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 حليل والتخطيط المالي واالئتمانيمواصفات مقرر: الت
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 التحليل والتخطيط المالي واالئتماني

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 اضراتمح

Lecture 
 عملي

Practical 
 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الثالث 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

  1ء إحصاتصاد الجزئي ، مبادئ المحاسبة المالية أ، مبادئ االق

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 مبادئ االستثمار 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية واقتصاد )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 خالل التدريس. الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

مالياً. ويمثل  منشآآآآآآآ تيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المعارف والمهارات التي تمكنه من تحليل ال
التحليل المالي واالئتماني العملية المنظمة لمعالجة البيانات المتوفرة للمشآآآروعات مالمنشآآآيةم، ويبحل عن العالقة 

تلك البيانات، ومن ثم صياغتها بشكل مؤشرات كمية لتقدم مع المؤشرات النوعية لمستخدمي المعلومات، السببية ل
ومنهم الدائنين، للكشآآف عن جوانب القوة والفآآعف للمنشآآية وبالتالي ترشآآدهم وتسآآاعدهم في اتخاذ قراراتهم في 

ها أغرافآها وأدواتها وأنواعالئتماني والحافآر والمسآتقبل. حيل سآيتم تناول مفاهيم التحليل والتخطيط المالي وا
 ها ومناهجها.أساليبو

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- والقوائم  والقيمة الزمنية للنقودء المنشية والعائد والمخاطرة أنشاية المتعلقة بكيفية ساسيشرح المفاهيم األ

النسب و األفقيو الرأسيوالتحليل  والقوائم المالية والنشراتالتحليل المالي  أساليبالمالية. وماهية ومناهج و
الرفع التمويل واالندماج و غرا المالية، وأل األوراقالتخطيط المالي والتحليل االئتماني ووالتدفقات النقدية و
 المال. رأسي وهيكل التشغيلي والتمويل

a2-  .يظهر المعرفة بالمصطلحات المالية والمصرفية الخاصة بالتحليل والتخطيط المالي واالئتماني 
-b1 التحليل المالي  أساليبو أدواتية للنظريات المالية وساسيقارن بين المفاهيم األ 
b2-   ة في عادل، والقوائم المتوقعة والحسآآاسآآينقطة التا، والنسآآب المالية والتدفقات النقدية وأفقييا ورأسآآيحلل

مالي و مان، و غرا قوائم الشآآآآآآآركات ألالتخطيط ال مالي والتشآآآآآآآغيلي في تقييم المخاطر منح االئت الرفع ال
لتقييم جوانب القوة والفعف للمنشية  التخاذ القرار المالي  التفخم على القوائم المالية أثرو التشغيلية والمالية

 ري المناسب.واالئتماني واالستثما
-c1 منش تيعد تقارير في التحليل والتخطيط المالي واالئتماني لل. 
c2- المالي  تقارير التحليل  إعدادالحاسوبية للمساعدة في تحليل و خر والبرامج اآل كسليستعمل برنامج اإل

 واالئتماني
c3- ي واالئتماني.ء والريافات في التحليل والتخطيط المالحصايوظف المفاهيم المحاسبية واإل 
d1- ات والتقارير لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسات المالية والمجتمعرأسينفذ الد 
d2-  .يعمل فمن فريق  إلنجاز التحليل والتخطيط المالي واالئتماني 
d3- يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية 
d4–  ًفيما يتعلق بالتحليل والتخطيط المالي واالئتماني.يتابع كل جديد منفردا 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - ء نشاأية المتعلقة بكيفية ساسيشرح المفاهيم األ
المنشية والعائد والمخاطرة والقيمة الزمنية للنقود 

ل التحلي أساليبوالقوائم المالية. وماهية ومناهج و
 رأسيالوالتحليل  المالية والنشراتوالقوائم المالي 

ط التخطيوالنسب والتدفقات النقدية و األفقيو
المالية،  األوراقالمالي والتحليل االئتماني و

A1 يوفح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
يل وأسس ومفاهيم وسياسات التمو
 واالستثمار والعمل المصرفي.

