جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 4202 :

اسم المقرر  :ادارة المؤسسات المالية والتمويل

التخصص  :نظم معلومات إداراية

عدد الوحدات الدراسية 14 :

 - 2أهداف المقرر :

الفرقة  /المستوي  :الرابعة.
نظري √ :

عملي

 .1تعريف الطالب بأساسيات علم التمويل باللغتين العربية واألجنبية.
 .2فهم الوظائف المالية وادارة راس المال العامل ،وإتخاذ القرارات الخاصة بمصادر التمويلل
في االجلين الطويل والقصير ،وإتخاذ قرارات االستثمار المقابلة لها.
 .3اإللتزام بالقواعد القانونية والمعايير األخالقية فيما يتعلق بوظائف اإلدراة المالية والعالقات
مع أصحاب المصالح.

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم :

 .1يتعرف على األنواع المختلفة لمؤسسات األعمال والسمات المميزة لكل منها (بنوك-
صناديق االستثمار -شركات التأمين -شركات وساطة في االدارة المالية).
 .2يفهم التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة المرتبطة بمجال التخصص من
خالل النظريات الحديثة في االدارة المالية واالدوات المالية المستحدثة (ومنها نموذج
تسعير االصول الرأسمالية ونظرية المراجحة).
 .3يلتزم بأخالقيات األعمال والممارسة المهنية في مجال التخصص من خالل ميثاق شرف
المهنة .

ب – المهارات الذهنية :
 .1ينقد ويميز ويكتشف العناصر اإليجابية والسلبية في المسائل والقضايا المطروحة من خالل
مقارنة االدوات المالية المتداولة.
 .2يبدى رأية بأسلوب علمي مدعم باألدلة والموضوعية من خالل اتخاذ القرارات في جميع
الحاالت العملية بالمقرر.
 .3يحلل القوائم المالية لدعم القرارات االدارية باتباع المنهج العلمى.
 .4يستنتج الحلول والنتائج المتعلقة بالمشكالت المالية.
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جـ  -المهارات المهنية:

.1
.2
.3
.4

.5
د – المهارات العامة :

.1
.2
.3
.4

 – 4محتوي المقرر :

يحلل ويستنتج ويتبع المنهج العلمي في التفكير من خالل جميع الحاالت العملية بالمقرر.
يطبق األساليب العلمية فى حل المشكالت العملية من خالل جميع الحاالت العملية بالمقرر.
يطبق أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء من خالل التحليل المالي.
يحلل البيانات المالية لخدمة مستخدمى القوائم المالية بالطرق الرياضية.
يستخدم ادوات التحليل والفنى لتحليل االسهم والسندات باسواق المال.
التنمية المعرفية والفكرية والتعلم الذاتي المستمر من خالل عمل ابحاث متعلقة بالمقرر.
إستخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردى او المؤسسي بكفاءة عالية من خالل
التحليل المالي وقرارات االستثمار وقرارات التمويل.
العرض والتقديم والحوار عن طريق محاكاه العمل ببورصة االوراق المالية.
إستخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة بموضوعات البرنامج من جميع مواضيع المقرر.
عدد الساعات
المحاضرة

المحتوى
طبيعه وأهداف االداره المالية-
االهداف الماليه وعالقتها
باستراتيجيه الشركات -ذوي
العالقه وتأثيرهم علي اهداف
الشركات -االهداف الماليه وغير
الماليه في المنشات غير الهادفه
للربح -البيئه االقتصاديه لالعمال-
موقع االدارة المالية فى الهيكل
التنظيمي  -اخالقيات المهنة
طبيعه ودور سوق المال
والمؤسسات المالية -اداره رأس
المال العامل -طبيعه ومكونات
واهميه راس المال العامل -تحديد
احتياجات رأس المال العامل
واستراتيجيات التمويل
اداره الحسابات المدينة والحسابات
الدائنة والنقدية – الموازنات
النقدية
تقييم االستثمارات -أساليب تقييم
االستثمارات
تمويل االعمال -مصادر التمويل
وتدبيرها -تقدير تكلفه مصادر
التمويل
هيكل التمويل األمثل واستخدام
الرافعة المالية
تقييم االعمال -طبيعه وأهداف تقييم
االعمال واالصول المالية – التحليل
الفنى
التحليل المالى
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إجمالى عدد ساعات
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 -5أساليب التعليم والتعلم:
 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة:

 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب المستخدمة:

ب – التوقيت:

جـ  -توزيع
الدرجات:

عائد ومخاطر االستثمار
إدارة محافظ األوراق المالية
إدارة البنوك
إدارة شركات التأمين
إدارة شركات الوساطة فى األوراق
المالية
إدارة صناديق االستثمار
 .1محاضرات.
 .2تمارين وتدريبات.
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

4
4
4
4

4
4
4
4

4

4

2
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ساعات مكتبية.
ارشاد اكاديمي.
ملف المتعثرين وذوي القدرات الخاصة.
مجموعات التقوية.

أنشطة خالل الفصل الدراسي.
امتحانات تحريرية ودورية.
امتحان نصف الفصل الدراسي.
امتحان نهاية الفصل الدراسي.

• التقييم ( 1امتحان نصف الفصل الدراسي)
• التقييم ( 2امتحان نهاية الفصل الدراسي)
• امتحان نهاية الفصل الدراسي
• امتحان نصف الفصل الدراسي
• المجموع

األسبوع 8 :
األسبوع16 :

%100
%0
% 100

 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات :
ب – كتب ملزمة :

عبد المتعال ،محمد سيد أحمد ،حسن اسماعيل فارس ،االدارة المالية .)2014(،

جـ كتب مقترحة :
Fundamentals of Financial Management
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د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د/أيمان وديع عبد الحليم

أستاذ المادة  :أ.د  /حسن اسماعيل فارس
التاريخ 2015/ 8/10 :
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