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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم √  ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  3: المستوى المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 30 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 30ساعة =  2*15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
ابإلضافة للعائد  واملالية،ابإلضافة للرافعة التشغيلية  وحتليل التعادل، للنقود، والقيمة الزمنية املالية،بتعريف الطالب مبفاهيم اإلدارة املقرر  يقوم هذا

 وأمهيتها وطرق تقيمها.الرأمسالية  وقرارات املوازنة واحملفظة االستثمارية،األسواق املالية  ومقدمة عن االستثمارية، واملخاطرة للبدائل

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 أو المنظمة في تحقيقها إلى تسعى التي واألهداف ،بها المتعلق األساسية والمفاهيم المالية، باإلدارة المقصود معرفة الطالب يكتسب أن يتوقع

 والتعرف ،الخطر والعائد بين والعالقة للنقود الزمنية بالقيمة المقصود وفهم والتعرف األخرى  واإلدارات اإلدارة المالية بين ما العالقة وتوضيح ،المنشاة
 .المالية اإلدارة في أهم المواضيع عن للطالب عامة فكرة إعطاء إلى باإلضافة ،الرأسمالية المشاريع االستثمارية تقييم طرق  وفهم

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع لإلدارة المالية األساسيةيعرف: المفاهيم  1.1

، واألوراق التجاريذذةالماليذذة  والمذذالي وأاذذواس األسذذواق والرفذذع التشذذ يلي وتحليذذا التعذذاد أهذذداف اإلدارة الماليذذة  يذذر:ر: 1.2
 الرأسمالية. وأسباب المخاطر في شر:ات األعما ، وأهمية قرارات الموازاة 

 3ع

  المهارات 2

 3م االدارة المالية .في مجا  والمحاسبية العمليات الرياضية يطبق :  2.1

 2م . للشر:ات من خال  التحليا المالي والموقف المالي المختلفة البدائا االستثمارية بين :يميز 2.2

  الكفاءات 3

 1ك بفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة األعمال.مع االخرين يتواصل  3.1

 2ك يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة األعمال 3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونيةة التةي تواجةه مؤسسةات القطةاع الخةاا والعةام  يحلل المشكالت: 3.3

 األساليب العلمية المناسبة.باستخدام 
 3ك

 4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصا 

 2 مفهوم اإلدارة المالية: )تعريف اإلدارة المالية، أهداف اإلدارة المالية( 1

 2 باإلدارات األخرى وتخصصات وحقول اإلدارة الماليةموقع اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي وعالقتها  2

 2 للدفعات المنتظمة والمركبة والقيمة المستقبليةالبسيطة  وحساب الفائدةمفهوم القيمة الزمني للنقود  3

 2 للدفعات المنتظمة  والقيمة الحاليةحساب القيمة الحالية  4

 2 مدخل نظري للتحليل المالي 5

 2 باستخدام النسبالتحليل المالي  6

في حسةاب نقطةة  والخطأ وحد اإلسهامالتجربة  واستخدام طريقةالتعادل  وأهداف تحليلمفهوم تحليل التعادل  7

 التعادل
2 

التعةادل مةع اسةتهداف ربةي معةين  وتحديةد نقطةة والتعةادل النقةديطريقة المعادالت في حسةاب نقطةة التعةادل  8

 التعادل  وسلبيات تحليل
2 

 2 الرافعة التشغيلية 9
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 2 .والكليةالرافعة المالية  10

 2 وجود احتماالتاالستثمارية في حالة  ومخاطر البدائلقياس العائد المحقق  11

 2 تاريخية وجود بياناتاالستثمارية في حالة  ومخاطر البدائلقياس العائد المحقق  12

 2 والمحفظة االستثمارية مقدمة في األوراق المالية 13

 2 الرأسمالية وأهمية الموازنةمفهوم  14

 2 طرق تقييم البدائل االستثمارية  15

 30 المجموس
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع :ا من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 النظرية  المحاضرة - لإلدارة المالية األساسيةيعرف: المفاهيم  1.1
  المساندة القراءات -
  الجماعيةالنقاش  -
  البحثية األوراق إعداد -
 الفردية واجبات المنزليةال -
 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -
 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -
 الفردية البحث أوراقتقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

