظروف أحد 

دخول ذلك الوسااااااو  وسااااااواء القانونية أو 
 ية تداراإل

a1, a2, c1, d1, 
d2 

W12 5 

المالية النشطة دولياً  وسوا األاختيار أحد  5
وتتبع حركتها خالل أوسااابو  ورفع تقرير 

 عن ذلك ت

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

W13 5 

 25 المجمو  
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 

 

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيوسة

 م ت1997ية ،وسكندرالمال ، منش   المعارف ،اإل رأس أوسوا المالية و األورا ق ،هند إبراهيممنير ـ 1
ية ندروسكالمالية ،مؤوسوسة شباب الجامعة ، اإل وسوا األأبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك و أحمدـ 2
 م ت  1998، 

  Essential References المراجع الموساعدة:

ي، روسالة ماجوستير ، كلية إوسالمالمال من منظور  رأس ا أوسوـاااااااـااااااا  عائض عقال ،االوستثمار في  1
 مت2006التجار  واالقتصاد صنعاء، 

  ، كلية االمالية في مصااار، روساااالة دكتور األورا ة تحليلية لوساااو  رأوسااايوسااارق جرجس بوساااطا ، د 2
 م ت1997االقتصاد والعلوم الوسياوسية ،القاهر  ، 

ر الموسااااير  للنشاااار والتوزيع والطباعة ، الطبعة المالية والنقدية ،دا وسااااوا األخالد وهيب الراوق ،  -3
 مت2000الثانية ، عمان ، 

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم
No
. 

 ة التقييمأنطط
Assessmen

t Tasks 

موعد التقييم/ 
 خاليوم والتاري

Assessmen
t day & 
date   

 الدرجة
Mar

k 

الوزن 
 النوسبي 
)نوسبة 
الدرجة 

إلى درجة  
التقييم 
 النهائي(
Weigh

t 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 ةأنشطتكاليف و ـ 1
المحا ر  الرابعة 
وحتى المحا ر  
 الثالثة عشر

25 25% 
+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2,c3,d1,d2,d3,d
4 
  %5 5 كل األوسابيع ح ور ومشاركة ـ 2 

 %10 10 الوسابع اختبار نصفي ـ 3
  

a1, a2, b2, c1, d1 
 

 %60 60 الوسادس عشر االختبار النهائي ـ 4

a1,a2,b1,b2,c1,c2, 
c3,d1,d2,d3,d4 a1   

  

 Total  100 100%المجموع 
 

http://www.google.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

 

vi. الضوابط والوسياوسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 ائح الجامعة يتم كتابة الوسياوسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للو

 : Class Attendanceوسياوسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المتحان في المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقوستتتم ويحرم الطالب من دخول ا أوستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القوسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأوستأخر لمدة ربع وساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يوسمح -
ول المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخ أوستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

 :ts & ProjectsAssignmenالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد توستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أوستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتوسليمها.

تأخر الطالب في توستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 توسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئبالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتتفي حال ثبوت قيام الطالب  -
 الطالب.

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policies آخرىوسياوسات  7

 مثل اوستخدام الموبايل أو مواعيد توسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي وسياوسات  -

 
 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 المالية وسوا األ :خطة مقرر
 

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

 االوسم
Name  االحولعاتق وسالم 

الوساعات المكتبية 
 )أوسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 

الس
 بت

SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

   3    

 

iiمعلومات عامة عن المقرر  تGeneral information about the course: 

1.  
 اوسم المقرر

Course Title 
 المالية وسوا األ

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الوساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالوساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينوسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأوسوالفصل الدالموستوى 

Study Level and 
Semester 

 .الموستوى الثالث / الفصل الثاني / بكالوريوس

5.  
المتطلبات الوسابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 ثانوية عامة أو ما يعادلها .

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programالمقرر  تدريس

(s) in which the 
course is offered 

 بكالوريوس اقتصاد . –بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية 

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 العربية.

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9
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Location of teaching 
the course 

 اوساعة معتمدة للتطبيقات توجد  :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

بالمعارف الأل كالوريوس  لب في مرحلة الب طا يد ال هذا المقرر  إلى تزو هدف  ية  وساااااااوا األعن  زمةي مال ال
المالية،  وساااوا األنشااا    :يتها على خارطة االقتصااااد العالميت ويحتوق المقرر على المو اااوعا  التاليةأهمو

لتي ا دوا ة التي تقوم عليها، األالرئيوس ركانفي النشاط االقتصادق، األ وسوا األها،  دور هذه أنواعا ووظائفه
ة ومؤشاارا  قياس الكفاء   وكيفي وسااوا األكفاء  هذه  تقييم، كيفية دوا ر هذه األأوسااعاتتداول فيها  وتحركا  

 وسبتقراءتها، واوستخالص النتائج منها التخاذ القرار االوستثمارق المنا

 

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

 ة المقرر وسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأوسبعد االنتهاء من د
  a1- يةت المال األورا ية لوسو  وساوسالمالية، والنقدية، والوظائف األ وسوا األيو ح المفاهيم المرتبطة ب 

