جامعة فيالدلفيا
كليــة األعمال
قســـم العلوم المالية والمصرفية

مخطط تدريس الماده
الـمــــادة :إدارة االستثمار

رمز المادة0320432 :

مستوى المادة :متطلب قسم إجباري ( السنة الرابعة )

المتطلبات السابقة أو /المرافقة :اداره مالية ( ) 320210

موعد المحاضرة:

الساعات المعتمدة3 :
عضو هيئة التدريس

االسم

الرتبة األكاديمية

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
تتناال الماداالرالر مألاا لمقتاادلملمتهاالراللادماااوالملألاات دل ل مفوماااتلملماتمفهاايلاللألاات دل ل ماااو لمامل اا ل
مادخلطفلملمفومعلل هلر لمادخلطفل كالا لملألات دل ل مادرال ا لملاا الرلفشافال ال لا ا ل دالل ل مر م لل
ملألاات دل لمادخت م ا لملماد و اال لمقأللألا لا اافم لملألاات دل ل مفومااالل.لكدااللتتناال الماداالرالر مأل ا لملألااتفمت د ل ل
مادال دا ل ا لملألاات دل لل كاالا لتتااافالماا لمادماالي تلمقأللألا لل ا لت ا تلمادخاال ه لملألاات دل ه لمادخت ما لل كداالل
تتافالمادلرالاا لملألت دل م لما ا ل نلح ثل ح رمتالملأ كلاالمل زمهليلمل خلطفيل.ل

أهداف المادة:

تهدف الماده الى اكساب الطالب المعارف والمهارات االساسيه في عملية اتخاذ القرار االستثماري والذي يوازن
ما بين عنصري العائد والمخاطر وتشمل كذذل التعذرف علذى الميذاايس االساسذيه لاسذتثمار ومااالتذه وانواعذه
وتهذذدف المذذاده ايىذذاالى اكسذذاب الطلبذذة المهذذارات العلميذذة والتقنيذذات واألدوات المطلوبذذة فذذي إدارة االسذذتثمارات
وأساليب اتخاذ القرارات االستثمارية ويكون ذل حسب ربحيتها والمخاطر المترتبة عليها .
مكونات المادة:
اوالا .الكتب المقررة:
 .1إدارة اإلستثمار والمحافظ االستثماريه الدوري  ،مؤيد عبدالرحمن  ،اثرا للنشر والتوزيع .2011
 .2إدارة اإلستثمارات  ،محمد مطر  ،دار وائل للنشر والتوزيع . 2015،
ثانيا ا .المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية) -
ال يواد
ثالثا ا .دليل الدراسه(حيث ينطبق )
-

اطالع الطالب االولي على كل موضوع من مواضيع الماده

-

شرح الموضوع للطالب اثناء المحاضره

-

حل االمثله مع الطالب وبطريقه تفاعليه

-

االستعانه بامثله خارجيه

رابعا ا :دليل الواجبات الدراسيه ودليل المختبر ( حيث ينطبق)
-

واابات يقوس بها الطالب بشكل منيرد

-

وااابات يقوس بها الطلبه بشكل اماعي (فريق عمل)

خامسا ؛ أساليب تدريس المادة:
-

محاضرات ،مناقشات ،حل مسائل ،مناظرات  ...الخ

نتائج التعلم Learning outcomes
اوالا .المعرفة والفهم Knowledge and understanding
بعد دراسة الطالب لهذه الماده من المتوقع ان يكون قادرا على معرفة :
-

فهس واستيعاب االطار النىري لموضوع ادارة االستثمار بشكل اساسي.

-

تمكذذين الطالذذب مذذن اسذذتخداس األدوات والتقنيذذات العلميذذة التذذي درسذذها فذذي معالاذذة حذذل المشذذكات
واتخاذ القرار االستثماري المائس.

-

تمكين الطالب من ااراء الدراسات التطبيقية للمواضيع ذات الصله بادارة االستثمارات المختليه.

ثانيا ا .مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

 .1يأتي اذا من خال التركيز على مبدأ التعلس الذاتي وتزويد الطالب بمختلف الكيايات الازمه ليكذون اذادرا
على ايااد الحلول المناسبه للمشاكل والمعاضل االستثماريه التي اد يتعرض لها.
 .2التركيز على األبحاث والمقاالت العلمية باإلضافة الى زيارة المكتبة واستخداس االنترنت ألغراض إعداد
األوراق العلمية او األبحاث .
 .3اكساب الطالذب مهذارات القذدرة علذى االسذتنتا والتحليذل والذربط بذين الحقذائق والمعلومذات النىريذة التذي درسذها
والاانب التطبيقي للمادة

ثالثا ا .مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
 .1التركيز على تياعل الطالب مع مدرس المادة في المحاضرة وكذل عبر البريد اإللكترونذي  ،حيذث يواذد
مواذذع الكترونذذي للقسذذس علذذى االنترنذذت يحتذذوي علذذى ميذذردات المذذادة العلميذذة واذذدول السذذاعات المكتبيذذة
ومواعيد االمتحانات وأسئلة وتمارين محلولة  ،كي يتاح للخريج التواصل مع استاذ المادة أيضا " .
.2

ان يكون الطالب اادرا على الوصول الى المعلومة المطلوبة والحصول عليها من بطون الكتب والمرااع المختلية
،وكذل من األشخاص اصحاب االختصاص .