1.2 

والرفةةةةع  وتحليةةةةل التعةةةةادلأهةةةةداف اإلدارة الماليةةةةة  :يذذذذر:ر

واألوراق الماليةةةةةة  والمةةةةةالي وأنةةةةةواع األسةةةةةواق التشةةةةةغيلي

، وأسةةباب المخةةاطر فةةي شةةركات األعمةةال، وأهميةةة التجاريةةة

  الرأسمالية.قرارات الموازنة 

 المهارات 2.0

2.1 
االدارة فذذذي مجذذذا  والمحاسذذذبية العمليذذذات الرياضذذذية يطبذذذق : 
 المالية .

 
 النظرية  المحاضرة -
  المساندة القراءات -
  الجماعيةالنقاش  -
  البحثية األوراق إعداد -
 الفردية واجبات المنزليةال -
 واإللقاء العرض -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -
 

2.2 
يميذذز: بذذذين البذذذدائا االسذذذتثمارية المختلفذذذة والموقذذذف المذذذالي 

 للشر:ات من خال  التحليا المالي .

 الكفاءات 3.0

بفاعليةة كتابيةاً وشةفهياً فةي مجةال مع االخرين يتواصل  3.1

 إدارة األعمال.
والمناقشةةةةات الةةةةتعلم التعةةةةاوني -

 .الجماعية
المتابعة المباشرة ألداء الطالب -

 .عن طريق نظام البالك بورد

 الواجبات والتكليفات

يسةةتخدم شةةبكة المعلومةةات والتقنيةةة الحديثةةة فةةي إدارة  3.2

 األعمال

اإلداريةةةةةة والماليةةةةةة والسةةةةةلوكية  يحلةةةةةل المشةةةةةكالت: 3.3

والعام والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاا 

 باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

 يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

 الطلبة  تقييم أاشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 6 األولفصلي ال االختبار 1

 20 10 االختبار الفصلي الثاني 2

 10 مستمر والبحوث واجبات 3

 50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 
يتم من  ساعة مكتبية 12+ساعات ارشاد أكاديمي  8مقدار الوقت الذي يتواجد خالله عضو هيئة التدريس الذي يدرس هذا المقرر هو 

 خاللها 

 اعداد ملف لكل طالب (1)

 شرح كافة لوائي الجامعة (2)

 عقد االجتماعات مع الطالب بشكل دوري (3)

 مساعدة الطالب في الحذف واالضافة للمقررات (4)

 توعية الطالب حول ادارة الوقت ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
اسعد حميد العلي، اإلدارة المالية األسس العلمية والتطبيقية، عمان: دار وائل للنشر، 

 م 2015

 المساندةالمراجع 
 م 200۹ األردن ،والتطبيق النظرية ،المالية اإلدارة ،وآخرون النعيمي تايه / عدنان1
  ،عمليية وحيات  نظريية اطير ،الماليية اإلدارة ،العيامر  سيعود و الصييا  عبدالستار /2

 م2007

 اإللكترونيةالمصادر 

 األعمال إدارة مواقع
0TUhttp://dir.sptechs.com/education/business_administration/ U0T 

  المالية اإلدارة في متخصص موقع
0TUhttp://muflehakel.com/mokadema%20fe%20aledara/Introduction.h

tmU0T 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب او طالبة 50تتسع لــعدد  دراسية قاعة إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

وسةبورة جهاز داتا شو مرفق بةه جهةاز كمبيةوتر وشاشةة عةرض وطابعةة 

 ذكية

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 سبورة إضافية مع اقالم وماسحة سبورة.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 مباشر هيئة التدريس فاعلية طرق تقييم الطالب

 مباشر قيادات البرنامج مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشرغير  المراجع النظير مصادر التعلم
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 التوصيف . اعتماد ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة
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