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 جامعة فيالدلفيا

العلوم اإلدارية والماليةكلية   

العلوم المالية والمصرفية قسم  

2014/2015 السنة الدراسية االول/ الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

إدارة المصارف:المــادةعنون  0320220:المــادةرقم    

السنة الثانية:مستوى المادة  المتطلب السابق و/ أو المرافق: 

ت المحاضرة :وق ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو رقم المكتب  البريد اإللكتروني الساعات المكتبية 

   31202 استاذ مساعد د.محمد داود عثمان
 

 

 :المادةوصف 

 

لمفهوم تتناول استعراض لعلوم المالية والمصرفية، و ا تخصصفي  جباريةمن المتطلبات اال ه المادةعتبر هذت
الهيكل التنظيمي و البنوك التجارية، واهداف البنك التجاري، واالنشطة والوظائف المقدمة من قبل البنوك التجارية. 

للبنوك التجارية، والنواحي اإلدارية المتعلقة بإدارة المصرف، وتقييم االداء المالي للمصرف من خالل تحليل 
المختلفة المتعلقة به، ومصادر واستخدامات االموال. وكيفية إدارة الموجودات واالصول بكفاءة لقوائم المالية ا

وفاعلية، والفوارق الرئيسية ما بين البنوك التجارية ومؤسسات االقراض المتخصصة. وتوجه البنوك الحالي نحو 
 لكترونية .االعتماد على توزيع المنتجات والخدمات من خالل البنوك اال

 
  

 

 :المادةأهداف 

 بالعمل المصرفي. تزويد الطالب بالمفاهيم االساسية المتعلقة .1
 . البنوك وتشكيلة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة من قبل البنك .تعريف الطالب بألية عمل 2
 .تمكين الطالب من تحليل وتقييم أداء البنك .3
يه بأن يكون موظف او مسؤول ناجح في البنك من خالل ترسيخ المبادىء .تحفيز الطالب وخلق الدافعية لد4

 العمل المصرفي. مجال لديه في السليمة والقواعد االساسية
 .تحديد مصادر واستخدامات اموال البنك .5
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والمطلوبات في البنك  الموجودات والمطلوبات في البنك من خالل إدارة الموجودات .دراسة العالقة ما بين6
 اءة وفاعلية.بكف
 .معرفة التطورات الحاصلة في العمل المصرفي وبشكل خاص المنتجات والخدمات المصرفية االلكترونية .7
   .تمكين الطالب من حل المشاكل والقضايا المختلفة في مجال العمل المصرفي.8

 .الربط بين الجوانب النظرية والعملية التطبيقية .9

 

 مكونات المادة:

 

 نوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(الكتب )الع* 

 )عنوان الكتاب، المؤلف ، الجهة الناشرة، سنة النشر(  .الكتب المقررة:1
 . 2006، دار وائل للنشر،االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، رمضان زياد و جودة محفوظ

 .القراءات اإلضافية )الكتب، الدوريات .... الخ (2
         Bank Management & Financial Services,Rosse &Hudgins,Mc GRAW-HILL,2005 

 ججج

 .   2011إدارة البنوك المعاصرة، شبيب دريد،دار المسيرة،   

 

 المواد المساندة: 

 .....الخ( ، ساليدات بوربوينت)أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية 

 

 (حيث ينطبق) ةدليل الدراس: 

 الخطة الدراسية للمادة.     

 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل:  

 .مناقشة وحل العديد من الحاالت العملية.1     

 3.تقديم واجبات بيتية معطاة للطلبة تضم محتويات المادة التعليمية.2     

 .توزيع بعض محتويات المادة لتحضيرها من قبل الطلبة في القاعة التدريسية وطرح مجال 3     

 لمناقشة والحوار. ل        
 

 طرق التدريس:

 ، مناظرات، وغريهاوتطبيقات عملية حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل

 
 

 :مالتعل   ئجنتا

 :Knowledge and Understandingوالفهم  العلمية المعرفة.1
 بالمصرف. باالسس والقوعيد السليمة في مجال إدارة كافة النواحي المتعلقةالمعرفة التامة 

 :Cognitive Skillsمهارات اإلدراك ومحكاه األفكار .2
 :Communication Skillsمع المصادر واألشخاص  االتصال والتواصل األكاديمي تمهارا .3
 Practical and   or Professionalمهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة .4