A2  يبين مبادئ وأسس التحليل والتخطيط
المالي واالئتماني وتحليل المخاطر 

 .المالية والمصرفية.
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التمويل واالندماج والرفع التشغيلي  غرا وأل
 المال. رأسوالتمويلي وهيكل 

A3 .  يشرح القوائم المالية والنشرات والبيانات
 ها المختلفة.ينواعللمنظمات المالية ب

 

a2 – 
يظهر المعرفة بالمصطلحات المالية والمصرفية 

 بالتحليل والتخطيط المالي واالئتماني.الخاصة 

A4 يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر .
المالية واالقتصادية، والمصطلحات  زماتاألو

والمقاالت والكتب المالية والمصرفية باللغة 
 ية.نجليزاإل

b1– 
ية للنظريات المالية ساسيقارن بين المفاهيم األ

 التحليل المالي أساليبو أدواتو

B1ن بين النظريات والقفايا المالية . يقار
والمصرفية ويتخذ  القرار االستثماري والمالي 

 المالئم. 

b2 - 
ا، والنسب المالية والتدفقات أفقييا ورأسيحلل 

نقطة التعادل، والقوائم المتوقعة النقدية و
قوائم الشركات والحساسية في التخطيط المالي و

ي لتشغيلالرفع المالي وامنح االئتمان، و غرا أل
التفخم  أثرو في تقييم المخاطر التشغيلية والمالية

لتقييم جوانب القوة والفعف  على القوائم المالية
للمنشية  التخاذ القرار المالي واالئتماني 

 واالستثماري المناسب.

B2 يحلل نظرياً وكمياً العالقات بين .
المتغيرات المالية المتعلقة بالجانب المالي 

بي بمستقبل الظواهر والمصرفي، ويتن
 والعالقات االقتصادية والمالية الواقعية.

B3 يحلل العمليات المالية والمصرفية .
 والمخاطر المرتبطة بها.

B4يقيم المشروعات االستثمارية المختلفة . 
B5 يحلل القوائم والنشرات التي تصدرها .
 والمؤسسات المالية . سواقاأل

c1-   تخطيط المالي يعد تقارير في التحليل وال
 .منش تواالئتماني لل

C1.يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية . 

c2- خر والبرامج اآل كسليستعمل برنامج اإل 
 تقارير  إعدادالحاسوبية للمساعدة في تحليل و

 التحليل المالي واالئتماني

C2 يطبق تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات .
 المصرفي.الحاسب اآللي في الجانب المالي و

c3- 
ء والريافات حصايوظف المفاهيم المحاسبية واإل

 في التحليل والتخطيط المالي واالئتماني.

C3 .ذات  خر يوظف المعارف من العلوم اآل
العالقة )التي تخدم( في مجال المالية 

 والمصرفية.

d1- 
ات والتقارير لمعالجة المشاكل المالية رأسينفذ الد

 ات المالية والمجتمعالتي تعاني منها المؤسس

D1زماتاألفي حل المشكالت و يهم. يس 
المالية للمجتمع  ،ويجسد قواعد التفكير 

والسلوك االقتصادي الرشيد والكفؤ في جميع 
 ته االقتصادية.أنشطقراراته و

d2- 
يعمل فمن فريق  إلنجاز التحليل والتخطيط 

 المالي واالئتماني.

D2ادة قي. يعمل فمن فريق ويتميز بسمات ال
، ويتحلى بالصدق واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.يخالقب

d3-  يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع
 المؤسسات المالية

D3  يتواصل بفعالية مع الوحدات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المحيطة.

d4-   يتابع كل جديد منفرداً فيما يتعلق بالتحليل
 لي واالئتماني ويبدع فيه.والتخطيط الما

D4 يبدع ويبتكر في تنظيم العمل الفردي في .
 القطاع المالي
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 راتيجية التعليم والتعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باست
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - ية ية المتعلقة بكيفسآآاسآآيشآآرح المفاهيم األ
ء المنشآآية والعائد والمخاطرة والقيمة أنشآآا

الزمنيآآة للنقود والقوائم المآآاليآآة. ومآآاهيآآة 
م والقوائالتحليل المالي  أسآآآآاليبومناهج و

