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 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية   
 التمويل والمصارف قسم

 

 ادارة المحافظ االستثمارية مداقتوصيف 
 

 (Instructorداق )مدرس الم معلومات .1
 

 عطر خليف مصطفى غرايبة  : طساقال / مظسق ( مدرس) م ــــــــــــــاس

   10الى  9الساعة  : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الطكتبيـــــــــــــــــــــــالساع

  : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم الطكتب والرق

 Omar.k.gharaibeh@gmail.com : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

  مساعد البحث والتدريس/الطشرف/الفظي )إن وجد(:

 

 Course Description)المداق )وصف  .2
نعريــات وكــويد وة ارة محــارا ااوراق الطاليــةي مســس وميــيم االســت طار رــي ااوراق الطاليــةي وحليــت العوالــد والط ــا ري وظويــ  الطحفعــة 
وووزي  الط ا ري نعريات سوق رمس الطالي نطوذج وسـعير ااوـول الرمسـطاليةي اختيـار محـارا االسـت طار الكفـسةي قيـاس م ا  محـارا 

 عطلية على مستوى ااررا  والطشروعات والطسسسات االست طاريةي والطحارا االست طارية ري اإلسالم. االست طاري وطبيمات 
 

 (Course Title) مداقال بيانات .3
 بكالوريس: ى المدتو  ادارة المحافظ االستثمارية اسم المداق: 543341: مداقال قمر 

 عملي+  ظري ن: مداقال طبيعة
 االستثمارمبادئ  : المتطلب الدابق

 
 11:30-10:30 وقت المحاضرة:

 ساعة 82 الدراسية: داعاتعدد ال الريفي الفرل الدراسي: 8112/  8112 :يالعام الجامع

 

 (Course Objectives)ِ المداق  أهداف .4
 

 المدرة على وحليت العوالد والط ا ر -م

 المدرة على وظوي  الطحفعة وووزي  الط ا ر -ب

 وة ارة محارا االوراق الطاليةالمدرة على وكويد  -ج

 المدرة على بظا  محارا است طارية كفسة - 

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 (والكفايات)المعرفة والمهارات 

 جبمعت آل انبيج

 وانخخطيطدائرة ضمبن انجىدة 
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 :علىالمساق أن ٌكىن قادرا ا ٌفتزض بالطالب بعذ دراسته لهذ
 

 .او الورقة الطالية حساب عالد وم ا ر السهم .1
 .Harry Markowitzحساب عالد وم ا ر الطحفعة االست طارية بظا  على  ريمة  .2
 .Sharpeحساب عالد وم ا ر الطحفعة االست طارية بظا  على  ريمة  .3
 .Treynorبظا  على  ريمة  الط لى حساب عالد وم ا ر الطحفعة االست طارية .4
 .عد  ااوراق الطالية وااوزانالمدرة على ومليت الط ا ر مد خالل الطعررة ري حساب االروباط و  .5
 واإللطام بالطالية السلوكية.  EMHمعررة ررضية السوق الكف   .6

 

 
 (Course Content) محتوى المداق .6

 

 الموضـــــوع األسبوع

  Principle of Statistics Concepts األول
  Principle of Statistics Concepts الثاوً

 An Introduction to Portfolio Management الثالث

 An Introduction to Portfolio Management الزابع

 Mean-Variance Portfolio الخامس

 Mean-Variance Portfolio السادس

 االمتحان األول

 An Introduction to Asset Pricing Model الثامه

 An Introduction to Asset Pricing Model التاسع

 Portfolio Based on Sharpe Index العاشز

 Portfolio Based on Sharpe Index الحادي عشز

 االمتحان الثاني

 Optimal Portfolio Based on Treynor Index الثالث عشز

 Efficient Market الزابع عشز

 Efficient Market عشز الخامس

 النهائياالمتحان                           عشز السادس
 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 
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 استراتيجيات مخرجات التعلم ت

 نوع التقويم/القياس أنذطة التعلم التدريس
 (امتحان/عروض وفية/مظاقشة/واجبات)

يخعرف عهى وظريبث  1

وومبرج انمحبفظ 

 االسخثمبريت  

 انمحبضرة 
 أسئهت وأجىبت

 انخذريببث وانخمبريه  
 

 عرض أمثهت 
 حهخيص األفكبر

ممبروت انىظريبث 
  وانىمبرج

 

 امخحبن
  مىبلشبث داخم انمحبضرة

 

يطبك مببدئ وطرق  2

اوشبء انمحفظت 

 االسخثمبريت

 انمحبضرة 
 أسئهت وأجىبت

 انخذريببث وانخمبريه  
 

 عرض أمثهت 
 حهخيص األفكبر

ممبروت انىظريبث 
 وانىمبرج

 امخحبن
 مىبلشبث داخم انمحبضرة

 واجببث

يصمم محفظت  3

 اسخثمبريت مخىىعت

 انمحبضرة 
 أسئهت وأجىبت

 انخذريببث وانخمبريه  
 

 عرض أمثهت 
 حهخيص األفكبر

ممبروت انىظريبث 
 وانىمبرج

 امخحبن
 مىبلشبث داخم انمحبضرة

 واجببث

ويميم انمحفظت  يحهم 4

 انخي صممهب

 انمحبضرة 
 أسئهت وأجىبت

 انخذريببث وانخمبريه  
 

 عرض أمثهت 
 حهخيص األفكبر

ممبروت انىظريبث 
 وانىمبرج

 امخحبن
 مىبلشبث داخم انمحبضرة

 واجببث

 

 (Assessment) تقييم الطلبة .8
 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المدتخدمة

 10 خالل الفصت : )ومرير، وظالف، حضور(الفصت معطال-1
 20 ااسبوع الساب    وحريري مول امتحان-2
 20 ااسبوع ال اني عشر  وحريري ثاني امتحان-2
 50 مسبوع االمتحانات الظهالية وحريري نهالي امتحان-3

 

 (Text Book) الكتاب المقرر .2
 

 Investment Analysis and Portfolio Management المرجع الرئيس

 Frank K. Reilly & Keith C. Brown المؤلف

 .Cengage Learning products are represented in Canada by Nelson Education, Ltd الناشر

 8118-8112 الدنة
 Tenth Edition الطبعة

 https://s3.amazonaws.com/sitebooks/Long+Term+Investing/Investment الموقع االلكتروني للمرجع

+Analysis+and+Portfolio+Management+(2012).pdf 
 

 (االلكترونيةوتذمل الكتب والبحوث المنذورة في الدوريات او المواقع ) (References) المراجع اإلضافية .11
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