( )5منوذج توصيف مقرر مقدمة يف اإلدارة املالية
كلية اجملتمع يف بقيق

الكلية

مقدمة يف اإلدارة املالية

اسم املقرر

عريب

اجنليزي
متطلب كلية

نوع املقرر

الثالث

املستوى

2801-391

رقم املقرر ورمزه

3

الساعات املعتمدة
لغة التدريس

الربنامج

إدارة املوارد البشرية

ساعات االتصال

 291مال

حماضرة

عملي

اجملموع

2

1

3
اختياري

ختصص

2801-171 2801-161

املتطلب السابق

وصف املقرر:

يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب أبسس نظررتا عل اإلدارة املطبقة يف جمال ختطيط ناسستخدام نمراقبة االحتياجا املالية
للمنشآ كأحد جماال األظشطة الويييية املتخصصة ،نيتضمن املقرر املياهي ناملبادئ األسساسسية لإلدارة املالية ،التطور النرري
لعل اإلدارة املالية ،مياهي نتطبيقا القيمة الزمنية للنقود ،أسساسسيا العائد ناملخاطرة يف األسسواق املالية ،حتلي القوائ املالية
نتقيي األصول ،التخطيط املايل نختطيط األرحا حاسستخدام حتلي التعادل ،املوازظة الرأمسالية نتقدير التدفقا النقدية ،تقيي
املقرتحا االسستثمارية ،إدارة النقدية ناالسستثمارا املؤقتة ،إدارة املخزنن السلعي ،حاإلضافة إىل إدارة املوجودا نااللتزاما
اجلارية نسسياسسا التموي يف املشرنعا االقتصادية ،تطبيقا نحاال عملية.

نواتج التعلم:
بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف ناملهارا نالقدرا التالية:
 معرفة أسس نظررتا عل اإلدارة املطبقة يف جمال ختطيط ناسستخدام نمراقبة االحتياجا املالية للمنشآ .
 معرفة املياهي ناملبادئ األسساسسية لإلدارة املالية نأه النررتا احلديثة يف هذا اجملال.
 اإلملام أبسساسسيا التحلي املايل نتقيي االصول ،نأدنا حتلي العائد ناملخاطرة يف األسسواق املالية.
 فه تطبيقا املوازظة الرأمسالية نكييية تقدير التدفقا النقدية.
 اإلملام بعناصر نحمددا التخطيط املايل نإدارة االسستثمارا .
 اإلملام بسياسسا نحمددا التموي للمشرنعا االقتصادية.
 اكتساب املهارا االنلية يف التحلي املايل ،نالقدرة على التعام مع تطبيقا احلاسسب يف هذا اجملال.
التقييم
املرجع

الرئيسي
املراجع

املساعدة

اختبارا دنرية

%30

اختبارا قصرية

%5

تكلييا نمهام فردية

%5

تكلييا مجاعية

%5

االختبار

النهائي
مشاركا شيوية

%50
%5
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