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 Module Description      المقرر :وصف 

 البيئة: التالي تشمل المقرر يغطيها التي الرئيسية الموضوعات

 التحليل ، المالية التقارير للنقد، الزمنية والقيمة الفائدة المالية،

 .والخطر والعائد الرأسمالية، الموازنة المالي،

The main topics covered in this course 

include: financial environment, interest 

rates and time value of money, 

financial reports and their analysis, 

capital budgeting, and risk and return. 

 

 Module Aims     أهداف المقرر :

 المالية والمبادئ بالمفاهيم الطالب تزويد الى المقرر يهدف

 في للمالية ألساسي بالدور الطالب تعريف والى األساسية

 األعمال مجال

The course aims at providing the 

students with basic principles of 

finance and emphasizing the crucial 

role of finance in business 

 Outcomes Intended Learning:                                     المستهدفة التعلم مخرجات

 The students are expected to be able to    على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب فترض

 understand the basic financial principle األساسية المالية بالمبادئ اإللمام 1

 analyze financial data المالية البيانات تحليل 2

 pinpoint, analyze, and solve problems الحلول وايجاد المشاكل وتحليل تحديد 3

 work with others in teams فريق ضمن العمل 4

 perform good research and present بفعالية النتائج وعرض بكفاءة البحوث اعداد 5

findings effectively 
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