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 Module Description      وصف المقرر :

 النظرية باألسس الطالب فهم تعميق إلى المقرر هذا يسعى

  التنبؤ اساليب وكذلك المالية التقارير تحليل ألساليب والتطبيقية

 العديدة االستخدامات تناول إلى إضافة المنشآت، وتقييم المالي

 التحليل ودور الربحية تحليل على التركيز مع األساسي للتحليل

 المتعلقة تلك األخص وعلى القرارات اتخاذ عمليات في المالي

 .اإلئتمان، واالندماج ومنح المالية، األوراق في باالستثمار

This course considers the basics and 

techniques of analysis of financial 

reports, forecasting, and business 

valuation. In addition, the course 

considers the basics of fundamental 

analysis and the role of financial 

analysis in investment, credit, and 

merger decisions. 

 

 Module Aims     أهداف المقرر :

 Provide students with scientific المالي.تزويد  الطالب بالمعرفة العلمية الخاصة بالتحليل  1
knowledge for financial analysis. 

تزويد الطالب بالمعرفة الخاصة بالتحليل المالي  2
 للقوائم المالية الختامية .

Provide students with scientific 
knowledge for financial statements 
analysis. 

المفاهيمي للطالب عند إجراء تنمية مهارة اإلدراك  3
 المناقشات واستيعاب المفاهيم الجديدة .

Improving conceptual cognition Skill of 
the student when conducting discussions 
and assimilating new concepts. 

تنمية مهارة االتصال للطالب من خالل التفاوض عند  4
 آراء اآلخرين. الدفاع عن آرائه وقبول

Improving communication skill for 
students through negotiation when 
defending their  opinions and admitting 
the opinions of others. 

 

 

 



 
 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

 6 2 المدخل الى تحليل التقارير المالية
 3 1 كفاءة السوق
 3 1 مؤشر السوق

 3 1 (األحوال االقتصادية وظروف الصناعة)التحليل األساسي 
 6 2 التحليل المالي لقائمة المركز المالي

 6 2 التحليل المالي لقائمة الدخل
 3 1 النقديةالتحليل المالي لقائمة التدفقات 

 12 4 النسب المالية
 3 1 التنبؤ بالفشل المالي

 

 الكتاب المقرر والمراجع المساندة: )يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس(

 اسم الكتاب المقرر
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 محمد بن سلطان السهلي. د

 الناشراسم 

Publisher 
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 سنة النشر

Publishing Year 
 م2009

 (1)اسم المرجع 

Reference (1) 
 .االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني

 اسم المؤلف

Author's Name 
 محمد مطر. د

 اسم الناشر

Publisher 
 دار وائل للنشر

 سنة النشر

Publishing Year 
 م2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