  -a2 المختلفة لألورا  المالية  نوا في النشاط االقتصادق والعالقا  بين األالمالية  وسوا األيشرح دور
 المالية في الدول الناميةت وسوا األالمالية وفوائد وجود  وسوا األالمتداولة في 

-b1 -  ة لألورا  المختلف نوا المالية في الدول المتقدمة و النامية، من حيث العالقة بين األ وسوا األيقارن بين
 تلمتداولةالمالية ا

b2 ائج والوسندا  في المديين القصير والطويل، ونت وسهمر األأوسعاالتي تؤدق إلى التقلبا  في  وسبابيحلل األت
 الماليةت وسوا األالعمليا  المالية والمصرفية والمؤشرا  الموستخدمة في 

c1 - الماليةت وسوا األالمالية المتداولة في  دوا يوستخدم برامج تقنية مناوسبة لتقييم كفاء  األ 
c2-  الماليةت وسوا األة أنشطيوظف المعارف العلمية والعملية في تنفيذ 

-c3 تالمالية األورا ا  والبحوث الخاصة باالوستثمار في رأوسيعد الد 
d1-  لتوسعير األصول المالية والعوائد المتوقعة منهاتيفا ل بين النماذج المختلفة 

d 2- المالية  األورا وستثمار في وسو    االدارإل يعمل منفرداً أو  من فريق. 
-d3  الماليةت وسوا األيتواصل بفاعلية مع العمالء الموستثمرين في d4 -  يقدم االوستشارا  المالية والفنية

 يا  المهنةت خالقلعمالئه في الوسو  المالي متحلياً ب

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر
 قم

Ord
er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيوسة
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األوسبوع
Week Due 

الوساعات 
 الفعلية

Con. H 

الر
 قم

No
. 

وحدا / 
مو وعا  
 المقرر

Course 
Topics/Un

its 

 الموا يع التفصيلية
Sub-topics 

 عدد األوسابيع
No. of 
Weeks 

الوساعا  
 الفعلية

Contact 
Hours 
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1 

المو وعا  
الرئيوسة/ 
 الوحدا 

Topic List 
/ Units 

 المو وعا  التفصيلية
Sub Topics List 

 عدد األوسابيع 
Number of 

Weeks 

الوساعا  
 الفعلية

Contact 
Hours 

2 
مدخل إلى 

 وسوا األ
 الماليةت

 تمهيدت 
   المالية ت األورا نش   وسو 
   ةتالمالي األورا الوظائف االقتصادية لوسو 
  المالية في النشاط االقتصادقت وسوا األدور 
  الماااليااة في الاادول  وساااااااوا األفوائااد وجود

 النامية
  الماليةت وسوا األالركائز التي تقوم عليها 

W1,w2 6 

3 

 ركاناأل
ة الرئيوس

 وسوا لأل
 الماليةت

  لخاااااص بفئااااة المقتر اااااااين أو الركن ا
 الموستثمرين ت

الركن الخااااص بفئاااة المصاااااااااادرين أو  -
 المقر ين ت

 اص بفئة الووسطاء أو الوكالءتالركن الخ -

W3,w4 6 

4 
 وسوا األ أنوا 

 الماليةت

 المال ت رأسوسو   -
 وسو  النقدت -
 الماليةت األورا وسو   -
 البيع على المكشوف ت -
 ية تاألول وسوا األ -
 الثانوية ت وسوا األ-
 غير الروسمية وسوا األ -

W5,w6 6 

 
اختبار نصف 

 الفصل
  4وحتى   1الموا يع من W7 3 

5 

خصائص 
 أنوا و
 دوا األ

المالية 
 أوسلوبو

 تقييمهات

 المالية )النقودية  دوا الخصااااائص العامة لأل
، المعكووساااااااياااة، القاااابلياااة للتجزئاااة ،فئاااا  

، الغلة والعائد، أجل االوساااااتحقا ، صاااااداراإل
 الوسيولة ، الخطر والعائد(ت

  أدوا ملكية ،  أدوا المالية) دوا األ أنوا 
 دين (ت

 توسهمض قيم األارتفا  وانخفا أوسباب 
  تقييم األصاااول المالية ) التقييم الفني ، التقييم

 ي( توساوساأل
  تقييم الوساااااااناااادا  ) التقييم الفني ، التقييم

 ي (توساوساأل

W8,w9,w1
0 

9 

6 

كفاء  وسو  
 األورا 
المالية 
 ووسيولتهت

   الماليةت األورا مفهوم كفاء  وسو 
   الماليةت األورا متطلبا  كفاء  وسو 
 كفاء  التوسعير ت 
 كفاء  التشغيل ت 

W11, 
w12 

6 
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   األورا الصاااااااور المختلفااة لكفاااء  وساااااااو 
 الماليةت

 - فرض الوسو  الكفء في شكله ال عيف ت 
 -فرض الوسو  الكفء في شكله شبه القوق ت 
 - فرض الوسو  الكفء في شكله القوق ت 
 العالقة بين الكفاء  والوسيولة ت 
   ة المالي األورا التغيرا  العار ة في وسو
 ت
 األورا ر اااة في وساااو  التغيرا  غير العا 

