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 مبادئ االستثمارمواصفات مقرر: 
 

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االستثمار

2.  

 رمز المقرر ورقمه
Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 ن/تماريسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
األولي رأسالفصل الد  - المستوى الثالث  

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

 2، 1ء إحصانظرية اقتصادية جزئية وكلية ورياضة مالية، و

6.  

ن المتطلبات المصاحبة )إ
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

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 
 العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسالفصل الدنظام 

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
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ii. وصف المقرر Course Description: 

ية التي تمكنه من فهم االسسسسترمار الحقيقي سسسساسسسسرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات األيهدف هذا المق
ية لالسسسسسسترمار سسسسسساسسسسسسيغطى المقرر مفاهيم ومجاالت االسسسسسسترمار الحقيقي والمالي، والمقومات األوالمالي. و

سسسترمار نقود في تقويم االة، واسسستادام القيمة الزمنية للالرئيسسستيه في االقتصسساد ومكوناته أهموالقطاع المالي و
السسسندات  تقييماالسسسترمار، والطرا المسسستادمة في تحليل و أدواتالمسسستقبلي، والحالي، والتعريف بمجاالت و

ة كمياً وفنياً. رم يوضسسسخ مااطر وعائد االسسسسترمار وكيفية الرئيسسسسها وكذلك المشسسستقات المالية أنواعب سسسسهمواأل
 ومؤسساته.االسترمار  سوااا ويتعرض ايضا ألأسهمقي

  

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- ه واقأساالسترمار و أدواتيبين مفاهيم االسترمار  الحقيقي والمالي والمضاربة ومجاالت االسترمار و

 ي والفني. ساسيل األومؤسساته ، ومفاهيم  التحل
-a2 والسندات وعقود المشتقات المالية.   سهميوضخ األ 
-b1  ه قأسواومجاالت االسترمار الماتلفة و أدواتيقارن بين عوائد ومااطر االسترمار  للمشاريع، وبين

 ومؤسساته، والتوصية باتااذ القرار االسترماري والمالي المالئم. 
b2- ة كميا وفنياً.  الرئيسها الماتلفة والمشتقات المالية اعأنوب سهميقيم السندات واأل 
b3-   .ياطط لتكوين المحفظة االسترمارية 

-c1 ء في تحليل العائد والمااطر للمشاريع االسترمارية. حصايستادم الرياضيات والرسوم واإل 
c2- لمساعدة في الية الرئيسة لوالسندات والمشتقات الم سهميوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم األ

 اتااذ القرار االسترماري.
c3- .يعد التقارير المالية واالسترمارية للبدائل الماتلفة للمشاريع وتكوين المحافظ االسترمارية 
d1- لادمة المؤسسات والمجتمعات والتقارير االسترمارية المالية رأسالد عداديعمل ضمن فريق إل . 
d2- اإلنترنتمؤسسات متقناً االتصال الشفهي والكتابي مباشرة وعبر يتواصل بفعالية مع ال . 
d3- ية لكترونيتابع كل جديد يتصل باالسترمار المالي عبر تواصله بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر اإل
 .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 - 
مضاربة وال يبين مفاهيم االسترمار  الحقيقي والمالي

ه أسواقاالسترمار و أدواتومجاالت االسترمار و
 ي والفني. ساسومؤسساته، ومفاهيم  التحليل األ

A1 يوضخ مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل واالسترمار 

 والعمل المصرفي.

a2 – 

 والسندات وعقود المشتقات المالية.  سهميوضخ األ
 

A4ر المعرفة بالنظريات والظواهر . يظه
المالية واالقتصادية ، والمصطلحات  زماتاألو

والمقاالت والكتب المالية والمصرفية باللغة 
 ية.نجليزاإل
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 ة التعليم والتعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجي
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - 

يقي الحقيبين مفاهيم االسترمار  
والمالي والمضاربة ومجاالت 

االسترمار  أدواتاالسترمار و
ه ومؤسساته، ومفاهيم  أسواقو

 ي والفني. ساسالتحليل األ

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل
 التعلم الذاتي والتعاوني -
ة والتكاليف الفردية نشطاأل -

 والجماعية
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهني  -

 حل المشكالت 

 رة امتحانات قصي -
 امتحانات تحريرية  -
تقييم التكاليف  -

 والتقارير الفردية
 والجماعية 

 امتحانات شفوية  -
 ة نشطتقييم األ

b1– 

يقارن بين عوائد ومااطر االسترمار  للمشاريع 
ه قأسواومجاالت االسترمار الماتلفة و أدواتوبين 

ي ترمارومؤسساته، والتوصية باتااذ القرار االس
 والمالي المالئم. 

