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 ماليةإدارة مواصفات مقرر تمويل و
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 مالية إدارة تمويل و :اسم المقرر  .1

 ADM3103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مبادئ المحاسبة -مبادئ االقتصاد –دارة مبادئ اإل المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت(:  .5

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 أعمالإدارة بكالوريوس  درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 أ.د. نجاة جمعان       معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف الممرر 

المالٌة فً مجال تخطٌط دار  ونظرٌات اإل أسسالمالٌة ودراسة دار  التعرف على بٌئة اإل إلىٌهدف هذا الممرر 
 نشطةالمالٌة أحد مجاالت األدار  ، وتعتبر اإلمنشؤ المتاحة لل األموالجانب دراسة مصادر  إلى األموالواستخدام 

والمرارات المختلفة التً ٌتخذها  منشؤ التموٌلٌة لل نشطة، وٌركز الممرر على األ منشؤ الوظٌفٌة المتخصصة فً ال
ولرارات االستثمار التً تعنى بكٌفٌة االستثمار لهذه  األموالكٌفٌة حساب تكلفة الحصول على المدٌر المالً مثل 

وببعض المرارات المتعلمة بالتخطٌط  األموالكما ٌعنى هذا الممرر بكٌفٌة حساب تكلفة الحصول على  األموال
والخصوم المتداولة، كما  األصولإدار  ً والرلابة المالٌة ، كما ان الممرر ٌهتم بالمرارات المصٌر  األجل المتمثلة ف

 المالٌة.دار  ٌتم دراسة لضاٌا خاصة باإل

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 ٌنظرٌات التموٌل واالستثمار فً المنظمات والمدر  علً التفسٌر والشرح والتلخٌص والوصف وصٌانة  عرف

 المالٌةدار  المعلومات المرتبطة بمواضٌع اإل
a2 ٌادوات تحلٌل تمٌم أداء المنظمات باستخدام أدوات التحلٌل المالً ذكر 
a3 ٌوالتدفك المالً فً المنظمات. لائمة التدفك النمدي إعدادادوات التخطٌط المالً و شرح 
a4 ٌ والخصوم المتداولة بكفاء  وفاعلٌة. األصولإدار  مبادئ كتب  
b1 هااتخاذ أسالٌبٌفرق بٌن المرارات المالٌة واالستثمارٌة و. 
b2 .ًٌمارن بٌن أداء المنظمات باستخدام أدوات التحلٌل لمال 
b3 .ٌحلل المخاطر فً المإسسات المالٌة 
b4 .ٌمٌس مستوى العائد والمخاطر فً المنظمات 
b5 .ٌمٌم المرارات المرتبطة بالتموٌل واالستثمار المصٌر األجل 
b6 .ٌتخذ لرارات اإلدماج والتصفٌة ولرارات اإلفالس والتصفٌة 
 c1.ٌكسب مهارات استخدام أدوات التحلٌل والتخطٌط المالً فً المنظمات 
c2 ثمارٌة طوٌلة ولصٌر  األجل.ٌتخذ المرارات المالٌة واالست 
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c3 ما تعلمه فً موالف جدٌد  ٌطبك. 
d1  ًلدٌهٌنمً مهارات التعلم الذات. 
d2 .ًٌعمل بروح فرٌك العمل الجماع 
d3 المالٌة.دار  ٌلتزم بآداب وسلون مهنة اإل 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

تعلم الممررمخرجات  مخرجات تعلم البرنامج  

  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 

ٌظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهٌم والنظرٌات العلمٌة 
 أسالٌبوما ٌتصل بها من دار  المستخدمة فً اإل

  وأدوات.

a1 ٌنظرٌات التموٌل واالستثمار فً  عرف
المنظمات والمدر  علً التفسٌر والشرح والتلخٌص 
والوصف وصٌانة المعلومات المرتبطة بمواضٌع 

 المالٌةدار  اإل

A2 
خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة  ٌوضح

تها وعاللة إدار أسالٌبوالخارجٌة، وسٌاسات و
  .خري اَالمنظمة بالمنظمات 

a2 ٌادوات تحلٌل تمٌم أداء المنظمات باستخدام  ذكر
 أدوات التحلٌل المالً

A3 

التنبإ والتحلٌل  أسالٌبالكمٌة و سالٌبٌشرح األ
الرٌاضً وتطبٌماتها المختلفة واستخدامها فً 

دار  التخطٌط االستراتٌجً للمنظمة وفً وظائف اإل
  المختلفة.

a3 ٌلائمة  إعدادادوات التخطٌط المالً و شرح
 التدفك النمدي والتدفك المالً فً المنظمات.