ية والنشآآآآآآآرات مال يل  ال  الرأسآآآآآآآيوالتحل
والنسآآآآآآآآآب والتآآآدفقآآآات النقآآآديآآة  األفقيو
التخطيط المآآآآالي والتحليآآآآل االئتمآآآآاني و
التمويآآآل  غرا يآآآة، وألالمآآآال األوراقو

واالنآآدمآآاج والرفع التشآآآآآآآغيلي والتمويلي 
 المال. رأسوهيكل 

المحافرة والعرو   -
 يةيفاحاإل
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 ةالمالحظ -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يظهر المعرفآآة بآآالمصآآآآآآآطلحآآات المآآاليآآة
والمصآآآرفية الخاصآآآة بالتحليل والتخطيط 

 المالي واالئتماني.
 المحافرة 

 امتحانات سريعة 
 التكاليف 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

ت ية للنظرياساسيقارن بين المفاهيم األ
 التحليل المالي اليبأسو أدواتالمالية و

 المحافرة  -
ية يفاحالعرو  اإل -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العرو   -

 ية يفاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

لطالب مشاركة ا
 في القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -
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b2 -  ا، والنسآآآآآآآب المالية أفقييا ورأسآآآآآآآيحلل
نقطآآآة التعآآآادل، والتآآآدفقآآآات النقآآآديآآآة و

والقوائم المتوقعآآة والحسآآآآآآآآآاسآآآآآآآيآآة في 
قوائم الشآآآآآآآركآآآآات التخطيط المآآآآالي و

الرفع المآآالي منح االئتمآآان، و غرا أل
غيلية تشآآآوالتشآآآغيلي في تقييم المخاطر ال

التفآآآآآآآخم على القوائم  أثرو والمآآآاليآآآة
لتقييم جوانآب القوة والفآآآآآآآعف  المآاليآة

للمنشآآية  التخاذ القرار المالي واالئتماني 
 واالستثماري المناسب.

 المحافرة  -
ية يفاحالعرو  اإل -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 وني()تعلم ذاتي وتعا

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العرو   -

 ية يفاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 يس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدر
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

ي تحليل والتخطيط الماليعد تقارير في ال
 .منش تواالئتماني لل

العرو  العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
التقارير تقييم  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العرو   -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

c2- 

والبرامج  كسليستعمل برنامج اإل
الحاسوبية للمساعدة في تحليل  خر اآل
تقارير التحليل المالي   إعدادو

 واالئتماني

العرو  العملية  -
 والمحاكاة 

 بيق العملي.  التط  -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العرو   -

 الفردية والجماعية
 االمتحان العملي -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
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c3- 

ء حصايوظف المفاهيم المحاسبية واإل
والريافات في التحليل والتخطيط 

 المالي واالئتماني.

العرو  العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشط)األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

الحوار والمناقشة  -
 ة. والتغذية الراجع

 التدريس المصغر. -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف والترجمة
تقييم العرو   -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس.

 

     ويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتق
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 

ات والتقارير لمعالجة رأسينفذ الد
تعاني منها  المشاكل المالية التي

 المؤسسات المالية والمجتمع

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
قييم التقارير ت -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

يعمل فمن فريق  النجاز 
التحليل والتخطيط المالي 

 واالئتماني.

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
ومية والتغذية المفكرة الي  -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني

d3- 

يتواصل بفعالية مع المؤسسات 
 وبالذات مع المؤسسات المالية

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل
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 االمتحانات الشفوية  - التطبيق العملي. 
 النزول الميدانيتقييم 

d4- 

يتابع كل جديد منفرداً فيما يتعلق 
بالتحليل والتخطيط المالي 

 واالئتماني.