  B1 يقارن بين النظريات والقضايا المالية .
والمصرفية ويتاذ  القرار االسترماري والمالي 

 المالئم. 

b2 - 
ات ها الماتلفة والمشتقأنواعب سهميقيم السندات واأل

 ة كميا وفنياً.  الرئيسالمالية 
B4  يقيم السندات والمشروعات االسترمارية .

 الماتلفة.

b3- 
 

. يحلل نظرياً وكمياً العالقات بين المتغيرات B2 ياطط لتكوين المحفظة االسترمارية.  
 المالية المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي

c1- 
يل ء في تحلحصايستادم الرياضيات والرسوم واإل

 العائد والمااطر للمشاريع االسترمارية. 
C3ذات  ار . يوظف المعارف من العلوم اآل
عالقة )التي تادم( في مجال المالية ال

 والمصرفية.

c2- 
يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم 

ة الرئيسوالسندات والمشتقات المالية  سهماأل
 للمساعدة في اتااذ القرار االسترماري.

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

c3- 
عد التقارير المالية واالسترمارية للبدائل الماتلفة ي

 وتكوين المحافظ االسترمارية. للمشاريع
C1.يعد التقارير والاطط المالية والمصرفية . 

 

d1- 
ات والتقارير رأسالد عداديعمل ضمن فريق إل
  .لادمة المؤسسات والمجتمعاالسترمارية المالية 

D2ادة ، ي. يعمل ضمن فريق ويتميز بسمات الق
ويتحلى بالصدا واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أاالقب

d2- 
يتواصسسسسل بفعالية مع المؤسسسسسسسسسسات متقناً االتصسسسسال 

 . تاإلنترنالشفهي والكتابي مباشرة وعبر 
D3  يتواصل بفعالية مع الوحدات االقتصادية .

 والمالية والبيئة المحيطة.
 

d3- 
 المالي عبريتابع كل جديد يتصل باالسترمار 

تواصله بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر 
 .اإلنترنتية ولكتروناإل
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a2 – 

والسندات وعقود  سهميوضخ األ
 المشتقات المالية. 

 

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل
 التعلم الذاتي والتعاوني -
ة والتكاليف الفردية نشطاأل -

 والجماعية
 الحوار والمناقشة -
 عصف الذهني ال -

 حل المشكالت 

 امتحانات قصيرة  -
 امتحانات تحريرية  -
تقييم التكاليف  -

 والتقارير الفردية
 والجماعية 

 امتحانات شفوية  -
 ة نشطتقييم األ

 

 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– 

يقارن بين عوائد ومااطر 
االسترمار  للمشاريع وبين 

ار ومجاالت االسترم أدوات
ه ومؤسساته، أسواقالماتلفة و

والتوصية باتااذ القرار 
 االسترماري والمالي المالئم. 

 المحاضرة  -
ية من قبل يضاحالعروض اإل -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
حل المشكالت والتطبيق  -

 العملي
ة ومجموعات نشطالمهام واأل -

 العمل

 امتحانات قصيرة. -
 تقييم التكاليف. -
وض تقييم العر -

 ية يضاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحانات تحريرية  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -

b2 - 

ا هأنواعب سهميقيم السندات واأل
الماتلفة والمشتقات المالية 

 ة كميا وفنياً.  الرئيس

 المحاضرة  -
ية من قبل يضاحالعروض اإل -

 الطالب
 ار والمناقشة الحو -
 العصف الذهني  -
حل المشكالت والتطبيق  -

 العملي

ة ومجموعات نشطالمهام واأل -
 العمل

 امتحانات قصيرة. -
 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية يضاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحانات تحريرية  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -

b3-  
 

ياطط لتكوين المحفظة 
 االسترمارية.  

