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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى × متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري ×  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ACC 321 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية 1

 %11 5 التعليم المدمج  2

 %22 10  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 0  عن بعدالتعليم  4

 %0 0  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 0 أستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

التنبؤ  سععاليبا وكذلك المالية التقارير تحليل ألسععاليب والتطبيقية النظرية باألسععس الطالب فهم تعميق إل  المقرر هذا يسععع 

  التحليل ودور حيةالرب تحليل عل  التركيز مع األساسي للتحليل العديدة االستخدامات تناول إل  إضافة المنشآت، وتقييم المالي

 .، واالندماجاالئتمان ومنح المالية، األوراق في باالستثمار المتعلقة تلك األخص وعل  القرارات اتخاذ عمليات في المالي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لخاصععععة بمؤشععععر اللقوائم المالية األسععععاسععععية، التعرف عل  الم اهيم  بالتحليل الماليتزويد الطالب بالمعرفة العلمية الخاصععععة 

ية التنبؤ بال شل ، والتعرف عل  كي السوق وك اءة السوق المالي، التعرف عل  تحليل القوائم المالية باستخدام النسب المالية

 المالي.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة وال هم 1

 K3 .أن يكون الطالب ملماً بأحدث التطورات في م اهيم ك اءة ومؤشر السوق  - 1.1

 K3 النسب المالية.معرفة خصائص أن يكون الطالب ملماً ب - 1.2

 K3 بتقنيات تحليل التقارير الماليةأن يكون الطالب ملماً  - 1.3

  المهارات 2

 S3 .أن يكون الطالب قادراً عل  تحليل القوائم المالية األساسية 2.1

 S3 أن يستطيع الطالب استخراج مؤشرات ك اءة السوق المالية 2.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 S3  احتساب مؤشر السوق الماليأن يكون الطالب قادراً عل   2.3

 S4 التقارير الماليةأن يكون الطالب قادراً عل  احتساب النسب المالية نتيجة تحليل  4.2

  القيم 3

 V2 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 المدخل إل  تحليل التقارير المالية 1

 3 ك اءة السوق 2

 3 مؤشر السوق 3

 3 التحليل األساسي )األحوال االقتصادية وظروف المنشأة( 4

 6 التحليل المالي لقائمة المركز المالي 5

 6 التحليل المالي لقائمة الدخل 6

 3 التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية 7

 12 النسب المالية 8

 3 التنبؤ بال شل المالي 9

 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة وال هم 1.0

يم أن يكون الطالب ملماً بأحدث التطورات في م اه - 1.1

 الواجبات -المحاضرات .ك اءة ومؤشر السوق 
-يةاألسئلة الش و-المحاضرات

، اختبارات فصععععععلية الواجبات

 ونهائية

النسععععب معرفة خصععععائص الطالب ملماً بأن يكون  - 1.2

 المالية.

-ويةاألسئلة الش -المحاضرات لواجبات ا-المحاضرات

الواجبات، اختبارات فصععععععلية 

 ونهائية

1.3 -  ً قنيععات تحليععل التقععارير بتأن يكون الطععالععب ملمععا

 المالية

-ويةاألسئلة الش -المحاضرات لواجبات ا-المحاضرات

الواجبات، اختبارات فصععععععلية 

 ونهائية

 المهارات 2.0

2.1 
ية مال يل القوائم ال قادراً عل  تحل لب  طا  أن يكون ال

 .األساسية

-ويةاألسئلة الش -المحاضرات لواجبات ا-المحاضرات

الواجبات، اختبارات فصععععععلية 

 ونهائية

2.2 
أن يسععععععتطيع الطالب اسععععععتخراج مؤشععععععرات ك اءة 

 السوق المالية

-ويةاألسئلة الش -المحاضرات لواجبات ا-المحاضرات

الواجبات، اختبارات فصععععععلية 

 ونهائية

2.2 
أن يكون الطالب قادراً عل  احتساب مؤشر السوق 

 المالي 

-ويةاألسئلة الش -المحاضرات لواجبات ا-المحاضرات

الواجبات، اختبارات فصععععععلية 

 ونهائية

2.3 
أن يكون الطالب قادراً عل  احتسععاب النسععب المالية 

 تحليل التقارير الماليةنتيجة 

-ويةاألسئلة الش -المحاضرات لواجبات ا-المحاضرات

الواجبات، اختبارات فصععععععلية 

 ونهائية

 القيم 3.0

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1
 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 ) حلول لمشكالت(

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقعععد

 حلول مبتكرة للحالة



 
5 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 
 عروض الطالب .الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية يشارك في العمل

 مناقشة بعض الحاالت

 ) حلول لمشكالت(

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقعععد

 حلول مبتكرة للحالة

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار …
 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 ) حلول لمشكالت(

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقعععد

 حلول مبتكرة للحالة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الخامس .واجبات منزلية 1

 %5 مستمر مشاركات وتفاعل 2

 %10 الثالث عشر تمارين وتطبيقات عملية. 3

 %20 السابع االختبار الفصلي األول 4

 %20 الثالث عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 السادس عشر االختبار النهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة -هـ 

اعات اإلرشاد سينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً، وكذلك 

لك بالشكل األكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقاً للوقت المعلن والمحدد على جداول أعضاء هيئة التدريس وذ

 عليها بسهولة ويسر. االطالعالذي يكفل لجميع الطالب 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
الجمعية السعععععععودية ، د. محمد بن سععععععلطان السععععععهلي، التحليل المالي: نظرة محاسععععععبية

 م2009،للمحاسبة

 م2003، دار وائل للنشر، د. محمد مطر، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
ومات موقع الهيئة السععععععودية للمحاسعععععبين القانونيين على الشعععععبكة الدولية للمعل

 والمواقع ذات الصلة على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.

  ىأخر
ن بعد عالمسجلة في برامج التعليم  بتحليل التقارير الماليةالمحاضرات الخاصة 

 في الجامعات السعودية.

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات –سبورة زكية 

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر المراجع النظير مخرجات التعلم

 غير مباشر الطالب استراتيجيات التدريس

 مباشر قيادات البرنامج  طرق التقييم

 مباشر عضو هيئة تدريسية آخر أداء عضو هيئة التدريس
 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

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم إدارة األعمال جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هـ26/6/1442 تاريخ الجلسة

 


