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 1الصفحت 

 
  

 
      

 ّصف البرًاهج األكادٗوٖ        

 

مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  جاهعت رٕ قار انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ اإلداسح وااللزصبد  / انًشكض  ؼهًٍانمسى ان .2

 أواسى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
   الرٗاض٘اث الوال٘ت 

  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساد /أخشي 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  انًؼشفُخ  األهذاف - أ
وخصىصب انفبئذح انجسُطخ فٍ انؼبنى انًؼبصش  انشَبضُبد انًبنُخ صَبدح فهى انطبنت ألهًُخ  -1

 .وانًشكجخ 

 شَبضُبد انًبنُخنهرطىَش أَظًخ انًؼهىيبد رؾهُم و يؼشفخ خطىاد رًكُُه يٍ -2

 انفبئذح انجسُطخ وانًشكجخرؾهُم ورصًُى ورطىَش انزذسط  ػهً وفك انًُهظ انؾذَش فٍ  -4

 رطىس انًُظًخفٍ  انفبئذح انجسُطخ وانًشكجخدوس االطالع ػهً -5

 انًؤسسبد  األداء رطىَشفٍ وخصىصب انفبئذح انجسُطخ وانًشكجخ  انشَبضُبد انًبنُخ لشاءح دوس -6
 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

  انشَبضُبد انًبنُخاإلؽبطخ ثأهًُخ َؾى  انطبنت رىعُه -1
  . ثشكههب انصؾُؼ انشَبضُبد انًبنُخ يشاؽم رطىَش رؼهًُخ  -2         

    فٍ ثُئزُب انشَبضُبد انًبنُخ رشخُص انًشبكم انزٍ رؼبٍَ يُهب أَظًخ انًؼهىيبدرًكُُه يٍ -3 

 فٍ يُظًبرُب نهفبئذح انجسُطخ وانًشكجخ صَبدح لذسره ػهً رؾذَذ انزطجُمبد االسزشارُغُخ -4

 نهشلبثخ ػهً األداء ورمًُُه.ػًم انفبئذح انجسُطخ وانًشكجخ  انزؼشف ػهً كُفُخ رىعُه  -5

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

وخصىصب انًفبهُى األسبسُخ انًزؼهمخ ثبنفبئذح  انًشاعؼخ انًجسطخ نهشكبئض انغىهشَخ نهًؾبضشح انسبثمخ

،ويٍ صى أعشاء اخزجبس سشَغ ثبنًبدح انسبثمخ. ثؼذ رنك ػشض ػُىاٌ ويؾبوس  انجسُطخ وانًشكجخ  

انًؾبضشح انؾبنُخ ،ورىعُه سؤال يزمذو نزؾفُض انطهجخ ػهً انزفكُش ثؾهخ .صى انجذء ثبنًؾبضشح .وفٍ َهبَخ 

ىعُه األسئهخ وانشد ػهً اسزفسبسارهى ويشبغههى راد انصهخ ثبنًىضىع انًطبف فسؼ انًغبل نهطهجخ ثز

 .وانؼىدح انً ؽم انسؤال انزٌ رى طشؽخ سبثمب.
 

 طشائك انزمُُى      

 

انًسزُجطخ يٍ انًبدح انًؼشوضخ فٍ كم ثؾم األسئهخ ثبنًؾبضشح ،و انزفبػم انًجبشش يٍ خالل انًشبسكخ 

يغ إعشاء انزمًُُبد انُىيُخ ثىسبطخ  رطشأ أصُبء لشاءح انزؾضُش.ويب َطشؽه انطالة يٍ يشبغم  فصم .

 األسئهخ انمصُشح .

 

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 رؼضَض سوػ انًشبسكخ ،وانزفبػم انؾش فٍ انصف وفٍ أعىاء دًَمشاطُخ يؾذدح -1ط         

 رًُُخ سوػ انًجبدسح ،واأللذاو ،وانزُبفس ثٍُ انطهجخ ػهً انًشبسكخ فٍ انصف -2ط

 يُخ انزٍ رذفغ صىة رؼضَض انضمخ ثبنُفس وػذو رسشَت يؾزىَبد انصف انزشوَظ نفكشح انجُئخ اِ-3ط

 فشوق انفشدَخ ،وػذو انزطشق انً يب َضُش َىاصع انفشلخ ثُُهىانًسبواح ثٍُ انطهجخ ،واؽزشاو ان-4ط   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 أداح انزؼهى انشئُسخ هٍ انسًغ فٍ انصف اإلنكزشوٍَ فٍ انًىلغ انًخصص يٍ انكهُخ

رشخُص أيب انزؼهُى فُؼزًذ أسهىة انًُبلشخ وانؾىاس ؽىل يفشداد انًؾبضشح ،فضال ػٍ يشبسكخ انطبنت 