Skills(Transferable Skills) 
 

 

 

 :(رات العقلية )القدرة على التفكير والتحليلالمها 
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من خالل التعليم الذاتي، االبحاث، المقاالت العلمية، الزيارات الميدانية، باإلضاافة إلاى اياارة المكتباة، 

 ومناقشة العديد من مواضيع المادة وحاالت عملية .  ،رونية ألغراض البحثتوإستخدام المواقع اإللك

 

 

 (ية واألكاديميةمهارات التواصل )الشخص: 

 .التفاعل المباشر القائم ما بين المدرس لهذه المادة والطالب.1    

 . التواصل ما بين مدرس المادة والطالب عبر البريد اإللكتروني ، والتعلم اإللكتروني. 2    

 : المادة العلمية، وجدول الموقع اإللكتروني للقسم ولعضو هيئة التدريسيتاح من خالل .3    

 اإلرشاد للمادة، ومواعيد االمتحانات.      

 . التواصل ما بين الطلبة الخرجين مع أساتذتهم. 4    

 

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية:   

 .الربط ما بين الحاالت العملية والسيناريوهات مع الجوانب النظرية بشكل يساعد على ترسيخ1  

 المادة في عقل الطالب.      

 المصارف.  الحدايارة  تنظيم  لى كيفية أداء العديد من االنشطة واالعمال من خالل.التعرف ع2  

 عإستضافة أحد المدراء التنفيذين في أحد البنوك لإللقاء محاضرات ومناقشات ضمن مواضي.3  

 المادة.     

 

 

 أدوات التقييم: 

 التعليمية. في مواضيع المادة تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 ( على األقل.3: تكون مفاجئة عددها )اختبارات قصيرة 

 

  من الطالب المشاركة في حل المساالل المعطااة فاي المحاضارة، إضاافة  ب: مطلودراسيةواجبات

 إلى حل التمارين البيتية التي تعطى له وتقديمها في الموعد المقرر. 

 

 قاً للنماذج المعتمدة في مجال الجودة، بحياث تكاون االمتحان النهائي وف يتم إعداد: االمتحان النهائي

مدى إستيعاب الطالب للمادة بشكل كامل، علماً بانن تواياع العالماات محتوياته شاملة للمادة وتقيس 

 خالل الفصل تكون على النحو التالي:
 

 

 توايع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

حان النهائياالمت  40 

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 المجموع
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 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية:  

 اسناد الحقوق الفكرية ألصحابها.  -

 االبتعاد عن السطو األكاديمي. -

 

 كيةحقوق الطبع والمل: 

 اإلشارة إلى أي كتاب أو مرجع عند االقتباس منه.  -

 عدم النسخ واالقتباس دون اإلشارة إلى الكتاب أو المرجع او البحث.  -

 
 

 

 

 

 :على أسابيع الفصل الدراسي العلمية  المادةتوايع مواضيع 

 

 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات تسليمها والتقارير   
ستغطىاألساسية والمساندة التي  المواضيع  األسبوع 

بالوظائق واجبات تتعلق   

واالنشطة التي يقدمها 

الجهاا المصرفي في 

 االردن

 

 

 

 

 مقدمة عن البنوك :
 أ.البنوك التجارية :

 مفهوم البنك التجاري-
 غايات واهداف البنك التجاري.-
 مع التركيز على  -التقليدية والحديثة -المقدمة من قبل البنوك التجارية الخدمات-
 االعتمادات المستندية. –الكفاالت  -لعميات المصرفية الخارجية :الحواالتا  
 الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية.-

(1) 

دراسة حالة لبنك 

 متخصص في االردن
 :مؤسسات اإلقراض المتخصصة -مقدمة عن البنوك المتخصصةب.
 مفهوم البنوك المتخصصة-
 غايات واهداف البنوك المتخصصة-
 االنشطة المقدمة من قبل البنوك المتخصصة.الوظائف و -
 اوجه االختالف ما بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة.-

(2) 

 

دراسة حالة تتعلق بكيفية 

اتخاذ قرار االئتمان في 

 البنك مركزياً 

 النواحي اإلدارية في البنك : 
 .  واتخاذ القرارات لمركزية في تنظيم انشطة واعمال البنكا-
 االسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في البنوك التجارية . -
 الموظفون  –اإلدارة الوسطى  –اإلدارة العليا  –مجلس اإلدارة موظفوا البنك :-
 االخرون .  
   اقسام ووحدات البنك التجاري:المسؤوليات والواجبات .-

