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األعمالكلية   

 قسم العلوم المالية والمصرفية 
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

االدارة المالية :المــادةن اعنو 0320211 :المــادةرقم     

متطلب كلية اجباري :مستوى المادة المحاسبة  ئمباد المتطلب السابق:   

ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة:     وقت المحاضرة:  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم 

 المكتب
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

     

 

  المادةوصف: 

. تتحةث  المةادة  ةد يةثايتنا عةن م نة   األعمةا تعتبر مادة االدارة المالية من المتطلبات االجبارية لطلبةة لليةة 

دظر األخةة م  ةةد  يةةاة  تتطةةرم ىلةةأا ة الةةأ داةةثا ناا لمةةا االدارة الماليةةة ظظئاه نةةا ظتةةرم ت بيمنةةا يا  ةة

ت تقل المادة للحثيث عن التقرير السة    للمسةاامين ظت  ةيل القة اهم الماليةة الرهيسةية للشةرلات ثم  ا الشرلة

لمةةا تتطةةرم المةةادة ىلةةأ م  ةة ا  القيمةةة ال م يةةة لل قةة د ظدثةةرا علةةأ القةةرارات الماليةةة علةةأ  .ظداةةم من تاتنةةا

 اعنا. ى ا ة ىلأ ذلكا تبحث المادة القرارات المالية قصيرة األجل ظالتد تشمل: ىدارة ردس المةا  اخت ف دت

 العاملا ىدارة ال قثيةا ىدارة الذمم المثي ة ظالمخ ظن.

 

 :أهداف المادة 

 لساب الطالب المعارف ظالمنارات األساسية ل ئي ة االدارة الماليةا ياعتباراا د ثتنثف اذا المادة الأ ى

ال ئاهف األساسية  د عالم الما  ظاألعما . تشمل اذا المعارف ظالمنارات التعرف علأ دظر ا دارة المالية 

 د تسيير دعما  الشرلات ظع قتنا مع الع اصر األخرى ذات الع قة  د ييئة دعما  الشرلةا لما ت  ل 

لأ ت  يل م ن   القيمة ال م ية لل ق د ع اصر الق اهم المالية للشرلات ظلي ية ىعثاداا. لما تنثف المادة ى

ظلي ية ا تساب القيمة المستقبلية ظالحالية. ى ا ة الأ ما سبقا تنثف المادة ىلأ ىلساب الطالب منارة اتخاذ 

ىدارة الذمم المثي ة رارت المالية قصيرة األجل ظالتد تشمل ىدارة ردس الما  العاملا ىدارة ال قثيةا قال

 م يل قصير األجل.ظالمخ ظنا ظىدارة الت

 

 :مكونات المادة 

 النتب المقررة: .1

  ،2014د.فايز سليم حداد، االدارة المالية، عمان: دار الحامد للنشر. 

 الم اد المساتثة  )دشرتة  يثي ا األشرتة الص تية ....الخ( .2

 لتالي: مادة االدارة المالية االلكترونية ضمن الشبكة العربية للتعليم االلكتروني من خالل الرابط ا

http://an-srv.philadelphia.edu.jo/enrol/index.php?id=23 

 دليل الثراسة ) يث ي طبق( .3

 .ات ا الطالب األظلد علأ لل م   ا من م ا يع المادة 

 .شرح الم   ا للطالب دث اء المحا رة 

 .ل األمثلة يالتعاظن مع الطالب ظيطريقة ت اعلية  

  مع الطلبة للتألث من استيعاب الم   ا.االستعاتة يأمثلة خارجية ظم اقشتنا 
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 دليل ال اجبات الثراسية ظدليل المختبر ) يث ي طبق( .4

 تل ة.خظاجبات يق   ينا الطالب يشنل  رد   د م ا يع المادة الم 

  ظاجبات جماعية  د م ا يع المادة المختل ةا يخصص لنا  ريق عملا ظيعين له رهيسا تتمثل منمته  د قيادة

 ة  ل ال اجب.ال ريق  د عملي

 

 :طرق التدريس 

 .محا رات  د القاعة الثراسية 

 .مجم عات تقاش  د م ا يع مختارة من المادة 

 .ل مساهل ظتمارين يشنل  رد  ظجماعد  

 .تقثيم عرظض ذات ع قة يم ا يع المادة 

 

 :نتائج التعلّم المستهدفة Learning Outcomes 

 Knowledge and Understanding  أوال: المعرفة العلمية والفهم:

 يعث دراسة الطالب لنذا المادةا من المت قع دن ين ن قادرا علأ معر ة:

 م ن   ظداثاف االدارة المالية. .1

 من تات تقرير المساامين ظي  د الق اهم المالية الرهيسية . .2

 دثر القيمة ال م ية لل ق د علأ القرارات المالية. .3

 القرارات المالية قصيرة األجل. اتخاذدسس  .4

 

