
 مقدمة يف اإلدارة املاليةمقرر ( منوذج توصيف 5)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 مال 291 2801-391 رقم املقرر ورمزه مقدمة يف اإلدارة املالية اسم املقرر
 3 املعتمدة الساعات

 االتصال ساعات
 اجملموع عملي حماضرة

 3 1 2 اجنليزي       عريب  لغة التدريس
 اختياري  ختصص   متطلب كلية   نوع املقرر

 2801-171   2801-161 املتطلب السابق الثالث املستوى

 وصف املقرر:
 الحتياجا  املاليةانمراقبة  ناسستخدامختطيط  يف جمالاملطبقة دارة إلسس  نظررتا  عل  اأبتعريف الطالب اىل  املقرريهدف هذا 

، التطور النرري ةيإلدارة املاللاألسساسسية ناملبادئ  هي ياامليتضمن املقرر ، ن املتخصصةظشطة الويييية أل  االكأحد جما  آ لمنشل
لي  القوائ  املالية حت يف األسسواق املالية، القيمة الزمنية للنقود، أسساسسيا  العائد ناملخاطرةمياهي  نتطبيقا   ،لعل  اإلدارة املالية

دية، تقيي  حتلي  التعادل، املوازظة الرأمسالية نتقدير التدفقا  النق حاسستخدامرحا  ألاألصول، التخطيط املايل نختطيط ا  ييتقن 
 االلتزاما ن حاإلضافة إىل إدارة املوجودا  ، السلعي املؤقتة، إدارة املخزنن ناالسستثمارا سستثمارية، إدارة النقدية الاملقرتحا  ا

 .اال  عملية، تطبيقا  نحنسسياسسا  التموي  يف املشرنعا  االقتصادية ةياجلار 

 نواتج التعلم:
 التالية:املعارف ناملهارا  نالقدرا   بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب

 آ .لمنشل االحتياجا  املاليةنمراقبة  ناسستخدامختطيط  يف جمالاملطبقة دارة إلمعرفة أسس  نظررتا  عل  ا 
  نأه  النررتا  احلديثة يف هذا اجملال. ةيإلدارة املاللاألسساسسية ناملبادئ  هي يااملمعرفة 
 التحلي  املايل نتقيي  االصول، نأدنا  حتلي  العائد ناملخاطرة يف األسسواق املالية.سساسسيا  أب اإلملام 
 .فه  تطبيقا  املوازظة الرأمسالية نكييية تقدير التدفقا  النقدية 
 . اإلملام بعناصر نحمددا  التخطيط املايل نإدارة االسستثمارا 
 .اإلملام بسياسسا  نحمددا  التموي  للمشرنعا  االقتصادية 
 االنلية يف التحلي  املايل، نالقدرة على التعام  مع تطبيقا  احلاسسب يف هذا اجملالاملهارا   اكتساب. 

 التقييم
االختبار   %5 اختبارا  قصرية   %30 اختبارا  دنرية  

 النهائي

50% 

مشاركا  شيوية   %5     تكلييا  مجاعية   %5    تكلييا  نمهام فردية 
 شيوية

5% 
املرجع 

 الرئيسي
 (3)ط.اإلدارة املالية أسساسسيا   .(2012)القادر حممد أمحد  عبد، هللا عبدن  ،العزيز خالد عبد ،السهالني ،

 اإلحساء: كلية إدارة اإلعمال جبامعة امللك فيص .

جع ااملر
 املساعدة

 (  2013آل شبيب، دريد كام.) للطباعة نالنشر املسريةعمان: دار  .مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة. 
 ( 2008عق ، ميلح حممد .)نشر مكتبة اجملتمع العريب لل: عمان .مقدمة يف اإلدارة املالية نالتحلي  املايل

 نالتوزيع.
 العبيكان للنشر (. الرتاض:4)ط. اإلدارة املالية يف الشركا  (.2006)مين أحممد  ،امليداين. 

 