 الحوار والمناقشة   -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -
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 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 

مفاهيم عامة  
 ية أساسو

 تكوين القوائم المالية  -
 حياة المنشية دورة  -
 والمؤسسات المالية  سواقاأل -
ر القائدة ومنحنى أسعاالنقود و -

 المردود 
 القيمة الزمنية للنقود  -
 المخاطرة والعائد ونظرياته  -

1 3 

a1,a2, 
b1, c3, 
d1, d4 

2 

 أغرا 
ومقومات 
ومداخل 

ل التحلي أساليبو
 المالي 

 مفهوم التحليل المالي  -
 أساليبومقومات و أغرا  -

 لمالي التحليل ا
 القوائم المالية   -
 الرأسيالتحليل  -
  األفقيالتحليل  -

 تحليل النسب المالية

2 6  
 

a1, a2, 
b1,b2, 
c1, c2, 
c3, d2, 

d4 

3 

تحليل وتفسير 
مؤشرات ونتائج 

التحليل 
 المالي   

 معايير التحليل والمقارنة  -
الروابط السببية في تحليل  -

التحليل  أساليبالقوائم و
 والنسب 
لصوري )المحاسبة التحسين ا

 الخالقة( واالفصاح 

3 9 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3  

4 

تحليل التدفقات 
 أثرالنقدية و

التفخم على 
مصداقية النسب 

  

 ماهية قوائم التدفقات النقدية  -
 ية القوائم التدفقات النقدية أهم -
 قوائم التدفقات النقدية  إعداد -
 تحليل التدفقات النقدية  -
التفخم على القوائم  أثر -

 المالية 
التفخم في القوائم  أثرمعالجة 
 المالية 

2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3 

5 

التخطيط المالي 
   

 تحليل القوائم المالية المتوقعة  -
 تحليل الحساسية  -
 تحليل التعادل  -

 تحليل الرفع التشغيلي
2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3 
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6 

تحليل الرفع 
المالي والتحليل 

 غرا أل
التمويل 
 واالندماج 

 تحليل الرفع المالي  -
 المال ونظرياته رأسهيكل  -
 غرا التحليل المالي أل -

 التمويل 
 االندماج  غرا التحليل المالي أل

2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3 

7 

 األوراقتحليل 
 المالية 

 همس)األ المالية األوراقتحليل  -
 والسندات( 

تحليل المشتقات المالية 
 )الخيارات(

 
1 

3 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
c3, d1, 
d2, d3 

8 

  قرا اسس اإل - تحليل االئتمان 
الطرق التقليدية للتحليل  -

 االئتماني 
 أسلوبنماذج المعايير، و أسلوب)

 أنظمة أسلوبالتصنيف، و
 الدرجات االئتمانية( 

 الطرق الحديثة 
 قرار االئتمان  رإطا -
 ات عملية منح االئتمان ءإجرا -
 للتحليل االئتماني  إطار -

 نماذج التنبؤ بالفشل 

1 3 

a1, b1, 
b2, c1, 
c2, c3, 
d1, d2, 

d3  

9 

التحليل المالي 
 للمصارف 

واالتجاهات 
الحديثة في 
 التحليل المالي

القوائم المالية في المصارف  -
 ية سالمالتجارية واإل

للمصارف  التحليل المالي -
 يةسالمالتجارية واإل

 التحليل النوعي  -
التحليل المالي للقوائم  -

 باستخدام دالة المعلومات

 
1 

 
3 

a 1, a2, 
b2, c2, 
c3, d2, 

d4 

11 

  ةأجنبية يهملتحليل شركة مس - تقرير  إعداد
 ومناقشة التقرير 

1 3 b1, b2, 
c1, c2, 
c3,  d1, 
d3, d4 

عليةعدد األسابيع والساعات الفي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
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Number 
of 

Weeks 

Course 
ILOs 

1 === === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحافرة 
 المناقشة والحوار 
 ني )العملي(التدريب الميدا 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
 يةيفاحالعرو  العملية اإل 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 م البحثيةالمها 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرج
ة 

المس
 تحقة
Mar

k 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

والنسآآآآآآب على  األفقيو الرأسآآآآآآيالتحليل  ءإجرا 1
 ة يهمشركة مس

3 
 

W4 a1, a2 ,b1, b2, c1, 
c2, c3 

ية  ءإجرا 2 ية والحسآآآآآآآآاسآآآآآآآ قد قات الن تدف يل ال تحل
 والتحليل االئتماني 