 المالية ت

6 

المؤشرا  
المالية في 
الموستخدمة في 

 األورا وسو  
 الماليةت

 مؤشر اوستاندرد أند بورت
  مؤشرMSCIت 
 مؤشر ناوسداك ت 
 المؤشرا  األوروبية واألوسيوية والعربيةت 

W13 3 

7 

أهداف 
المؤشرا  
المالية في 

 األورا وسو  
 الماليةت
 

 وطر  حوسابها:المؤشرا   أنوا 
 تاألوسعارمؤشر الوسو  الموزون ب -1
 مؤشر الوسو  الموزون بالقيمة الوسوقيةت -1
 مؤشر الوسو  الموزون ب وزان متوساويةت -3

W14 3 

8 
ء أنشاية إمكان

وسو  مالي في 
 اليمن

 ء وسو  أورا  مالية في اليمنأنشامتطلبا  
 األورا تحلياال الفرص والتحااديااا  لوساااااااو  

 المالية في اليمن
W15 3 

9 
االختبار 
 النهائي

 في كل ماوسبقت
 

W16 3 

 عدد األوسابيع والوساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 
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 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Orde

r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األوسبوع
Week Due 

 الوساعات الفعلية
Cont. H 

1 === === === 

ي األوسابيع والوساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

vi.  اوستراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحا ر   -
 المناقشة والحوار -
 صف الذهنيالع -
 حل المشكال   -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعةت -
 التدريس المصغر  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحاكا  ولعب األ -
 ة الحاال رأوسد -

 

I. ة نططاألTasks and Assignments : 

الر
 قم
N
o. 

 ليفالنطاط / التك
Task/Assignment 

 األوسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 وسااوا األة أنشااطتصااميم قاعد  بيانا  بوساايطة ألعمال و 1
 المالية ت

W4 5 

بحوث مصاااااااغر  عن جوانب مختلفة من أعمال  إعداد 2
 المالية ت وسوا األ

W6 5 

 المالية وساااوا األالعاملين بتصاااميم نموذج محاكا  ألحد  3
 وأحد العمالءت

W10 5 

 وسوا األتقديم عروض عملية ونظرية عن ظروف أحد  4
المالية وشاااروط دخول ذلك الوساااو  وساااواء القانونية أو 

 ية تداراإل
W12 5 

المالية النشطة دولياً وتتبع حركتها  وسوا األاختيار أحد  5
 خالل أوسبو  ورفع تقرير عن ذلك ت

W13 5 

 25 المجمو :  

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 
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III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيوسة

 م ت1997ية ،وسكندرالمال ، منش   المعارف ،اإل رأس أوسوا المالية و األورا هندق ، إبراهيممنير  -1
المالية ،مؤوسوسة شباب الجامعة ،  وسوا األأبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك و أحمد -2

 م ت  1998ية ، وسكندراإل

  Essential References المراجع الموساعدة:

ي، روسااالة ماجوسااتير ، كلية إوسااالمالمال من منظور  رأس أوسااوا عائض عقال ،االوسااتثمار في  -1
 مت2006التجار  واالقتصاد صنعاء، 

  ، كلية االمالية في مصاااار، روسااااالة دكتور األورا ة تحليلية لوسااااو  رأوسااااجرجس بوسااااطا ، د -2
 م ت1997االقتصاد والعلوم الوسياوسية ،القاهر  ، 

المالية والنقدية ،دار الموسير  للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة  وسوا األخالد وهيب الراوق ،  -3
 مت2000الثانية ، عمان ، 

  Electronic Materials and Web Sites نترنت:    ية وإإلكترونمواد 

www.google.com 

 

i. الضوابط والوسياوسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceالتعليمية  وسياوسة حضور الفعاليات 1

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

 الحرمان من مجلس القوسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :rdyTaالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأوستأخر لمدة ربع وساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يوسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أوستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاتحان النهائي ال يوسمح للطالب دخول االم -

 لرقما
No. 

 ة التقييمأنطط
Assessment 

Tasks 

موعد التقييم/ اليوم 
 والتاريخ

Assessment day 
& date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النوسبي 
)نوسبة الدرجة إلى 
درجة  التقييم 
 النهائي(

Weight 

 ةأنشطتكاليف و 1
المحا ر  الثانية  وحتى 

 المحا ر  العشر 
25 25% 

 %5 5 كل األوسابيع ح ور ومشاركة 2

 %10 10 الوسابع اختبار نصفي 3

 %60 60 الوسادس عشر االختبار النهائي 4

 Total  100 100%المجموع 

http://www.google.com/
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 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

 ضتتتتتتوابط تنفيذالمقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد توستتتتتتليمها و أوستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتوسليمها.

تأخر الطالب في توستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 توسليمه.

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policies آخرىوسياوسات  7

 واعيد توسليم التكليفات ..... الخمثل اوستخدام الموبايل أو م آخرىأي وسياوسات  -

 