A4 
ٌبٌن طرق استخدام التمنٌات الحدٌثة وأنظمة 

  ٌة والتسوٌمٌة.دارالمعلومات فً مجاالت العلوم اإل
a4 ٌ والخصوم المتداولة  األصولإدار  مبادئ كتب

 بكفاء  وفاعلٌة

 B:المهارات الذهنية : 

B1 
ٌة وٌدرن دارواألدوات اإل سالٌبٌمٌم مختلف األ
  التً ٌموم بإنجازها. نشطةاأل إطاراستخدامها فً 

b1 أسالٌبٌفرق بٌن المرارات المالٌة واالستثمارٌة و 
 .هااتخاذ

B2 

ٌحلل العوامل البٌئٌة والمتغٌرات المحلٌة واإلللٌمٌة 
 األعمالوالعالمٌة المإثر  على أداء منظمات 

ٌة والمحاسبٌة دارمستخدما المعارف والمفاهٌم اإل
  ة المختلفة.حصائٌوااللتصادٌة واإل

b2  ٌمارن بٌن أداء المنظمات باستخدام أدوات
 التحلٌل لمالً.

B3 
 إلىوالوصول  األعمالٌشخص مشكالت منظمات 

 األعمالحلول مناسبة لها والمواءمة بٌن نظرٌات 
  والمجاالت التطبٌمٌة لها.

b3 .ٌحلل المخاطر فً المإسسات المالٌة 

B4 
 ً ٌة المختلفة ٌما دارٌة لألعمال اإلإدارٌبتكر خططا

  المنظمة. أهدافٌحمك 
b4 .ٌمٌس مستوى العائد والمخاطر فً المنظمات 

  
b5  ٌمٌم المرارات المرتبطة بالتموٌل واالستثمار

 المصٌر األجل.

  
b6  ٌتخذ لرارات اإلدماج والتصفٌة ولرارات

 اإلفالس والتصفٌة

 C:المهارات المهنية والعملية : 

C1 
وٌستخدمها فً  ةٌالمهارات المهنٍة األساسٌوظف 

ٌة تساعد المإسسة على إدارتصمٌم نظم وأدوات 
 فً مجال أعمالها. استراتٌجٌة تحمٌك مٌز  

c1 ٌكسب مهارات استخدام أدوات التحلٌل
 والتخطٌط المالً فً المنظمات.
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C2 
المحلٌة واإلللٌمٌة وٌدٌر  األعمالٌعمل فً بٌئة 

التً تسند له بكفاء  وفاعلٌة باستخدام  األعمال
 .المالئمة إدار  األعمالتمنٌات 

c2  ٌتخذ المرارات المالٌة واالستثمارٌة
 طوٌلة ولصٌر  األجل.

C3 
ة وتمنٌات حصائٌالكمٌة واإل سالٌبٌستخدم األ

  تخاذال عملهالمعلومات وٌوظفها فً مجاالت 
 ٌة.إدارلرارات 

c3 ما تعلمه فً موالف جدٌد  ٌطبك. 

C4 
فاعلة  استراتٌجٌة ٌكتب تمارٌر وٌعد خطط 

 للمإسسة التً ٌعمل فٌها.
 

 D:المهارات العامة واالنتقالية : 

D1 
ٌتخذ المرارات لمواجهة الحاالت المختلفة التً 

 المنظمات.إدار  تواجهها 
d1  ًلدٌهٌنمً مهارات التعلم الذات. 

