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Course Description/ School of Business 

Department of Finance and Banking  

(Bachelor) 

 (Instructorمعلومات مدرس المساق ) .1

 

عمر  اق :ـاســــــــــــــم ) مدرس / منسق ( المس

 غرايبة 
Mohammad Alafeef 

Instructor's / Coordinator's Name:  

  ـة :ـــــــــالساعـــات المكتبيـــــــــــــــــــــــ
9:00 – 10:00 Office Hours:  

 ـي :ــــــــرقم المكتب والرقـــــم الفرعــــــــ
 Office and Phone: 

  :Alafeef@aabu.edu.jo Email  ـي :ـــــــالبريـــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــ

  مساعد البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:
Research and Teaching Assistant / 

Supervisor / Technical (if any):  

 

 Course Description)المساق )وصف  .2

Introduction of finance, the time value of money; what does it cost, capital budgeting, choosing discount rate 

and using financial planning models for valuation. Accordingly, the following parts will be covered. Develop 

practical skills as practically appropriate with business. Understand the financial and administrative and 

technique processes and the mechanism of their application in business. 
 

 (Course Information) مساقال بيانات .3

 :مساقال قمر

Course No. 511471 

 

 

  

  ق:المسااسم 

Course Title:  Finance and Banking 

Operations based on Computer (1) 

 المساق ىمستو

Level: First Year 

 :مساقال طبيعة
Course Type: Theoretical / 

Practical 

 --------:/ المتزامن  المتطلب السابق
Prerequisite / co-requisite: 

 وقت المحاضرة:

Class Time: 1:00 – 11:30 

 :العام الجامعي
Academic Year  2021 /2022 

 الفصل الدراسي:

Semester: Second 
 الدراسية: ساعاتعدد ال

Study hours: 48 

  Face to Faceتعلم وجاهي eachingTType of :  :نوع التعلم 

            Blended (⊡2:1    ⊡1:1    ⊡1:2)     تعلم مدمج ⊡ 

 Online عن بعد ⊡ 
 

 (Text Bookالكتاب المقرر ) .4

 Principles of Finance with Microsoft Excel Main Reference الرئيسالمرجع 

 Simon Benninga Author المؤلف

 Oxford University Press, Inc Publisher الناشر

 Year 2011 السنة

 2nd Edition الطبعة

-https://www.amazon.com/Principles-Finance-Excel الموقع االلكتروني للمرجع

Simon-Benninga/dp/0199755477 
Textbook Website 

 

https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/MatProgram/mat_program_main.jsp
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 (المحكمة المراجع )وتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع االلكترونية .5

References (books, research published in periodicals or websites) 

 

1- Principles of Finance with Microsoft Excel 

2- 
2. Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus, Essentials of Investments, 9th Edition, Boston, 

McGraw – Hill Irwin, 2012 

3-  

 

 ( ( Course Learning Outcomes (CLO’s) المساقمخرجات  .6

 

 CLO’sمخرجات المســـــــــــــــاق  
PLO’s 

مخرجات 

 البرنامج

 الوزن

Weight 

1 Calculate present and future value 2PLO 
4 

2 Calculate net present value and internal rate of returns 2PLO 
4 

3 
Determine the basis for making financial and banking decisions and 

methods of estimating return and risk 
7PLO 

4 

4 Evaluate the investments and organize which is the best 7PLO 
4 

 

       (Curriculum Design Outline Syllabus) محتوى المساق .7

 

 :Week أسبوع Subjectالموضـــــوع  Chapterالفصل:

First  Time value of money 
1 

First  Time value of money 
2 

First Time value of money 
3 

Second Capital budgeting 
4 

Second Capital budgeting 
5 

Second Capital budgeting 
6 

 Midterm Exam 7 

Third What does it cost 
8 

Third What does it cost 9 

Third What does it cost 10 

Forth The problem in IRR 11 

Forth Effective annual interest rate 12 

 Review 13 
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 Final Exam 14 

 Final Exam 15 

 Final Exam 16 

 

 
 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .8
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 

 
 ت

No. 

