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 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية 

 التمويل والمصارف قسم

 

  "التجارية  نظم المعلومات المالية والمصرفية" مساقتوصيف 
 

 :معلومات مدرس المساق .1

 زـسفيان عيسى حري :المساق( منسق/  مدرس)اسم 

 ثن ربع 13:31 – 11:11حد ثل خمس،  01:00  – 12:00 :المكتبيةالساعات 

 3344، فرعي 64مكتب رقم  :رقم المكتب والرقم الفرعي

 Sufian_hraze@aabu.edu.jo :البريد االلكتروني

 ال يوجد :الفني / المشرف / والتدريسمساعد البحث 

 

 :المساقوصف  .2

الخدمات المصرفية بالعمالت األجنبية؛ الحواالت، االعتمادات المستندية، بوالص التحصيل؛ الكفاالت؛ إدارة حساابات العماال ؛ 

 .ة التي ال ترتبط بالتعامل بالنقدغرفة التعامل؛ غرفة المقاصة؛ صناديق األمانات، وغيرها من الخدمات المصرفي

 

 :مساقال بيانات .3

 111311: مساقال قمر
نظااام المعاوماااات المالياااة  :اسمممم المسممماق

 والمصرفية  التجارية
 ةثانيسنة : ىالمستو

 ظرين: مساقال طبيعة
العماياااات المصااارفية  :المتطلمممب السمممابق

 المحاية والخارجية
 13:11 – 11:11 :وقت المحاضرة

 48 :الدراسية ساعاتعدد ال ولاال: الفصل الدراسي 3112/3131 :العام الجامعي

 

 :المساق أهداف .4

 .الخدمات المصرفية بالعمالت األجنبيةوفهم معرفة  -أ

 .عاى تنفيذ العمايات األساسية في الحواالت واالعتمادات المستندية وبوالص التحصيلالقدرة  -ب

 .دارة حسابات الثروة لاعمال الالزمة إل جرا اتاإلأهم  االطالع عاى -ج

 .وصناديق االماناتاصة قتعامل والمال ةبغرفواجبات الخاصة عداد الإالقدرة عاى  -د

 

 

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط

mailto:Sufian_hraze@aabu.edu.jo
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 (والمهارات والكفايات المعرفة) مخرجات التعلم .5

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على

 الخدمات المصرفية بالعمالت األجنبيةمعرفة وفهم  .1

 .تنفيذ العمايات األساسية في الحواالت واالعتمادات المستندية وبوالص التحصيل .3

 .أهم اإلجرا ات الالزمة إلدارة حسابات الثروة لاعمال  متابعة .3

 .عداد الواجبات الخاصة بغرفة التعامل والمقاصة وصناديق االماناتإ .6
1.  

 

 :المساق محتوى .6

 الموضوع األسبوع

 تمهيد ومقدمة عامة األول

 (1)المصرفية الحواالت  الثاني

 (3)المصرفية الحواالت  الثالث

 (1)المستندية ات االعتماد الرابع

 (3)المستندية ات االعتماد الخامس

 االولمتحان اال سادسال

 (3)المستندية ات االعتماد بعالسا

 التحصيلبوالص  الثامن

 (خطابات الضمان) صرفيةمالالكفاالت  التاسع

 المقاصةغرفة  العاشر

 غرفة التعامل الحادي عشر

 ثانيالمتحان اال عشر ثانيال

 العمال ثروة حسابات إدارة  الثالث عشر

 االماناتصناديق  الرابع عشر

 المصرفيالتأمين  الخامس عشر

 االمتحان النهائي السادس عشر
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 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7

 
 ت

 أنشطة التعلم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم
 القياس/نوع التقويم

عروض /امتحان)
 (واجبات/مناقشة/صفية

 المحاضرة التدريس المباشر النظريةبنا  المعرفة  1
المحاضااااااااارات الصاااااااااافية 

 وأوراق العمل

 اكتساب المهارات العماية 3
المحاضااااااااارات الصاااااااااافية 

 والمجموعات الدراسية
 المناقشة والواجبات حاالت دراسية 

 المجموعات الدراسية التعايم التعاوني تطبيق المهارات المكتسبة 3
المناقشاااااااااااااة والمقابااااااااااااااة 

 وعروض الطابة

 

 :تقييم الطلبة .8

 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 11 خالل الفصل (تقرير، وظائف، حضور: )الفصل أعمال. 1

 31 سادساألسبوع ال  األول متحانالا. 3

 31 عشر  نياألسبوع الثا  ثانيال متحانالا. 3

 11 السادس عشرسبوع األ تحريري نهائي امتحان. 6

 

 

 :الكتاب المقرر .9

 إدارة العمالت األجنبية المرجع الرئيس

 .اسماعيل الطراد المؤلف

 بدون ناشر الناشر

 3111 السنة

 الطبغة الثانية الطبعة

 - الموقع االلكتروني للمرجع

 

 

 (الدوريات او المواقع االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في ) المراجع اإلضافية .11
 

 .3111جمال عبد النبي، االعتمادات المستندية، عمان، مركز الكتاب االكاديمي،  -1

 .3114جمال الوزني، بوالص التحصيل، عمان، مكتبة البشر،  -3

3- 
البنااال المركااازي األردناااي، التشاااريعات المنظماااة لاعمااال المصاااارفي، عماااان، متاااا  عااااى موقاااع البنااال االلكترونااااي 

cbj.gov.jo. 

 