2 
W9 a1 b1, b2, c1, c2, 

c3, d2, d4  

رد في تحليل وتخطيط ووالو كسآآآآآلاسآآآآآتخدام اإل 3
 ة وكتابة تقرير يهممالي وائتماني على شركة مس

5 
W13 b 2, c1, c2, c3, d1, 

d3, d4 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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تقآآآديم عر  تقآآآديم في موفآآآآآآآوع في المآآآادة  4
 لمجموعات طالبية 

5 
W1-
W14 

b1, b2, c1, c2, c3, 
d1, d4 

 التكاليف والمشاركة  5
10 

W1-
W14 

a1, a2 , b1, b2, c1, 
c2, c3 

 ==== Total Score 25ي الدرجة إجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة نشطالتكاليف واأل 1
W1-
W14 

25 25% 
a1,a2, b1,b2, 

c1, c2, c3, 
d1, d2, d4 

 امتحانات قصيرة  2
W2-
W14 

5 5%  
a1,a2, b1,b2, 

c1, c2, c3, 
d1, 

 W11 10 10% امتحان أعمال الفصل 3
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2,c3, 
d1 

4 
االمتحان النهائي 
 )تحريري وشفوي(

W16 60 60% 
b1,b2, c1, 
c2, c3, d1, 

d4  Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

ابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم كت:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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- Charles H. Gibson, Financial Reporting & Analysis: Using Financial 
Accounting Information, 10th  Ed ( USA Mason:Thomson, 2007 
- J.J.Wild , K.R.Subramanyam. & R.F.Halsey. , Financial Statement Analysis 
Ninth Ed.  (USA, NY: MacGraw Hill, 2009 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .3

.اإلنترنتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموفوعات المقرر في ت  

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75الطالب بحضور يلتزم  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأسأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدت إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 من بدء االمتحان  ( دقيقة20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

خر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأ إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

يع يحرم من الدرجة المخصصة في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطار -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 التحليل والتخطيط المالي واالئتماني :طة مقررخ
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for 
the Course 

 االسم
Name 

 أ.م.د. صالح ياسين المقطري
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

736146152 

الس
 بت

SA
T 

 األحد
SU
N 

 االثنين
MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

salah.almaktary@gm
ail.com 

  3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 قرراسم الم

Course Title 
 مبادئ التحليل والتخطيط المالي واالئتماني

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الثالث )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 1ء إحصامبادئ المحاسبة المالية أ، مبادي االقتصاد الجزئي، 

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 مارمبادئ االستث

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 مالية ومصرفية واقتصاد )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9

mailto:سsalah.almaktary@gmail.com
mailto:سsalah.almaktary@gmail.com


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ش تيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المعارف والمهارات التي تمكنه من تحليل ال يل مالياً. ويمثل التحل من
مالي واالئتماني العملية المنظمة لمعالجة البيانات المتوفرة للمشآآآآآآآروعات مالمنشآآآآآآآيةم، ويبحل عن العالقة ال

السآآآآببية لتلك البيانات، ومن ثم صآآآآياغتها بشآآآآكل مؤشآآآآرات كمية لتقدم مع المؤشآآآآرات النوعية لمسآآآآتخدمي 
اذ ي ترشدهم وتساعدهم في اتخالمعلومات، ومنهم الدائنين، للكشف عن جوانب القوة والفعف للمنشية وبالتال

ها نواعأقراراتهم في الحافآآآآآر والمسآآآآآتقبل. حيل سآآآآآيتم تناول مفاهيم التحليل والتخطيط المالي واالئتماني و
 ها ومناهجها.أساليبها وأغرافها وأدواتو

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 وف يكون الطالب قادرا على أن:ة المقرر سرأسبعد االنتهاء من د
a1- م ء المنشية والعائد والمخاطرة والقيمة الزمنية للنقود والقوائأنشاية المتعلقة بكيفية ساسيشرح المفاهيم األ

والنسب  األفقيو الرأسيوالتحليل  والقوائم المالية والنشراتالتحليل المالي  أساليبالمالية. وماهية ومناهج و
والرفع  التمويل واالندماج غرا المالية، وأل األوراقالتخطيط المالي والتحليل االئتماني وو والتدفقات النقدية