 المحاضرة  -
ية من قبل يضاحالعروض اإل -

 الطالب

 امتحانات قصيرة. -
 تقييم التكاليف. -
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 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
 حل المشكالت والتطبيق العملي -
ة ومجموعات نشطالمهام واأل -

 العمل

تقييم العروض  -
 ية يضاحاإل

تقييم المناقشة  -
 والحوار.

 انات تحريرية امتح -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -

 

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

هارات المهنية مخرجات المقرر/ الم
 والعملية

Professional and Practical 
Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-   يسسسستادم الرياضسسسيات والرسسسسوم
تحليسسل  ء فيحصسسسسسسسساالبيسسانيسسة واإل

ة المؤسسسسسسسسات المالية باللغة إدارو
 ية. نجليزاإل
 

 عملية والمحاكاة العروض ال  -
 التطبيق العملي.    -
التعلم الذاتي والتعاوني   -

ة والتكاليف نشط)األ
المنزلية الفردية 

 والجماعية( 
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 لجماعيةالفردية وا
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ

c2-  يوظف البرامج الحسسسساسسسسسسسسوبيسسسسة
والتطبيقسسسسات في تقييم وتحليسسسسل 

ة المؤسسسسسسسسسسسسات المالية باللغة إدار
 ية.نجليزاإل

 العروض العملية والمحاكاة   -
 التطبيق العملي.    -
التعلم الذاتي والتعاوني   -

ة والتكاليف نشط)األ
المنزلية الفردية 

 والجماعية( 
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ

c3-   يُعسسد تقسسارير تقييميسسة ماتصسسسسسسسرة
ة المؤسسسسسسسسسسسسات المالية إدارلكيفية 
 ية".نجليزة اإل"باللغ

 العروض العملية والمحاكاة   -
 التطبيق العملي.    -
التعلم الذاتي والتعاوني   -

ة والتكاليف نشط)األ
المنزلية الفردية 

 والجماعية( 

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 ةوالتكاليف والترجم
تقييم العروض  -

 الفردية والجماعية
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والتغذية الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

االمتحان العملي  -
 .داءومالحظة األ
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     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- اترأسالد عداديعمل ضمن فريق إل 
ادمة لوالتقارير االسترمارية المالية 

 . المؤسسات والمجتمع

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
دريس المصغر والتغذية الت  -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

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

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2-  ًيتواصل بفعالية مع المؤسسات متقنا
التصال الشفهي والكتابي مباشرة ا

 . اإلنترنتوعبر 

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

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 يميةقدتقييم العروض الت -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3-  يتابع كل جديد يتصل باالسترمار
المالي عبر تواصله بالمؤسسات 
مباشرة او عبر المصادر 

 .اإلنترنتية ولكتروناإل

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

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

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

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

 

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) 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 مقدمة عامة 1

 االسترمار والعملية االقتصادية  -
 دوافع االسترمار  -
العوامل الشاصية التي تتعلق  -

 بالمسترمر الفرد 
 االسترمار واالداار -
مفهوم االسترمار الحقيقي  -

 والمالي 
 القرارات االسترمارية  أنواع -

 ية لقرارساسالمقومات األ
 االسترمار

1 3 
a1, a2, 

d3 

2 
عائد ومااطر 
 االسترمار

 المفهوم  -
 قياس عائد ومااطر االسترمار  -
عائد ومااطر المحفظة  -

 االسترمارية 
 مااطر االسترمار  أنواع -

 النظريات والنماذج أهم

2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 
b3, c1, 
c2, c3, 

d3 

3 
 أدواتمجاالت و

 االسترمار 
 

 المجاالت: -
لجغرافي )المحلي، و المعيار ا   

 (جنبياأل
المعيار النوعي )الحقيقي،    

 والمالي( 
 : دواتاأل -
االسترمار الحقيقي  أدوات   

)العقار، السلع، المشروعات 
 االقتصادية، المعادن النفيسة، 

 االسترمار المالي :  أدوات   
)القروض واذون  األجلقصير  -

التجارية،   األورااالازانة و
، يداعت اإلالقبوالت، شهادا

 ةجنبيالعمالت األ
والسندات  سهم)األ األجلطويل  -

 ) 
)صناديق  آار استرمارية  أدوات

 االسترمار والمحافظ االسترمارية( 

2 6 
a1, a2, 
b1, d3 

4 

 أسواا
االسترمار 
 ومؤسساته 

 