رابعا ا .مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills
 .1أ ن يكون الطالب اادرا على استخداس وتطبيق مذا حصذل عليذه مذن ميذاايس ومهذارات فنيذة علذى ارض الوااذع  .وان
يكون اادرا على دراسة وتحليل الحاالت الدراسية المختلية.

أدوات التقييــــم:
 تقارير و/أو أبحاث اصيرة و/أو مشاريع
 امتحانات اصيرة
 واابات
 تقديس شيوي لألبحاث والتقارير
 امتحانات فصلية ونهائية

توزيع العالمات على أدوات التقييم

أدوات التقييم

الدرجة

االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي  40عالمة

40

التقااااااارير و/أو األبحااااااااث  /الواجباااااااات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع

100

األمانة العلمية والتوثيق المطلوبة من الطالب عند اعداد األبحاث أو أوراق العمل


أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)



إسناد الحقوق اليكرية ألصحابها



االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism

توزيع المادة على الفصل الدراسي
المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
األسبــــــــوع

المفاهيم األساسية لإلستثمار ويشمل :
1



تعريف االستثمار ،االدخار واالستهالك



أهداف االستثمار



مفهوم االستثمار،المضاربه والمقامره والفروقات بينها

المقومات االساسيه ألي قرار استثماري
2

3



انواع القرارات االستثماريه



االستراتيجيه المالئمه لالستثمار

العائد والمخاطر ويشمل

الوظائف والتقارير ومواعيد
تقديمها

ما هو مفهوم العائد على االستثمار
 كيف يتم حساب العائد المتوقع
 تعريف مخاطر االستثمار
 العالقه ما بين العائد والمخاطر

4

اختبار قصير

 انواع المخاطر
 مصادر مخاطر االستثمار

5

 اساليب قياس المخاطر.
مجاالت وادوات االستثمارويشمل :
االمتحان االول

6

7



مجاالت االستثمار



ادوات االستثمار .

تقييم السندات ويشمل:
8

9



انواع السندات



تقييم السندات



عوائد السندات

اختبار قصير

تقييم االسهم ويشمل:
10



انواع االسهم



نماذج تقييم االسهم الرئيسيه

شركات االستثمار وتشمل :
11

12



مفهوم وانواع صناديق االستثمار



اهداف صناديق االستثمار



تقييم صناديق االستثمار

االمتحان الثاني

اساليب تقييم المشروعات االستثماريه طويلة االجلوتشمل:
13

14

15



خصائص االستثمارات طويلة االجل



اسلوب فترة االسترداد



اسلوب صافي القيمه الحاليه



اسلوب دليل الربحيه



اسلوب معدل العائد الداخلي



أثر التضخم على تقييم المشروعات



مراجعه الماده
االمتحان النهائي

16

الوقت المتوقع لدراسة الماده
حدتلمامددلماد

لا لالتقلماالاب:ل لللله دلانلأللات نل لادلكدلأللا لت هسل

سياسة الحضور والغياب
 - 1سمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو اهري يقبله عميد الكلية إذ يترتب على ذل
اعتبار الطالب منسحبا من المادة في حالة ابول العميد للعذر ويمنع من تقديس االمتحان النهائي وتكون دراته صيرا في حالة عدس ابول
العميد للعذر المقدس من ابل الطالب.
 – 2يغلق الهاتف النقال ابل الدخول الى ااعة المحاضره كما يمنع استخدامه كاله حاسبه في االمتحانات وفي خاف ذل
يتحمل الطالب كامل المسؤوليه عن حرمانه من االمتحان

المراجع العلمية للمادة


الكتـــــــــــب

-

د .ااسس علوان ،ادارة االستثمار بين النىريه والتطبيق،عمان  ،دار الثقافه2010،

 المااتى العلميه الدوريه المحكمه
 اواعد البيانات االلكترونيه
-

ااعدة البيانات EBSCO

-

ااعدة البيانات Science Direct

-

ااعدة البيانات E-Marefah

 الموااع اإللكترونية Websites
-

سوق عمان المالي ()www.ase.com.jo

-

مؤسسة تشايع االستثمار االردنيه ()www.jic.gov.jo

