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توصيف مقرر دراسي نموذج 
إدارة المؤسسات المالية والمصرفية : قـسم إدارة األعمال  كميـة

 BAFB202رمز المقرر  مبادئ اإلدارة المالية  المقرر اسم

  2الساعات المعتمدة 
  BAAA101            المتطمب السابق 

الثاني مستوى المقرر 
  عممي  2 الساعات الفعمية

 (المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب في موضوعات المقرر )أهداف المقرر 
التعريف بالمبادئ والمفاهيم األساسية لإلدارة المالية من خالل تناول األدوات التي تنمي المهارات لممساعدة 

 (تمويل واستثمار)في اتخاذ القرار المالي األمثل 
 (الموضوعات األساسية)وصف المقرر 

: يتضمن المقرر المواضيع التالية 
 تعريف اإلدارة المالية وخصائصها وأهميتها وأهدافها ووظائفها  – 1
 التحميل المالي وطرقه المختمفة  – 2
 التخطيط المالي وتحميل التعادل – 3
مصادر التمويل - 4
 القوائم المالية المختمفة وتحميمها – 5

 (اآلليات المطبقة خالل تدريس هذا المقرر)طريقة التدريس والتدريب 
  المحاضرات العمميةTheoretical lectures   حمقات النقاشDiscussion groups 

 أو التفاعمية / عروض الوسائط المتعددةTeaching materials   العمل الجماعيTeamwork 

  ميدانية / تجارب عمميةExperiments and case 

Studies 
  من  )التفاعل والمشاركة اإليجابية

 (الطالب
Participation 

  أو برمجة / تطبيقات برامج حاسوبيةComputer application   عروض تقديمية من قبل الطالبPresentation 

 مكاتب / موقع انشاء/ مشاريع: زيارة ميدانية
مهنية 

Field study   إعداد بحوث معمقةProjects 

 (المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب)  المعارف والمهارات والمخرجات التعميمية
  المعرفة والفهم لموضوعات المقررComprehension   العممل ضمن فريقWorking in groups 

  القدرة عمى تطبيق المعرفة المكتسبة عمى حاالت
أخرى 

Capability of applying the 

acquired knowledge  
  المشاركة الفاعمة، والتعبير عن الذات

واآلراء 
Classe student 

participation 

 االبداعي / النقدي: التفكيرCreative and critical 

thinking   إعداد التقارير الميدانيةReports preparation 

  القدرة عمى التحميل والدراسةAnalysis & studying 

capability   معرفة كيفية الحصول عمى المعموماتResearch Methods 
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 أخالقيات / ممارسة: العمل المهنيBusiness (practices &ethics)  إعدادًا وكتابة : القدرة البحثيةResearch paper 

preparation 

 الكتاب المرجعي لممقرر

  جامعة دمشق–مبادئ اإلدارة المالية المرجع المعتمد 
  جامعة دمشق– 1اإلدارة المالية المرجع اإلضافي 

 مفردات المنهاج وتوزيع تدريس مواضيعه

 Syllabus   محتوى المقرر 
 (ما هي المواضيع التي سيتم تدريسها في المقرر؟ )

 انًىضىع

 وظائفها-أهذافها-أهًيتها–خصائصها –تعريفها –اإلدارة انًانيت 

 يفهىو انتحهيم انًاني وطرقه األونيت

 يفهىو تحهيم انتعادل 

 انتخطيط انًاني

 انقصيرة وانًتىضطت وانطىيهت- يصادر انتًىيم  

 

 

 توزيع المحاضراث

Course plan 
 (تواريخ تدريس المواضيع المحددة في البند السابق)

 

 

 األضبىع

Week 

انًىضىع 

Topic 

انصفحاث انًقررة ين 

في حال )  Pagesانكتاب

 (وجىده

  اإلطار انعاو نلدارة انًانيت  نرياًا  1

  انقىائى انًانيت 2

  حم تطبيقاث 3

  يفهىيه وطرقه–انتحهيم انًاني  4

  حم تطبيقاث 5

  قائًت انتغير في انًركس انًاني 6

   قطت انتعادل 7

  حم تطبيقاث 8

  انًيسا يت انتقذيريت 9

  يصادر انتًىيم قصير األجم  10

  يصادر انتًىيم يتىضط األجم 11

  يصادر انتًىيم طىيم األجم 12

  حم تطبيقاث 13

  رأش انًال انعايم 14

  االضتثًار طىيم األجم  15

  حم تطبيقاث 16
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تقييم الطالب     

 توزيع الدرجات
Distribution of marks 

 

 Quizzes                  20  االختبارات السريعة      

 Homework                         10             الوظائف
            Practical examاالمتحان العممي  

            secicrexE (يرجى التحديد)غيرها 
 30               مجموع درجة األعمال الفصمية          

 Final exam                70االختبار النهائي الفصمي

  
 :انتىقيع                د شادي كراز                                :أضتار انًقرر

 

راز                                            :رئيص انقطى شادي ك  : انتىقيع  د 

                                                      

                        التوقيع     :                          عميد الكمية
 /    /                                                                                    التاريخ   

 
 
 
 

 

 