 مخرجات التعلم
Learning 
Outcomes 

 استراتيجيات التدريس
Teaching Strategies 

 أنشطة التعلم
Learning 
Activities 

 نوع التقويم/القياس
Evaluation /Measurement 

ية
صف

ض 
رو
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 p
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se

n
ta

ti
o

n
s

شة 
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من
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u
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ت
با
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o
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rk

 

رة
صي

 ق
ت

را
با

خت
ا

 

Q
u

iz
ze

s
 

ن
حا

مت
ا

 E
x

a
m

 

1 

Explain the 

financial 

markets 

 استراتيجية العصف الذهني 
التعليم التفاعلي استراتيجية 

 )الجماعي(
Effective Learning , 

Brainstorming 
 

 محاضرات 
 المشاركة والتفاعل
Lectures , 

participation, 

Interaction 

-  -   

2 

Define the 

investments 

and settings 

 استراتيجية العصف الذهني 
استراتيجية التعليم التفاعلي 

 )الجماعي(
Effective Learning , 

Brainstorming 
 

 محاضرات 
 المشاركة والتفاعل
Lectures , 

participation, 

Interaction 

-  -   

3 

Explain the 

type of 

investments as 

well as risk and 

return 

 استراتيجية العصف الذهني 
استراتيجية التعليم التفاعلي 

 )الجماعي(
Effective Learning , 

Brainstorming 
 

 محاضرات 
 المشاركة والتفاعل
Lectures , 

participation, 

Interaction 

-  -   

4 

Explain the 

type of 

investments as 

well as risk and 

return 

 االستكشافب استراتيجية التعلم
Discovery Learning 

 دراسة حالة
Case Study -  -   

5 

Explain the type 

of investments 

as well as risk 

and return 

 االستكشافب استراتيجية التعلم
Discovery Learning 

 دراسة حالة
Case Study -  -   

6 

Evaluate the 

bonds and 

stocks 

 االستكشافب استراتيجية التعلم
Discovery Learning 

 دراسة حالة
Case Study -  -   

 

 

 

 (Assessment) تقييم الطلبة .9

  األساليب المستخدمة
Methods Used 

 توقيت التقييم
Assessment Time 

 توزيع الدرجات لكل أسلوب
Distribution of grades 
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Semester Work 09/06/2022                     أعمال الفصل  -  20/02/2022  30 

 Mid Exam 10/04/2022  - 28/04/2022 30                 امتحان منتصف الفصل

 Final Exam 11/06/2022  - 23/06/2022 40                       االمتحان النهائي

 

 Assessment Relationship to learning Outcomesعالقة التقييم بنتائج التعلم    .10
 

No. 
 التقييم

Assessment CLO_1 CLO_2 CLO_3 CLO_4 

1 Quiz (1) ( 1امتحان قصير)  -   

2 Quiz (2) ( 2امتحان قصير) -    

3 Assignment (1) ( 1واجب)     

4 Assignment (2) ( 2واجب)     

5 Midterm Exam امتحان منتصف الفصل     

6 Final Exam االمتحان النهائي     

 

 Program Learning Outcomes (PLO’s)                      مخرجات تعلم البرنامج .11

(To be added by the School) 

1PLO 
 تخصصات األعمال.والمبادئ القائمة عليها المفاهيم األساسية  التعرف على

Understand the basic concepts and principles that business majors based on. 

2PLO 

 .العمليات المالية واإلدارية والتقنية وآلية تطبيقها في األعمال فهم

Understand the financial and administrative and technique processes and the mechanism of 

their application in business. 

3PLO 
 تخطيط وتصميم األنظمة.التطوير قدرات البحث و

Develop the ability of research, planning and systems designing. 

4PLO 
 األخالقية والقانونية لممارسات األعمال. والواجبات والقواعد التعرف على المعايير والحقوق

Understand the standards, rights, duties, ethical and legal rules of business practices. 

5PLO 

 القدرة على التحليل وتفسير النتائج والتفكير الناقد لتطوير االعمال واتخاذ القرارات.

Ability to analyse, interpret results and think critically to develop business and decision 

making. 

6PLO 

 تطوير القدرات التنظيمية والتكنولوجية ومهارات القيادة والتواصل والعمل كفريق لحل المشكالت.

Develop the organizational and Technological capabilities, leadership, communication skills 

and work as a team to solve problems. 

7PLO 
 تطوير المهارات العملية بما يتناسب مع الواقع العملي لألعمال.

Develop practical skills as practically appropriate with business. 

 Course Policiesسياسات المساق  .12

Should be explained to students at the first meeting: 

 يجب أن يوضح التالي للطالب في اللقاء األول معهم:

12.1 Class Attendance:  

a. Students must attend all classes of this course. 

b. Any student with absence of 12.5% of the classes of any course, will be illegible to sit 

for the final exam and will be given the university zero (35%) in this course, and the 

teacher writes the word (deprived, and if a student submits an official sick report 

authenticated by university clinic or an accepted excuse by the Dean of his/her faculty, 

the student will be considered as withdrawn from the course. 
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c. Students are not allowed to come late to classes. Any student coming late will not be 

allowed to attend the class and he/she will be marked absent. 

