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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم ×

متطلب كلية

إجباري ×

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) FIN 211
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) ال توجد
ال توجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
30
5
10
0
0

النسبة
%67
%11
%22
%0
%0

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45
0
0
0
45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
الموضـوعات الرييسـية التي ييطيها المقرر تشـمل التالي :التخطيط الماليك تكلرة رأس المالك ررارات التمويل رصـير و طويل
األجلك ررارات االستثمار كهيكل رأس المالك سياسات توزيع األرباح كواالندماج واالستحواذ.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمراهيم والمبادئ العلمية والتطبيقية المتعلقة بالقرارات المالية للشركات.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

المعرفة والرهم
اإللمام بالقرارات المالية المختلرة للشركات
اتخاذ القرارات المالية المناسبة
تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول
التطبيق الرعال للمعرفة المكتسبة
المشاركة الراعلة والتعبير عن الذات واآلراء
المهارات
حساب العائد على االستثمار
حساب تكلفة التمويل
إعداد الموازنات التخطيطية المختلفة
كيفية إدارة رأس المال العامل

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

K1
K1
K2
K2

S1
S1
S1
S1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
القيم

3
3.1
3.2
3.3

يشارك في مجموعات عمل في الحوار.
يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية.
يشارك في مجموعات عمل في الحوار.

C1
C1
C1

ج .موضوعات المقرر
رايمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7

ساعات االتصال

التخطيط المالي
تكلرة رأس المال
ررارات التمويل رصير وطويل األجل
ررارات االستثمار
هيكل رأس المال
سياسات توزيع األرباح
واالندماج واالستحواذ

9
9
6
6
6
3
6
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
مخرجات التعلم

الرمز
1.0

المعرفة والرهم

1.1

اإللمام بالقرارات المالية المختلرة للشركات

1.2

اتخاذ القرارات المالية المناسبة

1.3

تحديد وتحليل المشاكل وايجاد الحلول

1.4

التطبيق الرعال للمعرفة المكتسبة

1.5

المشاركة الراعلة والتعبير عن الذات واآلراء
المهارات

2.1

حساب العائد على االستثمار

2.2

حساب تكلفة التمويل

2.2

إعداد الموازنات التخطيطية المختلفة

2.3

كيفية إدارة رأس المال العامل

3.0

القيم

3.1

يشارك في مجموعات عمل في الحوار.

2.0

يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية.

3.2
…
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يشارك في مجموعات عمل في الحوار.

استراتيجيات التدريس
الــمــحــاضــــــرات-الــواجــبــات
والتمارين
الــمــحــاضــــــرات-الــواجــبــات
والتمارين
الــمــحــاضــــــرات-الــواجــبــات
والتمارين
الــمــحــاضــــــرات-الــواجــبــات
والتمارين
الــمــحــاضــــــرات-الــواجــبــات
والتمارين

محاضرات –أسللة شروية
محاضرات –أسللة شروية
محاضرات –أسللة شروية
محاضرات –أسللة شروية
عروض الطالب
منارشة بعض الحاالت
( حلول لمشكالت)
عروض الطالب
منارشة بعض الحاالت
( حلول لمشكالت)
عروض الطالب
منارشة بعض الحاالت
( حلول لمشكالت)

طرق التقييم
المحاضـرات-األسـللة الشـروية-
الواجبات
المحاضـرات-األسـللة الشـروية-
الواجبات
المحاضـرات-األسـللة الشـروية-
الواجبات
المحاضـرات-األسـللة الشـروية-
الواجبات
المحاضـرات-األسـللة الشـروية-
الواجبات

الــواجــبــات-االخــتــبــارات -
الحاالت العملية
الــواجــبــات-االخــتــبــارات -
الحاالت العملية
الــواجــبــات-االخــتــبــارات -
الحاالت العملية
الــواجــبــات-االخــتــبــارات -
الحاالت العملية
تـقـيـيـم الـعـروض – تـقــديـم
حلول مبتكرة للحالة
تـقـيـيـم الـعـروض – تـقــديـم
حلول مبتكرة للحالة
تـقـيـيـم الـعـروض – تـقــديـم
حلول مبتكرة للحالة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

أنشطة التقييم

توريت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الخامس
مستمر
الثالث عشر
السابع
الثالث عشر
السادس عشر

%5
%5
%10
%20
%20
%40

(باألسبوع)

واجبات منزلية.
مشاركات وتفاعل
تمارين وتطبيقات عملية.
االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
االختبار النهائي

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً ،وكذلك ساعات اإلرشاد
األكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا ً للوقت المعلن والمحدد على جداول أعضاء هيئة التدريس وذلك بالشكل
الذي يكفل لجميع الطالب االطالع عليها بسهولة ويسر.

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

المرجع الرييس للمقرر

االدارة التمويلية في الشركات ،محمد عزت الميداني ،المكتب العربي الحديث –
محمد ايمن الميداني ،دار وائل للنشر والتوزيع المكتب العربي الحديث2010 ،م

المراجع المساندة

المؤسسسسسسات المالية ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،هشسسام جبر ،جامعة القدس
المفتوحة ،عمان1997 ،م.

المصادر اإللكترونية

مواقع الشبكة الدولية للمعلومات ذات الصلة بمفردات المقرر (االنترنت).
المحاضررات الااصرة بمالية الشرركات في برامج التعليم عن بعد في الجامعات
السعودية.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق

راعة دراسية

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

سبورة ذكية – جهاز عرض البيانات

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

ال ينطبق

تجهيزات أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
مخرجات التعلم
استراتيجيات التدريس
طرق التقييم
أداء عضو هيلة التدريس

المقيمون
المراجع النظير
الطالب
ريادات البرنامج
عضو هيلة تدريسية آخر

طرق التقييم
مباشر
غير مباشر
مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
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المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
ررم الجلسة
تاريخ الجلسة
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رسم المالية
الثامنة
 1443/04/05هـ