االسترمار الحقيقي  أسواا -
السلع، واسوا  أسواا)

 ة الفورية جنبيالعمالت األ
) النقدي المالية  سواااأل -

 المال(  رأسو
 مؤسسات االسترمار المالي  -

2 6 
a1, a2, 
b1, d3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

)الوسطاء الماليون والمؤسسات 
 المالة الوسيطة( 

5 

 سهمتقييم األ
والسندات 

ها أنواعب
 الماتلفة

  سهمتقييم األ -
 سهمالعادية واأل سهم)األ -

 الممتازة( 
 تقييم السندات 

2 6 

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

d3 

6 
المشتقات المالية 

 ة الرئيس
 

 الايارات  -
 العقود المستقبلية  -

 3 1 عقود المقايضات )المبادالت( 

a1, a2, 
b3, c1, 
c2, c3, 
d1, d2, 

d3, 

7 

التحليل الفني 
كأداة مساعدة 
التااذ قرار 
 االسترمار

 ية أساسمفاهيم  -
 الارائط  أنواع -
 ارائط الشموع اليابانية  -
 الشكل ارائط النقطة و -

التحليل الفني )الدعم  أدوات
والمقاومة ، اطوط االتجاه، تحليل 

 النسب،  الفجوات السعرية( 

2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 
b3, c1, 
c2, c3, 

d3 

8 
االسترمار 
 الحقيقي

االسترمار العقاري ، االسترمار 
 3 1 الشاصي 

a1, a2, 
b1, d3 

 ة حالة رأسد 9
ة حالة رأساستعراض لد - -

عات المقرر ) الحدي موضو
 تقرير(

1 3 

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

d3 

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

Per Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 .نقاش وحوار 
 لعملالتقارير واوراا ومجموعات ا 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
 يةيضاحالعروض العملية اإل 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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 الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 ل وتبادل الابراتممارسة التأم 

 

vi. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

تطبيق عملي إلحد  موضوعات المقرر  1
ييم ق)تقييم المشاريع، القيمية الزمنية للنقود، ت

والسندات والمشتقات المالية(  سهماأل
 وعرض تقديمي

5 
 

W5-W13 
a1, a2, b1, b2, 
b3, c1, c2, c3, 

d1, d2, d3 

2 
تقديم عرض تقديم في موضوع في المادة 

 لمجموعات طالبية 
5 
 

W1-W14 
a1, a2, b1, b2, 
b3, c1, c2, c3, 

d1, d2 

3 
 W1-W14 10 المشاركة والتكاليف واالمتحانات القصيرة 

a1, a2, b1, b2, 
b3, c1, c2, c3, 

d1, d3 

 === ==  Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W1-W14 20 20% التكاليف والمشاركة 1

a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d1, 

d3 

 W1-W14 5 5% امتحانات قصيرة  2
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d3 

 W11 15 15% امتحان أعمال الفصل 3
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d3 

 %60 60 نهاية الفصل التقرير + ر النهائياالاتبا 4
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d1, 

d2, d3  Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

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

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) لرئيسةالمراجع ا

 2007زياد رمضان، مبادئ االسترمار المالي والحقيقي، دار وائل للنشر، عمان، االردن،  -1
 .2004ة المحافظ االسترمارية، دار وائل للنشر، عمان االردن، إدارمحمد مطر، و فايز تيم،  -2

 .2001المالية، مؤسسة الوراا، عمان ، االردن،  األورااحمزة محمود الزبيدي، االسترمار في 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

  2010اء للنشر ، عمان، االردن، أررة االسترمار والمحافظ االسترمارية، دار إدارمؤيد الدوري،  -1
.2008ض، المالية، الريا سواااألماجد فهد العمري، التحليل الفني: االداة االكرر فعالية لتحليل   

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

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

 Course Policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 الحرمان من مجلس القسم. إقراريتم و %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور 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

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

 المحاضرة.

 :am Attendance/PunctualityExضوابط االمتحان  3

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

ن وئئي تطبق عليه الئحة طتتتتتتتفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النها -
 الطالب.