 

 المواظبة 12.1

 .أ. يجب على الطالب حضور جميع محاضرات المساق

ً  المتحان النهائي وسيُمنح صفًرال التقدممن  يًحرم٪ من محاضرات المساق 12.5ب. أي طالب يتغيب عن  ٪( في 35) جامعيا

إذا قدم الطالب تقريًرا مرضيًا رسميًا مصدقًا من عيادة جامعية أو عذًرا ، أما ، ويدون مدرس المادة كلمة )محروم(المساقهذا 

 .المساقفسيتم اعتبار الطالب منسحبًا من  كليته،مقبوالً من قبل عميد 

 المحاضرةمتأخًرا بحضور  قد قدملن يُسمح ألي طالب ، والدراسية المحاضراتد. ال يُسمح للطالب بالحضور متأخًرا إلى 

 .بالغيابوسيتم تمييزه 

 

1.2  Exams: Failure in attending the final exam will result in zero mark unless the student 

presents an official acceptable excuse to the Dean of his/her faculty who approves an 

incomplete exam, normally scheduled to be conducted during the first two weeks of 

the successive semester. 

 

حضور االمتحان النهائي إلى عالمة الصفر ما لم يقدم الطالب عذًرا رسميًا مقبوالً لعميد كليته  عدميؤدي : االمتحانات  12.2

 .اسبوعين من الفصل الدراسي التاليأول من المقرر إجراؤه عادةً خالل و مكتمل،لها الذي يوافق على امتحان غير  /

 

12.3 Assignments & Projects: Assignments and projects should be submitted to the instructor 

on the due date. Zero mark will be given for late submissions unless the student has an 

acceptable excuse approved by the instructor of the course. 

 

في تاريخ االستحقاق. سيتم منح عالمة الصفر  المدرسيجب تقديم الواجبات والمشاريع إلى  الواجبات والمشاريع:  12.3

 .المساقللتقديم المتأخر ما لم يكن لدى الطالب عذر مقبول معتمد من مدرس 

 

12.4 Exam Attendance/Punctuality: 

a. A student who is late more than 10 minutes will not be permitted to sit the exam (first, 

second or mid exams). 

b. A student who is late more than 30 minutes will not be permitted to sit to final exam, 

and no student will be permitted to leave the exam center before the elapse of 30 

minutes. 

 / االلتزام بالمواعيد حضور االمتحان 12.4

)األول ، الثاني ، منتصف  بالدخول عليه ألدائه عن االمتحان دقائق 10لن يسمح للطالب الذي تأخر أكثر من  .أ

 .االمتحان(

، ولن يُسمح ألي طالب بمغادرة  بالدخول عليه الختبار النهائيعن ادقيقة  30لن يُسمح للطالب الذي تأخر أكثر من  .ب

 .دقيقة 30ور قبل مر االمتحان قاعة

12.5 Cheating: Cheating is an attempt to gain marks dishonestly, If the student is caught 

cheating while taking the exam in one of the courses, or it is proven as a result of the 

investigation that he attempted to cheat, participated in or attempted to cheat, the following 

penalties shall be imposed on him collectively: 

a. It is considered a failure in that Course. 

b. Cancel his registration in the residual of the course registered to him in that 

semester. 

c. Dismissal from the university for one semester following the semester in which he 

was caught. 
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وإذا ضبط الطالب في أثناء تأدية االمتحان في  شرعية،الغش هو محاولة للحصول على عالمات بطريقة غير  :الغش 12.5 

ً بالغش أو تثبت نتيجة التحقيق انه حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية  إحدى المساقات متلبسا

 -مجتمعة: 

 اعتباره راسباً في تلك المادة. .أ

 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. .ب

 لجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.فصله من ا .ت

 

12.6 Mobiles: Mobile phones should be kept turned off or silent while in class. Usage of mobile 

phones is not allowed in classes in any form (talking and/or texting). 

 

يجب إبقاء الهواتف المحمولة مغلقة أو صامتة أثناء التواجد في الفصل. ال يُسمح باستخدام الهواتف  المحمولة: الهواتف 12.6 

 .المحمولة في الفصول بأي شكل )التحدث و / أو الرسائل النصية(

 

 


