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  اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة : 

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

  اقتصاديات ادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 قسمي االستثمار القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 والمصارف

 :الثانيةلمرحلة: االوال       الفصل الدراسي2017-2016:السنة الدراسية -5

 2016-9-15تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 : امتياز, جيد جدًا، جيد، متوسط، مقبول، ضعيفمستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 CR203:   كود المقرر الدراسي:االدارة الماليةعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

 3   3 3 
 

 م.م. سيف الدين عماد أحمدالكادر التدريسي : -3

 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 بيان اثر الجوانب المالية في عملية اتخاذ القرارات األهداف العامة للمقرر: -1

 االدارية

توضيح متضمنات ومفاهيم االدارة المالية النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 ودورها في عملية اتخاذ القرارات في المنظمة

 أ. المعرفة والفهم 
 شرح المصطلحات والمفاهيم العامة لالدارة المالية1               أ- 
 شرح عالقة االدارة المالية بالعلوم االخرى2               أ- 

ب- المهارات الذهنية 
 الوصول الى القرارات المالية السليمة 1ب-
 اجراء التحليل المالي 2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
  التطبيق الصحيح للتحليل المالي1جـ-
 تحديد االنحرافات من خالل المقارنة بالمعايير 2جـ-

            د- المهارات العامة والمنقولة  
  المشاركة في عملية اتخاذ القرارات1               د- 
  العمل بروح الفريق الواحد2               د- 

-المحتوى 3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 
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 اكاديمية  3 االدارة المالية
 اكاديمية  3 طبيعة االدارة المالية

وظائف االدارة المالية: 
التمويل، االستثمار، 

 مقسوم االرباح

 اكاديمية  3

مهام ودور المدير 
المالي، اهداف االدارة 

 المالية

 اكاديمية  3

اشكال منشأت االعمال 
 والبيئة الضريبية

 اكاديمية  3

االشكال القانونية 
للشركات: الشركات 

الفردية، الشركات 
التضمانية، الشركات 

 المساهمة

 اكاديمية  3

البيئة الضريبية واالعفاء 
 الضريبي

 اكاديمية  3

 اكاديمية  3 االندثار والوفر الضريبي
االسواق المالية والوساطة 

 المالية
 اكاديمية  3

تصنيف االسواق المالية 
وصناع السوق 

 المختصون

 اكاديمية  3

 اكاديمية  3 الكشوفات المالية
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 اكاديمية  3 كشف الدخل
 اكاديمية  3 كشف االرباح المحتجزة

 اكاديمية  3 تطبيقات عملية
 اكاديمية  3 مراجعة وامتحانات

  

 

- أساليب التعليم والتعلم 4 
............... محاضرات ...........4-1
.............. مناقشات وحل التمارين الرياضية  ..........4-2

- أساليب تقييم الطلبة  5 
  % 20األختبار األول     

  % 20األختبار الثاني        

  % 40السعي                     
   % 60نهاية الكورس       امتحان 

% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

 االدارة المالية للدكتور محمد علي ابراهيم العامري. الكتب الدراسية 6-2

 وكتاب االدارة المالية ل د. نغم حسين النعمة و د. صادق راشد الشمري

. كتب مقترحة  6-3
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. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.            6-4

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

........... قاعة دراسية، شاشة عرض، حاسبة          ...........

 
 

 م.م. سيف الدين عماد احمد المقرر : مدرس

 ا. د. سالم الشاميرئيس القسم: 

 2017   /2 /  15التاريخ :    

 

 

 

 

 

 