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :policies Other آخرىسياسات  7

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

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

 مبادئ االستثمار   :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

الس
 بت

SA
T 

 األحد
SU
N 

 االثنين
MON 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االستثمار

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالثالث )الفصل الدالمستوى   

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 2، 1ء إحصانظرية اقتصادية جزئية وكلية، رياضة مالية، و

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 اقتصاد )بكالوريوس(تاصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

Location of teaching 
the course 

 اوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تس :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ية في مجال االسترمار الحقيقي والمالي. ويغطى ساسيهدف هذا المقرر إلى تزويد المعارف والمهارات األ    
سالمقرر مفاهيم ومجاالت االسترمار الحقيقي والمالي، والمقومات األ تيه أهمو ية لالسترمار والقطاع الماليسا

ة، واسسسستادام القيمة الزمنية للنقود في تقويم االسسسسترمار المسسسستقبلي، والحالي، الرئيسسسسفي االقتصسسساد ومكوناته 
ها اعأنوب سسسسسهمالسسسسسندات واأل تقييماالسسسسسترمار، والطرا المسسسسستادمة في تحليل و أدواتوالتعريف بمجاالت و

يتعرض ا وأسسسسهمااطر وعائد االسسسسترمار وكيفية قية كمياً وفنياً. رم يوضسسسخ مالرئيسسسسوكذلك المشسسستقات المالية 
 االسترمار ومؤسساته. سوااايضا أل

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- ه واقأساالسترمار و أدواتت االسترمار ويبين مفاهيم االسترمار الحقيقي والمالي والمضاربة ومجاال

 ي والفني. ساسومؤسساته ، ومفاهيم  التحليل األ
-a2 والسندات وعقود المشتقات المالية.   سهميوضخ األ 
-b1  ه اقأسوومجاالت االسترمار الماتلفة و أدواتيقارن بين عوائد ومااطر االسترمار  للمشاريع، وبين

 قرار االسترماري والمالي المالئم. ومؤسساته، والتوصية باتااذ ال
b2- ة كميا وفنياً.  الرئيسها الماتلفة والمشتقات المالية أنواعب سهميقيم السندات واأل 
b3-   .ياطط لتكوين المحفظة االسترمارية 
 -c1 ء في تحليل العائد والمااطر للمشاريع االسترمارية. حصايستادم الرياضيات والرسوم واإل 

c2- دة في والسندات والمشتقات المالية الرئيسة للمساع سهمرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم األيوظف الب
 اتااذ القرار االسترماري.

c3- .يعد التقارير المالية واالسترمارية للبدائل الماتلفة للمشاريع وتكوين المحافظ االسترمارية 
d1- لادمة المؤسسات والمجتمعمارية المالية ات والتقارير االستررأسالد عداديعمل ضمن فريق إل . 
d2-  اإلنترنتيتواصل بفعالية مع المؤسسات متقناً االتصال الشفهي والكتابي مباشرة وعبر . 
d3- ية لكترونيتابع كل جديد يتصل باالسترمار المالي عبر تواصله بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر اإل
 .اإلنترنتو

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Orde

r 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية

Con. H 

 مقدمة عامة 1

 االسترمار والعملية االقتصادية  -
 دوافع االسترمار  -
لق العوامل الشاصية التي تتع -

 بالمسترمر الفرد 

W1 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

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

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

 االسترمار واالداار -
 مفهوم االسترمار الحقيقي والمالي  -
 القرارات االسترمارية  أنواع -

 ية لقرار االسترمارساسالمقومات األ

2 
عائد ومااطر 
 االسترمار

 المفهوم  -
 قياس عائد ومااطر االسترمار  -
 عائد ومااطر المحفظة االسترمارية  -
 مااطر االسترمار  أنواع -

 النظريات والنماذج أهم

W2, W3  6 

3 
 أدواتمجاالت و

 االسترمار 
 

 المجاالت: -
 (جنبيالمعيار الجغرافي )المحلي، و األ   
 المعيار النوعي )الحقيقي، والمالي(    
 : دواتاأل -
االسترمار الحقيقي )العقار،  أدوات   