D2 
فً المنالشات الجماعٌة بناء  ٌشارن بطرٌمة 

 المنظمة. ؤنشطةالمتعلمة ب
d2 .ًٌعمل بروح فرٌك العمل الجماع 

D3 
الولت إدار  ٌمتلن مهارات االتصال الفعال و

 بفاعلٌة.
d3 المالٌة.دار  ٌلتزم بآداب وسلون مهنة اإل 

D4 
ٌستخدم التمنٌة الحدٌثة وأنظمة المعلومات وشبكة 

للتنمٌب عن البٌانات  اَلًوالحاسب  اإلنترنت
 .عملهوتوظٌفها فً مجال 

 

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة )المعارف والفهم( بأوال: ربط مخرجات تعلم الممرر 

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1 ٌنظرٌات التموٌل  عرف
واالستثمار فً المنظمات والمدر  
علً التفسٌر والشرح والتلخٌص 

والوصف وصٌانة المعلومات 
 المالٌةدار  المرتبطة بمواضٌع اإل

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -
 

a2 ٌادوات تحلٌل تمٌم أداء  ذكر
المنظمات باستخدام أدوات التحلٌل 

 المالً

 المحاضرات -
 الحوار والمنالشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

a3 ٌادوات التخطٌط المالً  شرح
لائمة التدفك النمدي والتدفك  إعدادو

 المالً فً المنظمات.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 الماعة.فً 

 

a4 ٌ األصولإدار  مبادئ كتب 
  والخصوم المتداولة بكفاء  وفاعلٌة.

المحاضرات والعروض 
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.
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 التدرٌس والتمٌٌم:                                                      استراتٌجٌة ثانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة    التدرٌس استراتٌجٌة  المخرج/ المهارات الذهنٌة

b1  ٌفرق بٌن المرارات المالٌة
 .هااتخاذ أسالٌبواالستثمارٌة و

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة 
 والجماعٌة.

b2  ٌمارن بٌن أداء المنظمات
 باستخدام أدوات التحلٌل لمالً.

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

b3  ٌحلل المخاطر فً المإسسات
 المالٌة.

 الحوار والمنالشة.
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

b4  ٌمٌس مستوى العائد والمخاطر
 فً المنظمات.

 الحوار والمنالشة.
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

b5  ٌمٌم المرارات المرتبطة بالتموٌل
 واالستثمار المصٌر األجل.

 الحوار والمنالشة.
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

مشاركة الطالب فً المالحظة وتمٌٌم  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

b6  ٌتخذ لرارات اإلدماج والتصفٌة
 ولرارات اإلفالس والتصفٌة.

 الحوار والمنالشة.
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.
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 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

المهنٌة مخرجات الممرر/ المهارات 
 والعملٌة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1 ٌكسب مهارات
استخدام أدوات التحلٌل 

والتخطٌط المالً فً 
 المنظمات.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

c2  ٌتخذ المرارات المالٌة
واالستثمارٌة طوٌلة 

 ولصٌر  األجل.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

c3 ما تعلمه فً  ٌطبك
 .موالف جدٌد 

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 الشفهٌةاالختبارات  -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

                                                            التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1  ًٌنمً مهارات التعلم الذات
 .لدٌه

التمارٌر وأوراق ومجموعات  -
 العمل.

 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

التكالٌف الفردٌة تمٌٌم تمارٌر  -
 والجماعٌة.

d2  المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -التمارٌر وأوراق ومجموعات  -ٌعمل بروح فرٌك العمل
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 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 العمل. الجماعً.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

d3  ٌلتزم بآداب وسلون مهنة
 المالٌة.دار  اإل

التمارٌر وأوراق ومجموعات 
 العمل.

 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

III.  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصود  للممرر مع تحدٌد
 الساعات المعتمد  لها.  

 

I. :كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر 

 اوال : الجانب النظري :

مخرجات تعلم 
 المقرر

الساعات 
 الفعلية

عدد 
  األسابيع

 التفصيليةالمواضيع 
وحدات /موضوعات 

 المقرر
المحا
 ضرة

a1, a4 
b2 

c1, c3, c4, c5 
d1, d2, d3 

3 1 

 المالٌةدار  نظره عامة فً اإل -

 األسواق المالٌة -

دارة مقدمة في اإل
 المالية

1 

a1, a2, a3 
b3, 

c1, c2, c4  
d1, d2, d3 

3 1 

 الموائم المالٌة والتحلٌل المالً -

 التدفمات النمدٌة والتخطٌط -

 التحليل المالي 

2 

a1, a2, a3 
b3, b4 , b6 

c1, c2, c3, c4 
d1, d2, d3 

 المٌمة الزمنٌة للنمود. - 1 3
 3 يةأساسمفاهيم ماليه 

 4 المخاطر والعائد. - 1 3

 5 تمٌٌم األسهم - 1 3

 6 الفائد  وتمٌٌم السندات أسعار - 1 3

a1, a4 
b1, b5, b6 
c1 , c3, c5 
d1, d2, d3 

ٌات الموازنة الرأسمالٌة أساس - 1 3
 والتدفمات النمدٌة. 

