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 :المادةوصف 

هذه المادة من المتطلبات االجبارية في قسم العلوم المالية والمصرفية. المالية السلوكية هي تطبيق 

المفاهيم النفسية على السلوك والقرارات المالية للمستثمرين. تهدف هذه المادة الى توضيح العديد من 

للمستثمر الفرد او الشركات  تالقراراالمواضيع التي تتعلق بتطبيق مداخل المالية السلوكية والتحيز في 

المالية في  تالقراراالمالية. وسوف يتم التطرق الى فهم و تحليل السلوك النفسي واثره على اتخاذ 

االسواق بجميع اشكالها. كما تهدف الى تحديد وتطبيق المفاهيم واالليات الفعالة للمساعدة على تعزيز 

 المالية للمستثمرين.  تالقرارا

 

 
 

 ة:المادأهداف 

 

 نهاية هذا الفصل سو يتم فهم ما يلي: مع

 فهم ومعرفة السلوك الخاطئ في التنبؤات والتحيزات التي تؤثر على قرارات االشخاص. .1

 الممارسات المالية. ير هذه القرارات والتحيزات علىثية تأفهم كيف .2

 نماذج التقليدية والتقنيات االخرى. لتطبيق هذا الفهم ل .3

كثزر كفزا)ة لمثزل المسزتثمرين االفزراد األتطبيق المفاهيم السليمة للمساعدة على تعزيزز القزرارت الماليزة  .4

 .والتجار(



 .تطوير مهارات االتصال و الكتابة .5

 ي.رات العمل الجماعي والتعاونتطوير مها .6

 .تطوير الروابط بين النظرية والممارسة المهنية .7

 

 

 مكونات المادة:

  ،المؤلفون، الناشر، سنة النشر(الكتب لالعنوان 

 . 2013المالية السلوكية، عثمان محمد، دار الفكر للنشر والتوزيع، 
 December 2010, Vol. 2010, No. 2'Arnold S. Wood :ManagementInvestment and Finance ehavioralB 

 

 

 

 المواد المساندة: 

 لأشرطة فيديو، األشرطة الصوتية، ساليدات بوربوينت ....الخ(.    

 

 ) دليل الدراسة ) حيث ينطبق:  

 للمادة. المعتمدة الخطة الدراسية

 

 ) دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر  ) حيث ينطبق: 

 .مناقشة وحل العديد من الحاالت العملية.1

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

 .توزيع بعض محتويات المادة لتحضيرها من قبل الطلبة في القاعة التدريسية وطرح مجال3     

 للمناقشة والحوار.   
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 نتاجات التعلّم: 

 المعرفة العلمية والفهم 

  على التفكير والتحليل(المهارات العقلية )القدرة 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

  العملية المكتسبة من الممارسة المهارات 
 

 (:المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

من خالل التعليم الذاتي، االبحاث، المقاالت العلمية، الزيارات الميدانية، باإلضاافة للاى اياارة المكتباة، 

 ومناقشة العديد من مواضيع المادة وحاالت عملية .  ،رونية ألغراض البحثتلمواقع اإللكولستخدام ا
 

 

 (مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية: 

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

http://www.cfapubs.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&authorsField=(Wood%2C+A+S)


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

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

 اإلرشاد للمادة، ومواعيد االمتحانات.      

 ذتهم. . التواصل ما بين الطلبة الخرجين مع أسات4    
 

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية:   

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

 المادة في عقل الطالب.      

 .التعرف على كيفية أداء العديد من االنشطة واالعمال من خالل تنظيم  ايارة الحد المصارف. 2  

 ع.لستضافة أحد المدراء التنفيذين في أحد البنوك لإللقاء محاضرات ومناقشات ضمن مواضي3  

 المادة.     
 

