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الخطة الدراسية
أستاذة المقرر :د /ريمه العجمي
اسم المادة :المصطلح المصرفي )(Banking terminology
رمز المادة 0221 :صرف
وقت المحاضرة :االثنين 00- 8ص شعبة رقم 0758
الساعات المكتبية :الثالثاء 02-01م  ،مبنى  ١الدور الثاني مكتب303 :
اإليميل:

rajmi@ksu.edu.sa

الموقع اإللكترونيhttps://fac.ksu.edu.sa/rajmi :
أهداف المقرر :
يهدف المقرر الى زيادة حصيلة الطالبة من المصطلحات االنجليزية المتعلقة بالمصارف والنقود.
المراجع :
المحاضرات األسبوعية.
تقسيم الدرجات:
االختبار الفصلي األول

 21درجة

األحد /03جمادى االخر0441 /هـ

االختبار الفصلي الثاني

 21درجة

األحد  /18رجب 0441 /هـ

المشاركة والواجبات

 07درجات

البحث او تقرير في احد الموضوعات المتعلقة بالمقرر

 7درجات

االختبار النهائي

 41درجة

* (ال يسمح بإعادة االختبارات الفصلية ألي سبب إال بعذر طبي من مستشفى حكومي ويتم إعادة االختبار في نهاية الفصل
بجميع مفردات المادة).
* (الغياب بنسبة  %52من المحاضرات يؤدي إلى الحرمان من دخول االختبار النهائي ،وال يقبل عذر التغيب عن
االختبار إال إذا كان عذر حقيقي يستوجب التغيب ،وعندها سيكون اختبار بديل بجميع مفردات المادة).

Banking terminology

المفردات
مدخل لمقرر المصطلح المصرفي

Topic
Introduction

1

1/5/1440
14/1/2019

)Money, banking and financial markets (1

2

8/5/1440
21/1/2019

)Money, banking and financial markets (2

3

البنوك التجارية

15/5/1440
28/1/2019

Commercial banks

4

البنوك االسالمية

22/5/1440
4/2/2019

Islamic banks

5

البنك المركزي

29/5/1440
11/2/2019

Central Bank

6

First exam

7
8

مقدمة في مصطلحات النقود ،البنوك و االسواق
المالية
مقدمة في مصطلحات النقود ،البنوك و االسواق
المالية

Date

7/1/2019

السياسة النقدية واالنشطة االقتصادية

6/6/1440
18/2/2019
13/6/1440
25/2/2019

Monetary policy and economic activities

االسواق المالية والمعلومات

20/6/1440
4/3/2019

Financial market and information role

9

International banking

10

)Computer terminology related to banking (1

11

Second exam

12

)Computer terminology related to banking (2

13

االختبار الشهري االول

المصرفية الدولية
الكمبيوتر والمصطلحات البنكية المصرفية
االختبار الشهري الثاني
الكمبيوتر والمصطلحات البنكية المصرفية
مراجعة

27/6/1440
11/3/2019
4/7/1440
18/3/2019
11/7/1440
25/3/2019
18/7/1440
1/4/2019
25/7/1440
8/4/2019
3/8/1440

Review

بداية االختبارات النهائية األحد / 9شعبان 0441 /الموافق 14 April 2019
مع خالص تمنياتي بالتوفيق
Good luck 
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