قرارات االستثمار 
 7 طويل األجل

أدوات التخطٌط الرأسمالً  - 1 3
 )الموازنة الرأسمالٌة(.

8 

a1, a4 
b1, b6, 

c2, c3, c4  
3 1 

 تكلفة رأس المال.  -
قرارات التمويل طويل 

 9 األجل
 الرافعة المالٌة وهٌكل التموٌل. -
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 جامعة صنعاء
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d1, d2, d3 

a1, a4 
b1, b6, 

c2, c3, c5  
d1, d2, d3 

 11 رباحسٌاسات توزٌع األ - 1 3

إدار  رأس المال العامل و - 1 3
 المتداول . األصول

قرارات االستثمار 
 11 والتمويل قصير األجل

 12 الخصوم المتداولةإدار   - 1 3

a1, a2, a3, a4 
b1, b3, b6 

c2, c3, c4, c5 
6 2 

 االنضمام واالستحواذ. -
قضايا خاصة في 

 13 الماليةدارة اإل
 والتصفٌة وإعاد  الهٌكلة -

 األسابٌع والساعات اإلجمالً 14 42 

 

IV.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمنالشة.2
 .التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 . العصف الذهنً.4
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5
 والتعاونً. التعلٌم الذاتً 6
 التغذٌة الراجعة.. 7

 

V. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 
خطة بحث حول موضوع ٌختاره الطالب  إعداد

 الماد  والمعٌد. أستاذتحت اشراف 
a3 b1 b2 c1 c2 c3 

d1 d2 
W5 5 

2 
بحث حول الموضوع الذي لدم فٌه الخطة  إعداد

 البحثٌة
a3 b1 b2 c1 c2 c3 

d1 d2 
W 10 15 

 21 اإلجمالً

 

VI. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة  التموٌم  إلىنسبة الدرجة 

 النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

W5, W10 20 21% التكالٌف واألبحاث 1  
a3 b1 b2 c1 c2 

c3 d1 d2 

W1- W12 11 11% حضور المحاضرات 2  
a1 a2 a3 b1 b2 

c1 c2 d1 d2 

W 9 10 11% اختبار نصفً 3  
a1 a2 a3 b1 b2 

c1 c2 d1 d2 

W15- W16 60 61% االختبار النهائً 3  a1 a2 b1 b2 c1 
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111 111%   

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 بلد النشر(.)اسم المإلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 صنعاء   .  -األمٌنمكتبة  2116المالٌة " طبعة دار  د. نجا  جمعان " مدخل معاصر فً اإل
 المالٌة: مدخل تحلٌلً معاصر، المكتب العربً الحدٌث، منٌر الهندي.دار  اإل 

 المراجع المساعد 
 . اإلنترنتالمالٌة المتاحة فً مكتبة الكلٌة والجامعة وفً دار  والمراء  من مراجع لإلٌتولع من الطالب االطالع 

 م2115المالٌة فً الشركات ، د. دمحم أٌمن عزت المٌدانً ، مكتبة العبٌكان ،دار  اإل -
 م2117، األردنً ، عمان ، األردنالمالٌة ، مركز الكتاب دار  دمحم ٌونس خان و هشام غراٌبة ، اإل -
    م 2119،  األردن -المالٌة، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عماندار  فاٌز سلٌم حداد، اإل -

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 المرتبطة بموضوعات الممرر. لكترونٌةالمراجع اإل
http://marwanalnahleh.jimdo.com/text-books-pptx  
http://suad-alsaati.com/PageViewer.aspx?id=13  

https://c.ksu.edu.sa/node/11511 

VIII. المتبعة فً الممرر. الضوابط والسٌاسات 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باَتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25حال تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت   .2
زٌاد  عن تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضر  إذا 

   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضر .  أستاذثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعالج الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.21ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد     -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

فً تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا  -
 تسلٌمه.