 اؽزسبة انفبئذح انجسُطخ وانًشكجخ انًشبكم انًزىلؼخ فٍ 
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 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .11

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .12

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .13

  

 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط هِاراث الوٌِج

 فٖ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردٗت هي البرًاهج الخاضعت للتق٘٘ن إشارةٗرجٔ ّضع 

 هخرجاث التعلن الوطلْبت هي البرًاهج 

 أساسٖ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستْٓ

 أم اخت٘ارٕ
 ٘تالوِاراتاألُذاف  ت ٘الوعرفاألُذاف 

 برًاهج الخاصت بال

األُذاف الْجذاً٘ت 

 ّالق٘و٘ت 
ّالتأُ٘ل٘ت اراث العاهت الوِ

الوِاراث األخرٓ  )الوٌقْلت

الوتعلقت بقابل٘ت التْظ٘ف 

 (ّالتطْر الشخصٖ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحت 

 
  

 وْرج ّصف الوقررً

 

 ّصف الوقرر

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 انجُُخ انزؾزُخ  .11

   السالم لفته سعيد/المؤلف عبد  الرياضيات المالية  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  الرياضيات المالية  /المؤلف عبد السالم لفته سعيد  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
، وكتب ورسائل جامعية حول المقرر في مكتبة كلية اإلدارة واالقتصاد ودورياتكتب 

 المتاحة على شبكة المعلومات الدولية  الرياضيات المالية 

 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
طشَمخ  اسى انىؽذح / أو انًىضىع

 انزؼهُى
 طشَمخ انزمُُى

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 1

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

هفِْم ّعٌاصر ّقْاً٘ي ،  اساس٘اث الفائذة البس٘طت

 ،قاًْى الجولت العالقت ب٘ي القْاً٘ي 
 اخزجبس َىيٍ  َظشٌ 

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 2

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

طرٗقَ الٌور ّالقْاسن . الطرٗقت الِاهبْرك٘ت  

  ّالطرٗقت الوستق٘وت. طرٗقَ الرصذ الشِرٕ
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 3

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

الذفعاث الذّرَٗ الوتساَّٗ . قاًْى الذفعاث .عٌاصر 

 الذفعاث .جولَ الذفعاث 
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 4

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

. الفْائذ  تس٘ذ القرّض قص٘رٍ االجل .القسط الْاحذ

 هقذها 
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الوال٘ت الرٗاض٘اث  3 5

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

 اخزجبس َىيٍ َظشٌ الفْائذ الذّرٗت .. األقساط غ٘ر الوتساَّٗ 

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 6

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

خصن الذْٗى ..قاًْى الخصن . أًْاع الخصن .العالقت 

 ب٘ي الخصْهاث التجارٗت ّالصح٘حَ
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الوال٘ت الرٗاض٘اث  3 7

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

الق٘وَ الحال٘ت للذفعاث الذّرٗت الوتساَّٗ .قطع 

 ّالتجارٗت األّراق الوال٘ت 
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ
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 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

الفائذٍ الوركبَ . تعرٗف ّقاًْى  .ك٘فَ٘ استخراج 

 الفائذٍ الوركبت .
 َىيٍاخزجبس  َظشٌ

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 9

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

استخراج الوبلغ ّالزهي للفائذٍ الوركبَ .استخراج 

 سٌَ  55الجولَ لوذٍ تزٗذ عي 
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 11

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

الق٘وَ الحالَ٘ للفائذٍ الوركبت . قاًْى الق٘وَ الحالَ٘ 

 .بالفائذٍ الوركبت ّبالذٌٗار .
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 11

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

استخراج الخصن. قاًْى الخصن للفائذٍ الوركبت 

 .هقارًَ الخصن ب٘ي الفائذٍ الوركبَ ّالبس٘طَ 
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ

 -الرٗاض٘اث الوال٘ت  3 12

الفائذة البس٘طت 

 ّالوركبت

جولَ الذفعاث الذّرٗت .قاًْى الجولَ ّاستخراج 

 الجولَ
 اخزجبس َىيٍ َظشٌ



  
 7الصفحت 

 
  

 األَزشَُذ، يىالغ اإلنكزشوَُخة ـ انًشاعغ 

.... 
لجامعات مختلفة والتواصل معهم لمعرفه اخر التحديثات في متابعة مواقع األنترنيت 

    مجال الفائدة البسيطة والمركبة 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .12

   

يٍ انكزت انزٍ كزجذ فٍ يغبل انشَبضُبد انًبنُخ ورطىَش انًؾبضشاد ورؾسُُهب االسزؼبَخ ثمذس كجُش 

 ورؼضَضهب ثأؽذس انًفبهُى واأليضهخ انؼًهُخ انزٍ رؼضَض انًفهىو ورشسخه نذي انطبنت 

 
 