(3) 

 

 

 

 : واالجراءات المتبعة للحدمنها –القياس  –المفهوم  المخاطر التي تواجه البنك :
 مخاطر االئتمان.-

 

(4) 

 



[Type text] 

 

 5 

 

 

حاالت عملية تطبيقية من 

خالل ربط االنواع المختلفة 

ن المخاطر مع مقررات م

 لجنة باال.

 مخاطر السوق.-
 مخاطر السيولة.-
 مخاطر العمليات-
 مخاطر رأس المال-
 المخاطر القانونية  -
 مخاطر السمعة. -

Quiz/1 

 

 

بيقيةواجبات +حاالت تط  

 عملية 

 :في البنوكعملية خلق الودائع )النقود (

 مفهوم خلق النقود-

 ملية خلق النقود.االساسية لعاالفتراضات -

 تطبيقات عملية. -كيفية خلق النقود من خالل البنك التجاري-

 تطبيقات عملية. -كيفية خلق النقود بواسطة البنك المنفرد-

 مجموعة البنوك . –رفي كيفية خلق النقود بواسطة الجهاز المص-

 

(5) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 واجبات +حاالت تطبيقية

عملية    

 مصادر واستخدامات اموال البنك التجاري :

 أ.مصادر اموال البنك التجاري وتضم :

 –اموال المصرف الخاصة:رأس المال المدفوع -المصادر الداخلية-

 سندات الدين طويل االجل. –االرباح المحتجزة 

 همية اموال البنك الخاصةوظالف وأ-

 

 التسهيالت االئتمانية الخارجية –المصادر الخارجية:البنك المركزي -

 مصادر التمويل االخرى. -    

 ب.استخدامات وتوظيف اموال البنك التجاري:

 التسهيالت االلتمانية المباشرة :الجاري مدين او السحب على -

روض تمويل ق –الكمبياالت  –القروض والسلف  –المكشوف  

 االعتمادات والصادرات.

 االعتمادات المستندية –التسهيالت االلتمانية غير المباشرة:الكفاالت -

(6) 

 

مراجعة 

المتحان وا

 االول

 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

 

 حاالت تطبيقية عملية

    وواجبات.    

 تنمية وإدارة مصادر تمويل البنك التجاري :

 ري الخاصة.البنك التجاحجم اموال  وإدارة تنمية-

 الوسالل  –العوامل المؤثرة في عدم إستقرارية الودالع تنمية الودالع :-

 .والطرق المتبعة من قبل البنوك في مجال جذب الودالع  

 تنمية وإدارة مساهمة البنك المركزي في تمويل البنوك التجارية.- 

 تنمية التسهيالت االلتمانية الخارجية.-

 .رىتنمية مصادر التمويل االخ-

 

(9) 

 

 Quiz/2 

حاالت عملية من خالل 

دراسة القوائم مالية لعدة 

 بنوك 

 تشغيل موارد البنك التجاري :أسس 

 مكونات االستراتيجية االقراضية -

 –العوامل المؤثرة في االستراتيجية االقراضية :رأس المال الممتلك -

حاجات  –سياسة البنك المركزي  –استقرار الودالع  –الربحية   

 المركز المالي للعميل المقترض .  –االقتصاد القومي 

الضمان    –السيولة  –مبادىء توظيف اموال البنك التجاري:الربحية -

  اشتراك البنوك التجارية في تمويل خطط التنمية االجتماعية. –

(10) 

 

واجبات وحاالت عملية 

 تطبيقية

 إدارة الموجودات والمطلوبات :

 إدارة رأس  –إدارة المطلوبات  –ة الموجودات المرحلة االولى:إدار-

 المال.                      

 

(11) 
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 تحقيق اهداف البنك وسياساته وتضم:إدارة القروض  -المرحلة الثانية-

 إدارة موقف االحتياطي .-                    

 إدارة السيولة وتضم :االحتياطيات االولية واالحتياطيات الثانونية .-

 إدارة االصول  –ستثمارات :إدارة المديونية طويلة االجل إدارة اال-

 الثابتة .  