 الغش:   .5

ن ئوبالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شفً حال ثبوت لٌام الطالب  -

http://marwanalnahleh.jimdo.com/text-books-pptx
http://suad-alsaati.com/PageViewer.aspx?id=13
https://c.ksu.edu.sa/node/11511
https://c.ksu.edu.sa/node/11511


 

 

 

                                                                                             

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          الجودة نائب العميد لشئون        رئيس القسم  
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 الطالب.

فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة  -
 لذلن.

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري سٌاسات   .7
 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ. آخري أي سٌاسات 
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 ماليةإدارة تمويل ومقرر خطة 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 االسم أ.د. نجاة جمعان

 المكان ورقم الهاتف 000777777 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

   -   Dr_nagat@yahoo.com البريد اإللكتروني 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ماليةإدارة تمويل و اسم المقرر:  .1

 ADM3103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثالث المستوى  الدراسي: المستوى والفصل  .4

 مبادئ المحاسبة  -مبادئ االقتصاد –دارة مبادئ اإل المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6

 اعمال إدارة بكالوريوس  البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .0

 اللغة العربية  المقرر:لغة تدريس   .8

 الحرم الجامعي/ كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:   .7

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

المالٌة فً مجال تخطٌط واستخدام دار  ونظرٌات اإل أسسالمالٌة ودراسة دار  التعرف على بٌئة اإل إلىٌهدف هذا الممرر 
الوظٌفٌة  نشطةالمالٌة أحد مجاالت األدار  ، وتعتبر اإلمنشؤ المتاحة لل األموالجانب دراسة مصادر  إلى األموال

والمرارات المختلفة التً ٌتخذها المدٌر المالً مثل  منشؤ التموٌلٌة لل نشطة، وٌركز الممرر على األ منشؤ المتخصصة فً ال
كما ٌعنى هذا  األموالستثمار لهذه ولرارات االستثمار التً تعنى بكٌفٌة اال األموالكٌفٌة حساب تكلفة الحصول على 

وببعض المرارات المتعلمة بالتخطٌط والرلابة المالٌة ، كما ان الممرر  األموالالممرر بكٌفٌة حساب تكلفة الحصول على 
دار  والخصوم المتداولة، كما ٌتم دراسة لضاٌا خاصة باإل األصولإدار  ٌهتم بالمرارات المصٌر  األجل المتمثلة فً 

 ٌة.المال

 

IV. :مخرجات التعلم الممصود  للممرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 ٌنظرٌات التموٌل واالستثمار فً المنظمات والمدر  علً التفسٌر والشرح والتلخٌص والوصف وصٌانة  عرف

 المالٌةدار  المعلومات المرتبطة بمواضٌع اإل
a2 ٌادوات تحلٌل تمٌم أداء المنظمات باستخدام أدوات التحلٌل المالً ذكر 
a3 ٌلائمة التدفك النمدي والتدفك المالً فً المنظمات. إعدادادوات التخطٌط المالً و شرح 
a4 ٌ والخصوم المتداولة بكفاء  وفاعلٌة. األصولإدار  مبادئ كتب  
b1 هااتخاذ أسالٌبٌفرق بٌن المرارات المالٌة واالستثمارٌة و. 
b2 .ًٌمارن بٌن أداء المنظمات باستخدام أدوات التحلٌل لمال 
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b3 .ٌحلل المخاطر فً المإسسات المالٌة 
b4 .ٌمٌس مستوى العائد والمخاطر فً المنظمات 
b5 .ٌمٌم المرارات المرتبطة بالتموٌل واالستثمار المصٌر األجل 
b6 فالس والتصفٌة.ٌتخذ لرارات اإلدماج والتصفٌة ولرارات اإل 
 c1.ٌكسب مهارات استخدام أدوات التحلٌل والتخطٌط المالً فً المنظمات 
c2 .ٌتخذ المرارات المالٌة واالستثمارٌة طوٌلة ولصٌر  األجل 
c3 ما تعلمه فً موالف جدٌد  ٌطبك. 
d1  ًلدٌهٌنمً مهارات التعلم الذات. 
d2 .ًٌعمل بروح فرٌك العمل الجماع 
d3 المالٌة.دار  ٌلتزم بآداب وسلون مهنة اإل 

 

IX.  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصود  للممرر مع تحدٌد
 الساعات المعتمد  لها.  

II. :كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر 

 اوال : الجانب النظري :