 المال. رأسالتشغيلي والتمويلي وهيكل 
a2-  .يظهر المعرفة بالمصطلحات المالية والمصرفية الخاصة بالتحليل والتخطيط المالي واالئتماني 

-b1 التحليل المالي  أساليبو أدواتلمالية وية للنظريات اساسيقارن بين المفاهيم األ 
b2-   ي نقطة التعادل، والقوائم المتوقعة والحساسية فا، والنسب المالية والتدفقات النقدية وأفقييا ورأسيحلل

الرفع المالي والتشغيلي في تقييم المخاطر منح االئتمان، و غرا قوائم الشركات ألالتخطيط المالي و
لتقييم جوانب القوة والفعف للمنشية  التخاذ القرار  التفخم على القوائم المالية أثرو التشغيلية والمالية

 المالي واالئتماني واالستثماري المناسب.
-c1 منش تيعد تقارير في التحليل والتخطيط المالي واالئتماني لل. 
c2- ل المالي قارير التحليت  إعدادالحاسوبية للمساعدة في تحليل و خر والبرامج اآل كسليستعمل برنامج اإل

 واالئتماني
c3- ء والريافات في التحليل والتخطيط المالي واالئتماني.حصايوظف المفاهيم المحاسبية واإل 
d1- ات والتقارير لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسات المالية والمجتمعرأسينفذ الد 
d2- لمالي واالئتماني. التحليل والتخطيط ا نجازيعمل فمن فريق  إل 
d3- يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية 
d4– فيما يتعلق بالتحليل والتخطيط المالي واالئتماني ويبدع فيه. منفرداً   يتابع كل جديد 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Orde

r 

 داتالوح
)الموضوعات 

 (الرئيسة
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية

Con. H 

1 
مفاهيم عامة  

 ية أساسو
 تكوين القوائم المالية  -
 دورة حياة المنشية  -

W1 3 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 والمؤسسات المالية  سواقاأل -
 ر القائدة ومنحنى المردود أسعاالنقود و -
 القيمة الزمنية للنقود  -

 المخاطرة والعائد ونظرياته 

2 

 أغرا 
ومقومات ومداخل 

 التحليل أساليبو
 المالي 

 مفهوم التحليل المالي  -
التحليل  أساليبومقومات و أغرا  -

 المالي 
 القوائم المالية   -
 الرأسيالتحليل  -
  األفقيالتحليل  -

 تحليل النسب المالية

W2, W3 6 

3 

تحليل وتفسير 
مؤشرات ونتائج 

 المالي   التحليل 

 معايير التحليل والمقارنة  -
الروابط السببية في تحليل القوائم  -

 التحليل والنسب  أساليبو
التحسآآآآين الصآآآآوري )المحاسآآآآبة الخالقة( 

 واالفصاح 

W4, W5, 
W6 

9 

4 

تحليل التدفقات 
 أثرالنقدية و

التفخم على 
مصداقية النسب 

  

 ماهية قوائم التدفقات النقدية  -
 فقات النقدية ية القوائم التدأهم -
 قوائم التدفقات النقدية  إعداد -
 تحليل التدفقات النقدية  -
 التفخم على القوائم المالية  أثر -

 التفخم في القوائم المالية  أثرمعالجة 

W7, W8 6 

5 

التخطيط المالي 
   

 تحليل القوائم المالية المتوقعة  -
 تحليل الحساسية  -
 تحليل التعادل  -

 تحليل الرفع التشغيلي

W9, W10 6 

6 
 امتحان اعمال الفصل

W11 3 

7 

تحليل الرفع 
المالي والتحليل 

التمويل  غرا أل
 واالندماج 

 تحليل الرفع المالي  -
 المال ونظرياته رأسهيكل  -
 التمويل  غرا التحليل المالي أل -

 االندماج  غرا التحليل المالي أل

W12,  3 

8 
 األوراقتحليل 

 المالية 
 سهمألالمالية )ا األوراقتحليل  -

 والسندات( 
 تحليل المشتقات المالية )الخيارات(

 
W13 3 

9 

  قرا اسس اإل - تحليل االئتمان 
 الطرق التقليدية للتحليل االئتماني  -
 أسلوبنماذج المعايير، و أسلوب)

