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 كلية الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 وصف مختصر

 نسخة الطالب

 

 

 

 

آمنة  تبقىهذا المقرر الدراسي لكل طالب مسجل في هذا المقرر. يجب أن  خطةيتم توفير نسخة واحدة من 

  واالحتفاظ بها لالستخدام في المستقبل.

 القسم:المحاسبة

 الخطة الدراسية

 دراسات متقدمة في تحليل القوائم المالية
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر دراسات متقدمة في تحليل القوائم المالية

 2 رمز المقرر 0403716

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

 5 متطلب مشترك ال يوجد

  

 معلومات المدرس .2

 الرقم البند الوصف

 1 المحاضر 

 2 المكتب 

 3 الهاتف 

 4 االيميل 

 5 الساعات المكتبية 

 

 الساعات المكتبية ومكان االنعقاد .3

 الرقم البند الوصف

 1 ايام المحاضرات 

 2 وقت المحاضرة 

 3 رقم القاعة 
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5.B المراجع المساندة 

ةرقم الطبع اسم الكتاب المؤلفينالمؤلف/    الوصف 

    

  

 سياسات المقرر .4

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذالوائح الجامعة على ه يتم تطبيق

تلك والمشاريع. يجب أن يكون الطالب على دراية بكل  الواجباتوسياسات  ،عقوبات الغش ؛؛ الغياب بإذن تكميلية

 .باإلضافة إلى القواعد واللوائح األخرى التعليمات

5.  Aالمرجع الرئيسي . 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

Financial Statement 

Analysis Using 

Accounting Information 

12th 

edition 

Gibson, C. H 
South-Western College Publishing, 

Cincinnati Ohio. 
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 وصف المساق .6

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالجوانب الرئيسية للتحليل المالي من حيث القوائم المالية إعدادها وفق المعيار 

(، ومناح التحليل المالي ، أساليب التحليل المالي ، ودراسة مؤشرات نتائج التحليل المالي ، تحليل 1الدولي رقم )

القوائم المالية ، تحليل التدفقات النقدية ، وتحليل الرفع المالي والتشغيلي ، والتنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات  مخاطر

والنماذج المستخدمة في التنبؤ، التحليل المالي ألغراض اإلندماج ، والتحليل المالي ألغراض التمويل وتقييم المخاطر ، 

 والمنهج النوعي في التحليل المالي .

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 تعلم مفاهيم ونظريات المحاسبة المالية ، وكيف يتم قياس النشاط االقتصادي واإلبالغ عنه.

 2 تعلم مفاهيم ونظريات المحاسبة المالية ، وكيفية قياس النشاط االقتصادي واإلبالغ عنه.

تعلم كيفية تطبيق المعلومات المحاسبية ذات الصلة في اتخاذ القرارات التجارية مثل االئتمان واالستثمار 

 لخ.اوتقييم األداء ، 

3 

تعلم كيفية استخراج المعلومات ذات الصلة من البيانات المالية واإلفصاحات األخرى لمعرفة أنشطة 

 .واستراتيجية األعمال األساسية 

4 

 5 .الشركة والمخاطر تقييم أداء

 6 تقييم الدوافع اإلستراتيجية اإلدارية في اإلبالغ عن المعلومات المالية وطرق التكيف مع هذه الدوافع
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 . طرق التدريس8

 قد تشمل طرق التدريس ، على سبيل المثال ال الحصر:

 الطريقة # الطريقة #

 العرض التقديمي .5 محاضرات .1

مشاكل مناقشة وحلول .2  6. PowerPoint محاضرة باستخدام   

 دراسة حالة .7 الواجبات الفردية .3

مع الطالب متنوعة مناقشة .4 بالمقررإعداد ورقة حول موضوع متعلق  .8   

 

 المقررتقويم / تقويم تعلم  .9

 ا المقرر:يب التالية لتقييم التعلم في هذسيتم استخدام األسال

 التقييم النسبة الوصف #

a 
 اسئلة اختيار من متعدد

 اسئلة مقالية وحاالت دراسية

30% 

40% 

 

 االمتحان النصفي

 االمتحان النهائي

b 

 أسئلة اختيارات متعددة

 إجابات صحيحة / خاطئة أو قصيرة

 حل المشاكل

10% 

 

 أنشطة مثل االختبارات القصيرة

 

c 

مطالبة الطالب بإعداد ورقة بحثية حول 

بالمقرر الدراسي موضوع أو مشكلة تتعلق 

 ومناقشتها في الفصل

10% 

 

 مشروع بحث

d المشاركة التقديمي ضالعر %10 مشاركة الطالب / 

 المجموع 100%  
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10. Course Schedule/Calendar  

# Week Course  

# 

Unit 

1. 
Introduction to Financial Reporting: 

- Development of GAAP 

- Additional input 

 

2. 

Introduction to Financial Statements and other Financial Reporting 
Topics 

- Forms of business entities 

- The financial statements 

- The accounting cycle 

- Auditor's opinion 

 

3. Balance Sheet 
- Basic elements of the balance sheet 

 

4. Income Statement 
- Basic elements of the income statement 

 

5. 

Income of Analysis 
- Ratio analysis 

- Common size analysis (vertical and horizontal) 

- Year to change analysis 

- Financial statement variation by type of industry 

 

6. 
Liquidity of Short-Term Assets; Related Debt Paying Ability 

- CA, CL, and the operating cycle 

- CA compared with CL 

- Other liquidity considerations 

 

7. Mid Exam  

8. 
Long Term Debt Paying Ability 

- Income statement consideration 

- Balance sheet consideration 

- Special items 

 

9. 
Profitability 

- Profitability measures 

- Trends in profitability 

- Segment reporting 

 

10. 
Profitability 

- Profitability measures 

- Trends in profitability 

- Segment reporting 
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11. 

For the Investor 

- Leverage and its effect 

- EPS 

- P/E Ratio 

- Dividend payout 

- Book value per share 

- Stock options 

 

12. 

For the Investor 

- Leverage and its effect 

- EPS 

- P/E Ratio 

- Dividend payout 

- Book value per share 

- Stock options 

 

13. 

Special Industries 

- Banks 

- Regulated Utilities 

- Oil and Gas 

- Transportation 

- Insurance 

 

14. Review and Discussion  

 