 الساعات الفعلية
 عدد األسابيع
 والتاريخ

 م وحدات /موضوعات المقرر المواضيع التفصيلية

3 W1 
 المالٌةدار  نظره عامة فً اإل -

 األسواق المالٌة -

 الماليةدارة مقدمة في اإل
1 

3 W2 
 الموائم المالٌة والتحلٌل المالً -

 التدفمات النمدٌة والتخطٌط -

 التحليل المالي 
2 

3 W3 - .المٌمة الزمنٌة للنمود 
 3 يةأساسمفاهيم ماليه 

3 W4 - .4 المخاطر والعائد 

3 W5 - 5 تمٌٌم األسهم 

3 W6 - 6 الفائد  وتمٌٌم السندات أسعار 

3 W7 - ٌات الموازنة الرأسمالٌة أساس
 والتدفمات النمدٌة. 

 قرارات االستثمار طويل األجل
7 

3 W8 -  أدوات التخطٌط الرأسمالً )الموازنة
 الرأسمالٌة(.

8 

3 W9  9 اختبار نصفي 

3 W10 
 تكلفة رأس المال.  -

 قرارات التمويل طويل األجل

11 
 الرافعة المالٌة وهٌكل التموٌل. -

3 W11 - 11 رباحسٌاسات توزٌع األ 

3 W12 - األصولإدار  رأس المال العامل و 
 المتداول .

قرارات االستثمار والتمويل 
 12 قصير األجل



 

 

 

                                                                                             

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          الجودة نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

3 W13 -   13 الخصوم المتداولةإدار 

6 
W14-
W15 

 االنضمام واالستحواذ. -
دارة قضايا خاصة في اإل

 14 المالية
 والتصفٌة وإعاد  الهٌكلة -

3 W16  15 اختبار نهائي 

 األسابٌع والساعات اإلجمالً 16 48

 

V. استراتٌجٌات التدرٌس 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمنالشة.2
 .التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 . العصف الذهنً.4
 المهام والتكالٌف العملٌة.. 5
 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 . التغذٌة الراجعة.7

 

VI. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

 W 5 21 الماد . أستاذبحث حول موضوع ٌختاره الطالب تحت اشراف  إعداد 1

 W 1-W12 11 حضور المحاضرات والمشاركة فً النماش 2

 31 اإلجمالً

 

VII. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التموٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التموٌم الرلم
 الوزن النسبً 

 درجة  التموٌم النهائً( إلى)نسبة الدرجة 

 W5, W10 31 31% التكالٌف واألبحاث  .1

 W9 11 11% اختبار نصفً  .2

 W16 61 61% االختبار النهائً .4

 %111 111 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 صنعاء   .  -األمٌنمكتبة  2116المالٌة " طبعة دار  د. نجا  جمعان " مدخل معاصر فً اإل
 المالٌة: مدخل تحلٌلً معاصر، المكتب العربً الحدٌث، منٌر الهندي.دار  اإل 

 المراجع المساعد 
 . اإلنترنتالمالٌة المتاحة فً مكتبة الكلٌة والجامعة وفً دار  ٌتولع من الطالب االطالع والمراء  من مراجع لإل

 م2115المالٌة فً الشركات ، د. دمحم أٌمن عزت المٌدانً ، مكتبة العبٌكان ،دار  اإل -
 م2117، األردنً ، عمان ، األردنالمالٌة ، مركز الكتاب دار  دمحم ٌونس خان و هشام غراٌبة ، اإل -
    م 2119،  األردن -المالٌة، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عماندار  فاٌز سلٌم حداد، اإل -



 

 

 

                                                                                             

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          الجودة نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 وإنترنت إلكترونٌةمواد 
http://marwanalnahleh.jimdo.com/text-books-pptx  
http://suad-alsaati.com/PageViewer.aspx?id=13  
https://c.ksu.edu.sa/node/11511 

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت   .2
زٌاد  عن ثالث تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضر  إذا 

   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضر .  أستاذمرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.21ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

 الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح  -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد  -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

 فً تسلٌمه.تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا  -

 الغش:   .5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -

 المخصصة لذلن. فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة -

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري سٌاسات   .7
 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث .. إلخ. آخري أي سٌاسات 
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