 Cognitive Skills :ثانيا: المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل(

 يعث دراسة الطالب لنذا المادةا من المت قع دن ين ن قادرا علأ:

 . ت  يل م ن   ظداثاف االدارة المالية  د شرلات األعما . 1

 . التميي  ما يين دت اا شرلات األعما .2

 ة الرهيسية للشرلات..  نم من تات الق اهم المالي3

 .قرارات التم يل ظاالستثمار. ت  يل دثر القيمة ال م ية لل ق د علأ 4

 .  نم تبيعة ظتطام ردس الما  العامل.5

 استراتيجيات ىدارة ردس الما  العامل. تطبيق. 6

 . تطبيق دساليب ىدارة ال قث  د الشرلة.7

 اتخاذ القرارات. . استخثا  دساليب ىدارة الذمم المثي ة ظالمخ ظن  د8

 Communication Skills :ثالثا: مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(

 يعث دراسة الطالب لنذا المادةا من المت قع دن ين ن قادرا علأ:

 ىعثاد التقارير المالية ياستخثا  البياتات المالية المختل ة . . 1

  .الدارة المالية المختل ة. القثرة علأ التحليل ظاتخاذ القرارات  د مجاالت ا2

 Practical and\or Professional Skills رابعا: المهارات المكتسبة من الممارسة العملية: 

 يعث دراسة الطالب لنذا المادةا من المت قع دن ين ن قادرا علأ:

 .  نم ييئة عمل الشرلات ظدظر االدارة المالية  د دعمالنا.1

 المالية  قصيرة األجل الم اسبة للشرلة. تالقرارا. التساب منارة اتخاذ 2

 :أدوات التقييم 

 .تقارير قصيرة ظ/ دظ عرظض ظ/ دظ مشاريع يحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 ظاجبات دراسية 

 األظ  ظالثاتد ظال ناهد االمتحان 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 االمتحان األظ 
20 

 20 االمتحان الثاتد
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 20 التقارير / األيحا  / ال اجبات / المشاريع / االمتحاتات القصيرة

 40 االمتحان ال ناهد

 100 المجموع

 

 

  العلمية: التوثيق واألمانة 

  المعتمث  د يح   العل   ا داريةدسل ب الت ثيق 

 ىس اد  ق م الطبع ظالملنية ال نرية 

 االيتعاد عن السط  األلاديمد 

 

 

 :توزيع مواضيع المادة على الفصل الدراسي 

الواجبات والتقارير 

واالمتحانات   
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 1 التعريف بالمادة 

 أسئلة الفصل

1-2  

 دور وبيئة االدارة المالية ويشمل:

    تعريةةةةةةةةةةةةةف االدارة الماليةةةةةةةةةةةةةة ظم نةةةةةةةةةةةةة

 المالية

 المن تات الرهيسية للمالية 

 شنا  القات تية للشرلات.اال 

2 

 أسئلة الفصل

3-7  
 ظئاهف ا دارة المالية 

  خصةةةةةةةةةةاهص االدارة الماليةةةةةةةةةةة ظع قتنةةةةةةةةةةا

 يالعل   االخرى.

 

3 

Quiz 1 

 

 أسئلة الفصل

1-4 

  المتعةةةةةةةامل ن ظدظر االخةةةةةةة م  ةةةةةةةد  يةةةةةةةاة

 الشرلة.

 .ت بيم االدارة المالية 

 داثاف االدارة المالية 

4 

 أسئلة الفصل

1-3 

 همين والقوائم المالية ويشمل:تقرير المسا

 .تقرير المساامين 

 .قاهمة الثخل 

 .قاهمة المرل  المالد 

 قاهمة التث قات ال قثية 

5 

 االمتحان األول

 أسئلة الفصل

4-9 

 القيمة الزمنية للنقود ويشمل:

 .م ن   القيمة ال م ية لل ق د 

 ال اهثة البسيطة ظال اهثة المرلبة 

م تبمةةةةةةةة القيمةةةةةةةة المسةةةةةةةتقبلية للةةةةةةةث عات ال

 ظغير الم تبمة.

6 

 أسئلة الفصل

2-4 

  القيمةةةةةةةةةة الحاليةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةث عات الم تبمةةةةةةةةةة

 ظغير الم تبمة.

 ىيجةةةةةةةاد معةةةةةةةث  ال مةةةةةةة  ظمعةةةةةةةث  ال اهةةةةةةةثة 

 ظعثد ال ترات

7 

 أسئلة الفصل

5-7 

 إدارة راس المال العامل ويشمل:
 .تبيعة ظتطام ىدارة ردس الما  العامل 

 .صا د ردس الما  العامل 

  الخطر ظالعاهث.المبادلة ما يين 

8 

Quiz 2 

 أسئلة الفصل

1-4 

  التغيةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةد االصةةةةةةةةة   ظالمطل يةةةةةةةةةات

 المتثاظلة.

   اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيات ىدارة ردس المةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

9 
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 العامل

   داميةةةةةةةةة االدارة ال عالةةةةةةةةة لةةةةةةةةردس المةةةةةةةةا

 العامل.

 

 أسئلة الفصل

5-8 

 إدارة النقدية ويشمل:

 .م ن   ىدارة ال قثية 

 .دظا ع ظدسباب اال ت ائ يال قث 

10 

 تحان الثانياالم

 أسئلة الفصل

1-5 

    الةةةةةةةةةةةةثظرة التشةةةةةةةةةةةةغيلية ظدظرة التحةةةةةةةةةةةة

 ال قث 

 .دساليب ىدارة ال قث 

 .ترم المحا بة علأ تقثية الشرلة 

11 

 أسئلة الفصل

11-14 

 المدينة والمخزون ويشمل: مإدارة الذم

 .ىدارة الذمم المثي ة 

 تقييم االهتمان 

 معايير االهتمان 

12 

 أسئلة الفصل

1-3  

 مانشرظت االهت 

 .دساليب ظترم تحصيل الثي ن 

13 

 أسئلة الفصل

3-5  

 .ىدارة المخ ظن 

 .دساليب ىدارة المخ ظن 
14 

 
 .عرض يح   الطلبة 

 .مراجعة المادة 

15 

 16  ترة االمتحاتات ال ناهية  االمتحان النهائي

 :المراجـع 

 أوال: الكتب

 2013 شرا محمث علد العامر ا االدارة المالية الحثيثةا عمان: دار ظاهل لل. 

  2010محمث ديمن الميثاتدا االدارة التم يلية  د الشرلاتا الرياض: العبينانا. 

 

 ثانيا: المجالت العلمية: 

 ذات الع قة يالمادة. المج ت العلمية الثظرية المحنمة المت  رة  د قسم الثظريات يالمنتبة 

 د:ق اعث البياتات االلنترظتية التد تشترك ينا منتبة الجامعة ظا 

  قاعثة يياتاتEBSCO 

  قاعثة يياتاتScience Direct 

  قاعثة يياتاتE-Marefah 

 

 ثالثا: المواقع االلكترونية:

  داهرة مراقبة الشرلاتww.ccd.gov.jo)) 

 ظزارة الص اعة ظالتجارة ww.mit.gov.jo)(w  

 ( س م عمان المالدase.gov.jo www.) 

 

 

 :الوقت المتوقع لدراسة المادة  

 معث  ما يحتاج ىليه الطالب من الثراسة ظاالعثاد للمادة يساظ  ساعتين لنل محا رة من  ئة الخمسين دقيقة.  

 

 :)سياسة الدوام )المواظبه 

%( مةةن مجمةة ا السةةاعات المقةةررة للمةةادة. ظىذا غةةاب الطالةةب دلثةةر مةةن 15ال يسةةمل للطالةةب يالتغيةةب دلثةةر مةةن )

مةن مجمة ا السةاعات المقةررة للمةةادة دظن عةذر مر ةد دظ قنةر  يقبلةه عميةةث النليةةا يحةر  مةن التقةةث   %(15)

ل متحان ال ناهد ظتعتبر تتيجته  د تلةك المادة)صة را،(ا دمةا ىذا لةان الغيةاب يسةبب المةرض اظ لعةذر قنةر  يقبلةه 

، من تلك المادة ظتطبق ع  لية د نا  االتسحاب. عميث النلية التد تطرح المادة ا يعتبر م سحبا

 

 :إرشادات عامة 
خر عن يثاية أذا تىظيعتبر الطالب غاهبا عن المحا رة يجب االلت ا  يأظقات يثاية ظتناية المحا رةا .1

 المحا رة يثظن عذر مقب  .

http://www.jsc.gov.jo)/
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 ض ر االمتحاتات ىجبار ا ظ د  ا  غياب الطالب عن د ث االمتحاتات يثظن عذر مر د دظ قنر  يقبل يه .2

 ةا يحصل علأ )ص ر(  د االمتحان.عميث النلي

يجب تقثيم عذر الغياب عن د  امتحان خ   ث ثة ديا  من اتتناء العذرا ظىال ي قث الطالب الحق  د ىعادة .3

 االمتحان. 

 يم ع استخثا  الناتف ال قا  يأ  شنل من األشنا  دث اء المحا رة ظاالمتحاتات..4

 ا رة ىلأ القاعة الثراسية  د لل محا را.ى ضار المادة الثراسية التد تغطد م   ا المح.5

 عث  التردد  د السؤا  عن د  م   ا غير ظا ل دظ غير م ن   دث اء دظ يعث المحا رة..6

 ت  يذ ال اجبات الم  لية ال ردية دظ الجماعية لما ا  مطل ب..7

 

 

 

 

 

 

 

  مع أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح


