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 منوذج وصف املقرر  

 

 وصف املقرر 

 

المؤسسة التعليمية  -1 جامعة البصرة   

قسم ادارة االعمال   -كلية اإلدارة واالقتصاد
 الدراستين الصباحي والمسائي 

القسم الجامعي / المركز  -2  

اسم ورمز المقرر  -3   2االدارة المالية   

البرامج التي يدخل فيها  -4   الثالثةالمرحلة    

أشكال الحضور المتاحة  -5 قاعات دراسية   

) فصلي( كورسات الفصل / السنة  -6   

ساعة الكلي   45ساعة لكل محاضرة ( 3)  عدد الساعات الدراسية )الكلي(  -7   

2022/4 /32 تاريخ إعداد هذا الوصف   -8   

أهداف املقرر  -9  
في االدارة المالية وتطورها واهميتها   تزويد الطالب بفهم متعمق نظري وعملي كافي حول المفاهيم االساسيةالهدف العام :  -1

 القرارات االدارية وتزويد منظمات االعمال بمصادر االموال وكيفية استثمارها في المنظمات ودورها في اتخاذفي تطوير عمل 

مجاالت عمل ناجمة وتحسين ادائها . كما يتعرف الطالب على كيفية تحول االرقام المجردة في القوائم المالية الى نسب مالية 

ف على وضع المنظمة المالي . كما سيتعرف الطالب على دور هذه االدارة مع تساعد االطراف الداخلية والخارجية على التعر

 باقي االدارات في منظمات االعمال . 

الهدف الخاص )التفاصيل االساسية للمادة الدراسية ( : من المهام االساسية لهذه المادة هي تزويد الدارسين بحصيلة وافية   -2

ل والتطبيقية  النظرية  والمعارف  المهارات  المالية  من  المؤسسات  عن  نظرية  مفاهيم  استعراض  خالل  من  المالية  و لعلوم 

. وكيفية ادارة االموال واستخداماتها ، وطرق التمويل واالستثمار باالضافة الى كيفية اعداد القوائم المالية    مؤسسات االعمال  

الم ومطلوبات  موجودات  ادارة  وكيفية   ، والخسائر(  واالرباح  الميزانيات  ال  ؤسسة)  ربحية  ومعرفة  من    شركات  ،  وغيرها 

 .  الحديثة  اليةالمفاهيم الم

خمرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -10  

املعرفة والفهم   -أ  
1-  

املهارات اخلاصة باملوضوع   -ب  
1-  

 طرائق التعليم والتعلم 

1-  

 طرائق التقييم 

1-  

مهارات التفكي   -ج  

1-  

التعليم والتعلم طرائق   

1-  

 طرائق التقييم 

1-  

املهارات العامة واملنقولة   -د   

1-  

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل ))مراجعة الربنامج األكادميي((   

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا 

حة . والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتا  
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بنية املقرر   -11  

 األسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة اسم الوحدة / المساق او الموضوع  طريقة التعلم  طريقة التقييم 

 تحليل القوائم المالية  محاضرات/الصف اسئلة ونقاش

 المقدمة  •

 التحليل االفقي. •

 التحليل العمودي .  •

 تحليل النسب .  •

 3 1,2 

      

 :ةاالدارة الماليطبيعة   

 مفهوم االدارة المالية. •

 المدير المالي . •

 قرارات االدارة المالية. •

 اشكال منظمات االعمال. •

  3,4 

      

 االدارة المالية:اهداف   

 نظرية الوكالة .  •

واالدارة  االسواق المالية  •

المالية في الشركات  

 المساهمة.

 

   

      

مصادر التمويل وهيكل راس   

 المال:

 المقدمة وقرار التمويل . •

 مصادر التمويل. •

 التمويل بالدين. •

  5,6,7 

      

 هيكل راس المال :   

 التمويل بالملكية.  •

 هيكل راس المال .  •

 تكلفة راس المال  •

 

   

      

 مل :اادارة راس المال الع  

مقدمة ومفهوم ادارة   •

 راس المال العامل.

  8,9,10 



3 
 

 ادارة النقدية .  •

 ادارة الذمم المدينة.  •
      

 ادارة المخزون السلعي. •  

 ادارة الذمم الدائنة . •

ادارة االستثمارات  •

قصيرة االجل في  

 االوراق المالية.

   

      

قرارات االستثمار وموازنة راس    

 المال:

قرارات االستثمار   •

 ومفاهيم اساسية. 

عملية اتخاذ القرارات  •

 المالية

مراحل العملية  •

 االستثمارية . 

التدفقات النقدية وطرق  •

واساليب الموازنة 

 الراسمالية. 

ي  موازنة راس المال ف •

 ل حالة عدم التأكد.ظ

  12  ,11 

      

 ادارة المخاطر :  

مقدمة ومفهوم المخاطرة  •

. 

عالقة المخاطرة باإلدارة   •

 المالية .

اهم انواع المخاطر التي  •

 تواجه الشركات. 

المبادلة بين العائد  •

 والمخاطرة.

طرق قياس المخاطر   •

 المالية.

الرفع التشغيلي والمالي و  •

 ادارة المخاطر. 

  14  ,13 
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  •     

      

 الحوكمة المؤسسية:  

الحوكمة تعريف  •

 المؤسسية.

تطور الحوكمة  •

 المؤسسية.

عوامل ومحددات تطبيق  •

 الحوكمة المؤسسية.

الحوكمة  معايير وقواعد  •

 المؤسسية.

 

  15 

      

الحوكمة مبادئ  •  

 المؤسسية.

الحوكمة   خصائص •

 المؤسسية.

الحوكمة   االفصاح و •

 المؤسسية.

 

   

       

      

 

البنية التحتية   -12  

-:   الكتب   
.    2021االدارة المالية , محمد ابراهيم العامري  -1  
 كتب ومصادر متنوعة اخرى في االدارة المالية . -3

 القراءات املطلوبة: 
 * النصوص االساسية

 * كتب المقرر

 *اخرى

ورش   -)وتشمل على سبيل المثال متطلبات خاصة   

 العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية( 

  –)وتشمل على سبيل المثال اخلدمات االجتماعية   

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات  



5 
 

 الميدانية( 

 

القبول   -13  
للدراسات الصباحية –القبول المركزي  -   

حسب المعدل والمنافسة  –التقديم المباشر للدراسات المسائية  -   

 املتطلبات السابقة  

 اقل عدد من الطلبة  

 اكرب عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 

 