 

 أدوات التقييم: 

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

 على األقل.3: تكون مفاجئة عددها لاختبارات قصيرة ) 

 

من الطالب المشاركة في حل المسائل المعطزاة فزي المحاضزرة، فضزافة فلزى  بمطلو: واجبات دراسية

 حل التمارين البيتية التي تعطى له وتقديمها في الموعد المقرر. 

 

: يتم لعداد االمتحان النهائي وفقاً للنماذج المعتمدة في مجال الجودة، بحياث تكاون االمتحان النهائي

ى استيعاب الطالب للمادة بشكل كامال، علمااً با ن محتوياته شاملة للمادة وتقيس مد

 توايع العالمات خالل الفصل تكون على النحو التالي:

 

 

 

 

 توايع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات 

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

عملية االقتباس من أي كتاب أو أي مرجع مستخدم في األوراق البحثية المقدمة يجب أن يتم ذكره 

 من خالل الورقة المقدمة



 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوايع مواضيع 

 
 

الواجبات الدراسية والتقارير  

 وأوقات تسليمها
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 الفصل االول:  

 اساسيات في المالية التقليدية -

 المنفعة المتوقعة -

(1) 

 واجب بيتي

 

 الفصل الثاني:

 اساسيات  في المالية التقليدية 

نظرية تسعير االصول الراس مالية وكفاءة -

 السوق

(2) 

 الفصل الرابع: تمارين وواجبات بيتية

المراجحة في االسواق المالية ومعوقاتها 

 وسلوك المستثمر
 

(3) 

 

 

 

تقديم عرض في قاعة الدرس 

وك لعن بعض جوانب الس

 المتحيز للمستثمرين

 

 الفصل الخامس:                                      

 

                  التحيز في السلوك للمستثمر                

   

 

 

(4) 

 

Quiz/1 

حل تمارين وأنشطة مختلفة 

 حول المادة

( 5) مراجعة للمادة قبل االمتحان االول  

 المراجعة واالمتحان االول

 

 الفصل السادس:                                       

ثمر تالثقة المبالغة في سلوك المس  

 

 

(6) 

مناقشات عن دور العاطفة في 

الت ثير على القرارات 

 االستثمارية

 الفصل السابع  :                                      

 

 العاطفة           

 

(7) 

 

 الفصل الثامن:                                        

 

ثمر المنبثق من التحيز تسلوك المس     

 

(8) 



 

Quiz/2 

تقارير مكتوبة عن أثر  ادلعد

الثقة الزائدة على قرارات 

 االستثمار

                                                           

                                                    

    الفصل التاسع:                                         

 

ت ثير الثقة  

 المبالغ فيها على قرارات المستثمر

(9) 

الفصل العاشر:                                          

  

ثمر على العاطفة تاعتماد سلوك المس   

 

(10) 

االمتحان الثانيالمراجعة و  الفصل الحادي عشر :                                 

 

  الدوافع االجتماعية : االنانية وااليثار 

 

(11) 

Quiz 3                                   : الفصل الثاني عشر 

 

 الدوافع االجتماعية والسلوكية

 

(12) 

 

 الفصل الخامس عشر:                                واجب بيتي

  السلوكيات الالعقالنية في االسواق المالية 

 

(13) 

 الفصل السادس عشر :                                مراجعة عامة للمادة

 

  السلوكيات الالعقالنية للمدراء 

 

(14) 

حل أسئلة متنوعة متعلقة 

 بالمادة

للمادةمراجعة عامة   (15 )  

النهائي االمتحان   (16 )  
 

 

 

 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 .                 لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقةالطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين  هليمعدل ما يحتاج ف

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

فذا غزاب الطالزب أكثزر مزن ومن مجموع الساعات المقزررة للمزادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من  %(15)

التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلز  المادةلفزفرا،(، أمزا فذا كزان الغيزاب بسزبب المزرض او 



د الكلية التي تطزرح المزادة ، يعتبزر منسزحبا، مزن تلز  المزادة وتطبزق عليزة أحكزام لعذر قهري يقبله عمي

 االنسحاب. 
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