الدرجات  أنظمة أسلوبالتصنيف، و
 االئتمانية( 
 الطرق الحديثة 

W14 
 

3 
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 قرار االئتمان  إطار -
 مان ات عملية منح االئتءإجرا -
 للتحليل االئتماني  إطار -

 نماذج التنبؤ بالفشل 

 

التحليل المالي 
 للمصارف 

واالتجاهات 
الحديثة في 
 التحليل المالي

القوائم المالية في المصارف التجارية  -
 ية سالمواإل

التحليل المالي للمصارف التجارية  -
 يةسالمواإل

 التحليل النوعي  -
الة ام دالتحليل المالي للقوائم باستخد -

 المعلومات

W15  

 
تقرير  إعداد ومناقشة   ةأجنبية يهملتحليل شركة مس - 

 التقرير 
  

11 Final Exam W16 3 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر
 قم
O
rd
er 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

األسبو
 ع

Wee
k 

Due 

الساعا
ت 

 الفعلية
Cont
. H 

1 === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

vi. لتدريس استراتيجيات اTeaching Strategies: 

 المحافرة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيفاحالعرو  العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 يقية(ريع التطبة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشانشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
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 المهام البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

والنسآآآب على شآآآركة  األفقيو الرأسآآآيالتحليل  ءإجرا 1
 ة يهممس

3 
4W 

تحليل التدفقات النقدية والحسآآآآآاسآآآآآية والتحليل  ءإجرا 2
 االئتماني 

2 
9W 

رد في تحليل وتخطيط مالي ووالو كسآآآآلاسآآآآتخدام اإل 3
 ة وكتابة تقرير يهموائتماني على شركة مس

5 
13W 

في المادة لمجموعات تقديم عر  تقديم في موفوع  4
 طالبية 

5 
W1-W14 

 W1-W14 10 التكاليف والمشاركة  5

 ==== Total Score 25ي الدرجة إجمال 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion of Final 

Assessment 

 W1-W14 25 25% ة نشطالتكاليف واأل 1

 W2- W14 5 5% امتحانات قصيرة  2

 W11 10 10% االمتحان الفصلي 3

4 
االمتحان النهائي )تحريري 

  وشفوي(
W16 

60 60% 

 % Total  100 100المجموع  

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :ار )اسم المؤلف، سنة النطر، اسم الكتاب، د
 النطر، بلد النطر(.

 

 : )ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

ر للنشآآآ مينى، ) صآآآنعاء: مركز األاألولصآآآالح ياسآآآين المقطري، أسآآآس التحليل المالي واالئتماني، الطبعة 
 (.2018والتوزيع، 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
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 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

) حلب: شعاع للنشر آخرينمحمود فتوح و إعداد، ترجمة و2و1لمالية، الجزئين ا ةداراإلاجين برغام،  -
 (.2010والعلوم، 

 (2006)عمان : دار وائل للنشر،  2محمد مطر ، االتجاهات الحديثة للتحليل المالي واالئتماني ، ط -
وائل للنشر،  ) عمان:  دار 2، التحليل المالي باستخدام الحاسوب، طأبو زنادمؤيد الدوري ونور الدين  -

2006.) 
، دورة تدريبية، دائرة تسهيالت فروع كسل، التحليل المالي واالئتماني المتقدم باستخدام اإلاألكحلحسام  -

 1997االردن، 
- Charles H. Gibson, Financial Reporting & Analysis: Using Financial 

Accounting Information, 10th  Ed ( USA Mason:Thomson, 2007 
- J.J.Wild , K.R.Subramanyam. & R.F.Halsey. , Financial Statement 
Analysis Ninth Ed.  (USA, NY: MacGraw Hill, 2009 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .1

ات المقررعن المراجع المرتبطة بموفوع اإلنترنتتوجيه الطالب للبحل في   -  
 

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 فاء بذلك.من المحاضرات ويحرم في حال عدم الو %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 اإذي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 ائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب عن االمتحان النه إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

من درجة التكليف الذي تأخر في  تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :giarismPlaاالنتحال  6



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


