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 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية   
 التمويل والمصارف  قسم

 

 مبادئ التمويل توصيف مساق
 

 (Instructor)ساق مدرس الم معلومات .1
 

  غيث ناصر العيطان : مساقال (منسق /  مدرس) م ــــــــــــــاس

   2الى 21الساعة  : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكتبي اتـــــــــــــــــــــــالساع

  : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 ghaith.eitan@aabu.edu.jo : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

  (:إن وجد)الفني /المشرف/مساعد البحث والتدريس

 

 Course Description))وصف المساق  .2

أهميتها، وأهدافها، وطرق احتسااهها وففساير : مفهوم المالية؛ مصادر المعلومات المالية؛ القيمة الزمنية للنقود؛ مؤشرات األداء المالي

والتنباااؤ همسااتقبء أداء منألااالت األلماااإ؛ فةلياااء وألدارل مصااادر األماااواإ وا ااتادامافها؛ الهيااااء المااالي و لفاااة األماااواإ؛  نتائجهااا،

 .والموازنات التقديرية

 

 (Course Title) المساق بيانات .3
 بكالوريس: ىالمستو  مبادئ التمويل :اسم المساق 5053151: مساقال قمر 

 عملي+  ظرين: المساق طبيعة
 اليوجد : المتطلب السابق

 
 15135-5110 :وقت المحاضرة

 ساعة 82 :الدراسية ساعاتعدد ال الصيفي :الفصل الدراسي 8515/  8512 :يالعام الجامع

 

 (Course Objectivesِ)المساق  أهداف .4
 

 المالية و المصارفتعريف القدرة على  -أ

  النسب المالية وتقييم االداء للشركات تحليل  -ب

  تحليل اثر القيمة الزمنية للنقود وأسعار الفائدة على المشاريع القدرة على  -ج

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 (والكفاياتالمعرفة والمهارات )

 :للىالمساق أن ياون قادرا ا يفترض هالطالب هعد درا ته لهذ
 

 جامعة آل البيت

 والتخطيطدائرة ضمان الجودة 
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1. After successfully completing this unit, student will be able to: 

 1. It emphasizes important concepts and techniques needed for financial decision-making 
2.  

 2. Discuss intelligently the role of financial management in maximizing the value of the firm 
3.  

 3. building blocks of financial management, which will be needed in more advanced courses 

in finance and banking 
4.  

 
 (Course Content) محتوى المساق .6

 

 الموضـــــوع األسبوع

 األوإ
-A review of managerial finance. 

-Define finance and the managerial finance function. 

-Discuss the legal forms of business organization. 

 الثاني

-The goal of the firm, and the importance of financial management. 

-Describe the nature of the principal 

–agent relationship and agency problems. 

-Analysis of financial statements 

 الثالث
-Discuss the stockholders’ report and preparation of the four key financial statements 

.-Understand the importance financial analysis. 

 الراهع
-Illustrate the importance of Using Financial Ratios. 

-Understand how to calculate and interpret financial ratios:-Liquidity Ratios-Activity Ratios-Debt 

Ratios 

 Analyzing the Firm’s Cash Flow- الاامس

 The time value of money- السادس

 االمتحان األول

 Valuation of Securities.-Legal aspects of corporate bonds-Bond valuation- الثامن

 Valuation of Securities.-Common and Preferred stock valuation- التا ع

 .Working capital management.-Net working capital- العاشر

 Trade-off between profitability and risk- الةادي لألر

 االمتحان الثاني

 Discuss short term financing management:-Cash management -Hedging Strategies- الثالث لألر

 Short term financing management: -Inventory management- الراهع لألر

 Review recent trends in international mergers and joint ventures لألر الاامس

 االمتحان النهائي                          لألر السادس
 
 
 
 

 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7
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(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 
 

 
 استراتيجيات مخرجات التعلم ت

 القياس/نوع التقويم أنشطة التعلم التدريس
 (واجبات/مناقشة/عروض صفية/امتحان)

1 It emphasizes 

important concepts 

and techniques 

needed for financial 

decision-making 

 المحاضرة 
 أسئلة وأجوبة

التدريبات 
 والتمارين  

 

 عرض أمثلة 
 تلخيص األفكار

مقارنة النظريات 
  والنماذج

 

 امتحان
  مناقشات داخل المحاضرة

 

2 the role of financial 

management in 

maximizing the 

value of the firm 

 المحاضرة 
 أسئلة وأجوبة

التدريبات 
 والتمارين  

 

 عرض أمثلة 
 تلخيص األفكار

النظريات مقارنة 
 والنماذج

 امتحان
 مناقشات داخل المحاضرة

 واجبات

3 building blocks of 

financial 

management, which 

will be needed in 

more advanced 

courses in finance 

and banking 

 المحاضرة 
 أسئلة وأجوبة

التدريبات 
 والتمارين  

 

 عرض أمثلة 
 تلخيص األفكار

مقارنة النظريات 
 والنماذج

 امتحان
 مناقشات داخل المحاضرة

 واجبات

 

 (Assessment)تقييم الطلبة  .8
 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 21 خالل الفصل (تقرير، وظائف، حضور: )الفصل أعمال-2
 11 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-1
 11 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-1
 01 أسبوع االمتحانات النهائية تحريري نهائي امتحان-3

 

 (Text Book)الكتاب المقرر  .5
 

 Essentials of Managerial Finance المرجع الرئيس
 Besley & Brigham المؤلف
 Dryden Britain الناشر
 2010 السنة

 10th Edition الطبعة

  للمرجعالموقع االلكتروني 
 

 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع )( References)المراجع اإلضافية  .15

 2007، ىد محمد علي العامري ، دار المناهل للنشر ، الطبعة االول.أ/االدارة المالية  -2
1-  
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