 مداخل تخصيص االموال والموالمة بين الموجودات والمطلوبات:-

 Pool – of Fundsمدخل مجمع االموال او االموال المشتركة )  

Approach) 

  (Asset-Allocation Approach)مدخل التخصيص المعدل -

 في استخدام اموال البنك مدخل االولويات -

وكيفية مدخل تحليل الفجوة بين المطلوبات والموجودات البنكية -

 إدارتها.

مراجعة 

واالمتحان 

 الثاني

 

 

 

(12) 

وحاالت عملية  واجبات  

 

 :استراتيجية إدارة محفظة االستثمارات المصرفية 

 المصرفية . مفهوم المحفظة-

 ك. اهداف محفظة االستثمار في البن-

 مخاطر محفظة االستثمار في البنك.-

السياسات الحاكمة لعملية االستثمار في االوراق المالية:تحديد المستوى -

العالد المطلوب على االستثمار  –نطاق التنويع  –المقبول من المخاطرة 

  –االوراق المالية المعفاة او غير المعفاة من الضرالب 

  -ن متطلبات الربحية والسيولةالتنسيق بي –هيكل اتخاذ القرارات 

  التحكم في المخاطرة . –تاريخ االستحقاق  

(13) 

 

 

 

(14) 

واجبات وحاالت عملية من 

خالل تحديد الخدمات 

المصرفية االلكترونية 

المقدمة من قبل البنوك 

المحلية ومقارنتها مع 

 البنوك العالمية.

 ك :الخدمات المصرفية االلكترونية المقدمة من قبل البنو 
 مفهوم الصيرفة االلكترونية -
 اهمية الصيرفة االلكترونية.-
 عوامل نجاج الصيرفة االلكترونية.-
 متطلبات تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية .-
نقاط البيع  –قنوات التوزيع االلكترونية:جهاز الصراف االلي -

رونية الصيرفة االلكت –الصيرفة االلكترونية المنزلية  –االلكترونية 
 –البنك الفوري او مراكز خدمة العمالء  –البنك الناطق  –المحمولة 

 بنوك االنترنت .  –خدمات الرسائل القصيرة  –التلفزيون الرقمي 
 مخاطر الصيرفة االلكترونية .-
  المعوقات المتعلقة بتبني البنوك للصيرفة االلكترونية .-

(15) 

وحاالت عملية واجبات   

 تطبيقية 

 لفائدة :اسعار ا

 حساب معدالت اسعار الفالدة على الودالع والتسهيالت االلتمانية .-

 حساسية البنك تجاه اسعار الفالدة :الخطوات االحصالية لحساسية -

  الموجودات لمعدل الفالدة إلى حساسية المطلوبات لمعدل الفالدة.  

(16) 

فترة 

االمتحان 

 النهائي
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  الوقت المتوقع لدراسة المادة

  

الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئاة الخمساين دقيقاة  هليمعدل ما يحتاج إ

                 . 

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

 إذا غاب الطالب أكثر ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من -1

 عميد الكلية، يحرم من  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهموع الساعات المقررة للمن مج %(15)من   

 ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر أما إذالتقدم لالمتحان النهالي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، 

 . أحكام االنسحابقهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية 

 

 يغلق الهاتف النقال قبل الدخول إلى قاعة المحاضرة كما يمنح من استخدامه كألة حاسبة. وفي خالف ذلك  -2

 يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن حرمانه من االمتحان.   

  

 

 الكتب/عـالمراج

 : الكتب 
 الناشر(  )عنوان الكتاب، المؤلف ، الجهة الناشرة، سنة الكتب المقررة:. 1

 . 2006االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، رمضان زياد و جودة محفوظ، دار وائل للنشر،
 القراءات اإلضافية )الكتب، الدوريات .... الخ ( .2
         Bank Management & Financial Services,Rosse &Hudgins,Mc GRAW-HILL,2005 

 
 ججج

 . 2011دريد،دار المسيرة، إدارة البنوك المعاصرة، شبيب   
 

: المجاالت الدورية العلمية المحكمة المتوفرة في قسم الدوريات. المجالت العلمية  
 

 

 المواقع االلكترونية Websites: 

www.googgel.com  
www.yahoo.com 

 

http://www.googgel.com/
http://www.googgel.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/

