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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 والمصارفالقسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4
 :الثانيةالمرحلة: الثاني       الفصل الدراسي2017-2016:السنة الدراسية -5
 2017-2-15تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6
 : امتياز, جيد جدًا، جيد، متوسط، مقبول، ضعيفمستويات التقييم -7

 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :   كود المقرر الدراسي:تحليل وتخطيط ماليعنوان المقرر الدراسي -1
 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

      
 

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

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

  بيان اثر الجوانب المالية في عملية اتخاذ القرارات االداريةاألهداف العامة للمقرر: -1
توضيح متضمنات ومفاهيم االدارة المالية ودورها في عملية اتخاذ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

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

ب- المهارات الذهنية 

 نموذج مواصفات المقرر
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 الوصول الى القرارات المالية السليمة 1ب-
 اجراء التحليل المالي 2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
 تحديد التنبؤات المالية الصحيحة1جـ-
 تحديد االحتياجات المالية بدقة 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 

 ة   تحليل النسب المالية
    نسب السيولة, نسب النشاط

    نسب ادارة المديونية, نسب الربحية

    نسب التقويم, نسب النمو

    التحليل المالي الشامل المقارن

    التحليل االستعراضي وتحليل االتجاه

    تحليل كشف مصادر واستخدامات االموال

    التحليل العامودي واالفقي

    التخطيط والتنبؤ باالحتياجات المالية

    التنبؤ بنسب المبيعات

    التنبؤ بطريقة المعادلة الرياضية

    تحليل التعادل

    الرافعة التشغيلية والمالية

    تطبيقات عملية

    مراجعة وامتحانات
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- 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
. 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   /3 /  10التاريخ :    
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 ادارة االستثمار والموارد..    قسم أقتصاديات االعمال...   كلية .النهرينجامعة ....

 البيانات األساسية  Uاوًال :

 :   الرمز الكودي:تحليل مالي) عنوان المقرر1

 :ادارة االستثمار والموارد) البرنامج أو البرامج التي يقدم فيها هذا المقرر2

 :الثانيةمجناالمرحلة في البر2017-2016:) السنة الدراسية3

) الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 المجموع عدد الساعات عدد المحاضرات
 عملي إرشاد اكاديمي

3 3   3 
 

  الدراسيالمحاضرين المساهمين في تدريس المقرر(المحاضر) ) أسماء 5

 أ-.............

  الدراسيم.م. سيف الدين عماد احمد المقررمدرس) 6 

 البيانات اإلحصائية  Uثانيًا : 

 عدد الطلبة الذين حضروا المقرر    عدد                        -1

عدد الطلبة الذين أكملوا المقرر         عدد                      نسبة%  -2

النتائج  -3

         نجاح              عدد             نسبة% 

 

  

 نموذج تقرير المقرر الدراسي



5 
 

         رسوب            عدد             نسبة% 

تقديرات الطلبة الناجحين  - 4

أمتيازعدد               نسبة%                      

جيد جدًا      عدد            نسبة% 

         جيد         عدد                  نسبة%                      

متوسط            عدد             نسبة% 

   مقبول       عدد                نسبة%  

 البيانات المهنية Uثالثًا :

) تدريس المقرر  1

أسم المحاضر عدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليًا 
 اكاديمي 3 تحليل النسب المالية

 اكاديمي 3 نسب السيولة, نسب النشاط

 اكاديمي 3 نسب ادارة المديونية, نسب الربحية

 اكاديمي 3 نسب التقويم, نسب النمو

 اكاديمي 3 التحليل المالي الشامل المقارن

 اكاديمي 3 التحليل االستعراضي وتحليل االتجاه

تحليل كشف مصادر واستخدامات 
 االموال

 اكاديمي 3

 اكاديمي 3 التحليل العامودي واالفقي

 اكاديمي 3 التخطيط والتنبؤ باالحتياجات المالية

 اكاديمي 3 الرافعة التشغيلية والمالية

 اكاديمي 3 تطبيقات عملية

 اكاديمي 3 االمتحانات
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النسبة المئوية للموضوعات التي تم تدريسها من محتوى المقرر   •

% 70%                أقل من 90- 70%     90           أكثر من 

األسباب بالتفاصيل لعدم تدريس أي موضوع من الموضوعات   •

.... كثرة العطل الرسمية....

إذا كان هناك موضوعات تم تدريسها رغم أنها ليست محددة في المحتوى ،  •

 .أذكر األسباب بالتفاصيل

  ............................................................................       

) أساليب التعليم والتعلم 2

               محاضرات  

               تدريب عملي / مختبر  

               ندوة / ورشة عمل 

               أنشطة في الفصل  

               دراسة حالة 

              واجبات أخرى  

إذا كان هناك أساليب أخرى للتعليم والتعلم غير تلك المحددة أعاله أذكرها وأذكر  •

أسباب أستخدامها 

.......................................................................              

) تقييم الطلبة  3

Uطريقةالتقييم  النسبة المئوية من مجموع الدرجات 

               اختبار تحريري  

أمتحان العملي / مختبر 

30 
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               واجبات أخرى / أعمال الفصل الدراسي 

               امتحان فصلي 

%               100                                          المجموع

 

) اإلمكانات / المرافق والوسائل التعليمية  4

               كافية تمامًا 

               كافية الى حد ما 

               غير كافية 

أذكر أي قصور 

 .............................................

) القيود اإلدارية 5

               أذكر أي صعوبات تعرض لها المقرر  

  .............................................

) تقييم الطلبة للمقرر                                                6

               أذكر أي نقد ورد في تقييم الطلبة للمقررات  

 ............................................               

 ...........................................                

) تعزيز المقرر  8

 الفصل                 مدى تنفيذ األنشطة التي تم تحديدها في خطة عمل 

                 النشاط .................................  

60 

10 
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أذكر ما إذا كان قد تم تنفيذالنشاط  

 ( النشاط ).وأذكر أسباب عدم إكتمال أي عمل

  7201 – 6201) خطة العمل للسنة الدراسية 9

U األنشطة المطلوبة     تاريخ التنفيذ    المسؤول عن التنفيذ

    م.م. سيف الدين عماد احمد2018-9-15          اعطاء مفردات المقرر     

 م.م. سيف الدين عماد احمد المقرر  مدرس

 ..................... التوقيع

 2017-3-10تاريخ           ال
 

 


