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 ..االقتصاد والعلوم االدارية كلية  
 ...المحاسبة   قسم       

 .حليل مالي ومحاسبي باستخدام الحاسوبت  توصيف مساق
 

 ( Instructorساق )مدرس الم معلومات .1
 

 صخر مرعي حسن بني خالد  :  مساقال  / منسق (  مدرس)  م  ــــــــــــــاس

  13:00  –  12:00 :  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع 

  :  ي ــــــــــــــــــــــــــم الفرع ـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 sakhr87@gmail.com/           sakhr@aabu.edu.jo  :  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

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

 

 Course Description)وصف المساق ) .2
 

دراسة مفهوم التحليل المالي وأهدافه وصيغه ومداخله ومصادر المعلومات الالزمة لعملية التحليل المتمثلة في القوائم المالية    مساقال  اتضمن هذي 
مويل يل هيكلية الت والمعلومات اإلضافية المالية وغير المالية، الداخلية والخارجية وأنواع التحليل كتحليل الربحية وتحليل السيولة وتحليل الكفاءة وتحل

 وتحليل قائمة التدفقات النقدية وتحليل الرافعة التشغيلية والمالية. 
 

 ( Course Title)  المساق  بيانات  .3
 

 ثالثة : ى المستو  حليل مالي ومحاسبي باستخدام الحاسوب اسم المساق: ت 508374: مساقال قمر 

 ظري/عملي: نالمساق طبيعة
  0901132& 0504202 : / المتزامن  المتطلب السابق

 

 وقت المحاضرة: 
13:00  – 14:00  

 3 الدراسية: ساعاتعدد ال الثاني الفصل الدراسي: 2021 /2020 :يالعام الجامع 

 

 ( Course Objectives)  المساق    أهداف .4
 

 وتطبيقاته على الحاسوب تحليل الربحية تعريف الطالب ب  -أ

 وتطبيقاته على الحاسوب  تحليل السيولةتعريف الطالب ب  -ب

 وتطبيقاته على الحاسوب  تحليل هيكلية التمويلب  تحليل الكفاءةتعريف الطالب ب  -ج

 وتطبيقاته على الحاسوب  تحليل قائمة التدفقات النقديةتعريف الطالب ب  -د

 جامعة آل البيت 

 والتخطيطدائرة ضمان الجودة 

mailto:sakhr87@gmail.com
mailto:sakhr@aabu.edu.jo
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  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 ( والكفايات)المعرفة والمهارات 

 : علىالمساق أن يكون قادرا ا يفترض بالطالب بعد دراسته لهذ
 

 دراسة مفهوم التحليل المالي وأهدافه وصيغه ومداخله ومصادر المعلومات الالزمة  .1

 تحليل الربحية  اكتساب الطالب مهارة استخدام الحاسوب في  .2

   تحليل السيولةاكتساب الطالب مهارة استخدام الحاسوب في  .3
   تحليل الكفاءةاكتساب الطالب مهارة استخدام الحاسوب في  .4
  تحليل هيكلية التمويلاكتساب الطالب مهارة استخدام الحاسوب في  .5
 تحليل قائمة التدفقات النقديةاكتساب الطالب مهارة استخدام الحاسوب في  .6
   تحليل الرافعة التشغيلية والماليةالب مهارة استخدام الحاسوب في اكتساب الط - 7     

 
 ( Course Content) محتوى المساق .6

 الموضـــــوع  األسبوع

 مفهوم التحليل المالي وأهدافه وصيغه ومداخله ومصادر المعلومات الالزمة  األول 
 الميزانية( -مراجعة القوائم المالية وإعدادها ) الدخل  الثاني 

 التحليل األفقي والعمودي وتطبيقاتها على الحاسوب –التحليل النسبي لألرقام المالية  الثالث

 ومؤشراتها المالية وتطبيقاتها على الحاسوب  تحليل الربحية الرابع

 ومؤشراتها المالية وتطبيقاتها على الحاسوب  تحليل السيولة الخامس 

 ومؤشراتها المالية وتطبيقاتها على الحاسوب تحليل الكفاءة السادس 

 االمتحان األول

 ومؤشراتها المالية وتطبيقاتها على الحاسوب  تحليل هيكلية التمويل الثامن 

 قائمة التدفقات النقدية   إعداد التاسع

 وتطبيقاتها على الحاسوب  التدفقات النقديةتحليل قائمة  العاشر

 إيجاد المؤشرات المالية للتدفقات النقدية وتطبيقاتها على الحاسوب الحادي عشر 

 االمتحان الثاني

 تحليل الرافعة التشغيلية والمالية  الثالث عشر 

 وتطبيقاتها على الحاسوب تحليل الرافعة التشغيلية والمالية الرابع عشر

 تقييم الشركات باستخدام اآلليات السابقة عشر  الخامس

 االمتحان النهائي عشر  السادس
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 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم  .7

(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods ) 

 

 
  استراتيجيات  مخرجات التعلم  ت

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

دراسة مفهوم التحليل  1
المالي وأهدافه وصيغه  

ومداخله ومصادر  
 المعلومات الالزمة

 
إستراتيجية العصف  

 الذهني 
 
 

 إستراتيجية والمناقشة  
 

 
 محاضرات  

 
 عروض توضيحية 

 
   المشاركة

 

 
 

 امتحان  –اختبارات قصيرة   - المناقشة

مفهوم التحليل المالي  2
وأهدافه وصيغه  

ومداخله ومصادر  
 المعلومات الالزمة

 
إستراتيجية العصف  

 الذهني 
 

إستراتيجية التعليم 
 (ITباستخدام الحاسوب )

 
 والمناقشة   استراتيجية

 

 محاضرات  
 

 عروض توضيحية 
 

 المشاركة 
 

 تطبيق على الجهاز 

 
 

 امتحان –اختبارات قصيرة   - المناقشة

اكتساب الطالب  3
التحليل كتحليل مهارة 

الربحية وتحليل السيولة 
وتحليل الكفاءة وتحليل 

 هيكلية التمويل

 بالحاسوب 

 
إستراتيجية العصف  

 الذهني 
 

إستراتيجية التعليم 
 (ITباستخدام الحاسوب )

 
 إستراتيجية والمناقشة  

 

 محاضرات  
 

 توضيحية عروض 
 

 المشاركة 
 

 تطبيق على الجهاز 

 
 

 امتحان –اختبارات قصيرة   - المناقشة

اكتساب الطالب  4
تحليل قائمة مهارة  

التدفقات النقدية 
 باستخدام الحاسوب 

 
إستراتيجية العصف  

 الذهني 
 

إستراتيجية التعليم 
 (ITباستخدام الحاسوب )

 
 إستراتيجية والمناقشة  

 

 محاضرات  
 

 توضيحية عروض 
 

 المشاركة 
 

 تطبيق على الجهاز 

 
 

 امتحان –اختبارات قصيرة   - المناقشة

اكتساب الطالب  5
تحليل الرافعة مهارة  

 التشغيلية والمالية

 باستخدام الحاسوب 

 
إستراتيجية العصف  

 الذهني 
 

إستراتيجية التعليم 
 (ITباستخدام الحاسوب )

 
 إستراتيجية والمناقشة  

 

 محاضرات  
 

 توضيحية عروض 
 

 المشاركة 
 

 تطبيق على الجهاز 

 
 

 امتحان –اختبارات قصيرة   - المناقشة

 

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

 15 خالل الفصل  ( ، مشاركات : )تقرير، وظائف الفصل  أعمال- 1
 -  األسبوع السابع   تحريري أول امتحان - 2
 35 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان - 2
 50 أسبوع االمتحانات النهائية  تحريري نهائي امتحان - 3
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 (Text Bookالكتاب المقرر ) .9
 

 التحليل المالي باستخدام الحاسوب المرجع الرئيس 
 مؤيد الدويري / نور الدين ابوزناد المؤلف
 للنشر دار وائل  الناشر 
 2006 السنة

 الثانية  الطبعة
 www.darwael.com  الموقع االلكتروني للمرجع

 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع  )(Referencesالمراجع اإلضافية ) .10
 

 - 1ط- 2010-اثراء-خالد جعارات(-)محمود الطبري -االلكترونيةتطبيقات محاسبية باستخدام الجداول  - 1

2 - 
  -"التحليل المالي للقوائم المالية باستخدام الحاسوب لعينة من الوحدات االقتصادية" -نور عبد الرزاق، حسنين العبيدي

  https://www.iasj.net/iasj?func-شر العدد التاسع ع  -مجلة كلية التراث الجامعة
 

 

http://www.darwael.com/
https://www.iasj.net/iasj?func