السلع، المشروعات االقتصادية، المعادن 
 النفيسة، 

 ترمار المالي : االس أدوات   
الازانة  أذون)القروض و األجلقصير  -

التجارية،  القبوالت، شهادات  األورااو
 ةجنبي، العمالت األيداعاإل
 والسندات (  سهم)األ األجلطويل  -

)صسسسسسسسنسساديق  آار اسسسسسسسسترمسساريسسة  أدوات
 االسترمار والمحافظ االسترمارية( 

W4 3 

4 
االسترمار  أسواا

 ومؤسساته 
 

 أسوااالحقيقي )االسترمار  أسواا -
ة جنبيالسلع، واسوا العمالت األ

 الفورية 
 المال(  رأسالمالية ) النقدي و سواااأل -
 مؤسسات االسترمار المالي  -

)الوسطاء الماليون والمؤسسات المالة 
 الوسيطة( 

W5 3 

5 
 سهمتقييم األ
ها أنواعوالسندات ب

 الماتلفة

  سهمتقييم األ -
 ( الممتازة سهمالعادية واأل سهم)األ -

 تقييم السندات 

W6, 
W11 

6 

6 
المشتقات المالية 

 ة الرئيس
 

 الايارات  -
 العقود المستقبلية  -
 عقود المقايضات )المبادالت(  -

W8, W9  6 

7 Mid-term Exam W10 3 

8 
التحليل الفني كأداة 
مساعدة التااذ قرار 

 االسترمار

 ية أساسمفاهيم  -
 الارائط  أنواع -
 ارائط الشموع اليابانية  -
 ائط النقطة والشكل ار -

 
 

9 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 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

التحليسسل الفني )السسدعم والمقسساومسسة ،  أدوات
اطوط االتجاه، تحليل النسسسسسسب،  الفجوات 

 السعرية( 

W11, 
W12, 
W13 

 W14 3 االسترمار العقاري ، االسترمار الشاصي  االسترمار الحقيقي 9

ة حالة رأسد 10  
ة حسسالسسة إلحسسد  رأسسسسسسسسساسسسسسسسستعراض لسسد -

 مناقشتهموضوعات المقرر )تقرير(، و
W15 3 

11 Final Exam W16 3 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

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

 الرقم
Order 

 لتمارينالمهام / ا
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  -
 نقاش وحوار. -
 موعات العملالتقارير واوراا ومج -
 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  -
 ة التأمل وتبادل الابراتممارس -

 

 م
No 

 النطاط/ التكليف
Assignments 

 أسبوع التنفيذ
Week 
Due 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

تطبيق عملي إلحد  موضوعات المقرر )تقييم المشاريع،  1
 والسندات والمشتقات سهمالقيمية الزمنية للنقود، تقييم األ

 المالية( وعرض تقديمي
W5-W13 5 

 W1-W14 5 ديم في موضوع في المادة لمجموعات طالبيةتقديم عرض تق 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

 W1-W14 10 المشاركة والتكاليف  3

 Total Score ي الدرجةإجمال   20 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N
o 

 التقويم أساليب
Assessment 

Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

الدر
 جة
Ma
rk 

 الوزن النسبي%
Proportion of Final 

Assessment 

 W1-W14 20 20% التكاليف والمشاركة  1

 W2-W14 5 5% امتحانات قصيرة  2

 W10 15 15% االمتحان الفصلي 3

 W16 60 60% التقرير + االمتحان النهائي 4

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

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

 2007زياد رمضان، مبادئ االسترمار المالي والحقيقي، دار وائل للنشر، عمان، االردن، 
 .2004ة المحافظ االسترمارية، دار وائل للنشر، عمان االردن، إدارمحمد مطر، و فايز تيم، 

 .2001المالية، مؤسسة الوراا، عمان ، االردن،  األورااحمود الزبيدي، االسترمار في حمزة م

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

  2010اء للنشر ، عمان، االردن، أررة االسترمار والمحافظ االسترمارية، دار إدارمؤيد الدوري،  -1
 2008المالية، الرياض،  سواااألعالية لتحليل ماجد فهد العمري، التحليل الفني: االداة االكرر ف -2

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

عن المراجع المرتبطة بموضوعات المقرر اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث في   -  

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

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

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

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

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

 ( 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 -

 :signments & ProjectsAsالتعيينات والمطاريع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policies آخرىسياسات  7

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

 


