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  وصف البرنامج االكاديمي 

مقتضيا الھم خصائص البرنامج ومخرجات  يوفر وصف البرنامج االكاديمي  ھذا ايجازا
االستفادة القصوى من قد حقق  التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا مبرھنا عما اذا كان

   .وصف لكل مقرر ضمن البرنامج  ويصاحبهالفرص المتاحة 
    

  جامعة الكوفة   المؤسسة التعليمية  -1
   العلوم المالية والمصرفيةقسم   القسم العلمي / المركز  -2
  قسم العلوم المالية والمصرفية   اسم البرنامج االكاديمي او المھني  -3
  بكاليوريوس  اسم الشھادة النھائية  -4
النظام الدراسي :سنوي /مقررات  -5

  /اخرى 
  سنوي

    برنامج االعتماد المعتمد  -6
    المؤثرات الخارجية االخرى  -7
  23/7/2017   تاريخ اعداد الوصف -8

   اھداف البرنامج االكاديمي-9 

على علم كامل بالخصائص أن يكون الطالب سواء في الدراسات األولية أم العليا  .1
المالية والمصرفية لبلدنا، والوطن العربي، والعالم لما في ذلك من أھمية في الحياة 

العلمية والعملية.
توجيه الطالب توجيھا علمياً يقوم على أساس التحليل والتفسير والبحث عن األسباب  .2

  والنتائج التي للطالب القدرة على اإلبداع في تفسيرھا .
  وعي المصرفي لدى الطلبة ذو المردود االيجابي على الفرد والمجتمع. خلق ال .3
 ترسيخ القيم اإلنسانية من خالل المفھوم العلمي واإلنساني للعلوم المالية والمصرفية.  .4
  االسھام الفاعل مع العلوم األخرى في معالجة المشكالت التي تواجه المجتمع.  .5
  العلمي وتقنياته في الدراسات المالية. تأھيل الطالب في استخدام طرائق البحث .6
  تمكين الطالب من فھم كيفية االستثمار األمثل للموارد الطبيعية والبشرية. .7

  

  
  

  

  



  مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقيم  - 10  
  أ.االھداف المعرفية

مناھج ونظريات  وفھمالمالية والمصرفية يمكن الطلبة من التعرف على المعارف  -1
 العلوم المالية.

  استخدام أدوات التفكير المصرفي في تحليل الظواھر االقتصادية.  -2
  . المالية والمصرفيةفھم المواضيع المتقدمة في العلوم   -3
 .المالية والمصرفيةامتالك المعرفة في استخدام أدوات للبحث العلمي في العلوم  -4
 .المالية والمصرفيةفھم واستيعاب كيفية الرياضيات واإلحصاء في العلوم  -5
  فھم البيئة المالية والمصرفية المحلية واإلقليمية والدولية. -6

  االھداف المھاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب
 وصف الظواھر المصرفية وتحليل العالقات الخاصة بالمشكلة المبحوثة. -1ج
  بالقوانين الحاكمة لھا.المالية والمصرفية القدرة على ربط الظواھر  -2ج
  تحليل المشكالت باستخدام التقنيات الحاسوبية والحزم البرمجية الجاھزة -3ج
  تفسير نتائج التحليل الكمي. -4ج
  نقد المواضيع المطروحة للنقاش. -5ج

  طرائق التعليم والتعلم 
o المحاضرات
o  (المختبرية)الدروس العملية  
o .التقارير الموضوعاتية  
o الحلقات النقاشية  
    طرائق التقييم 

a. االمتحانات التحريرية
b. .االمتحانات الشفوية  
c. .لجان المناقشة لبحوث التخرج  
d. .العروض الشفوية  
e. تقارير مجموعات العمل  

  االھداف الوجدانية والقيمية . -ج
a. تطوير الرغبة بالتعلم   
b. زرع روح المبادرة  
c.  التعاونتعزيز  
d. المثابرة  

  
  
  
  

  

  



المھارات العامة والتأھيلية المنقولة (المھارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د
  الشخصي )
 جلسات العصف الذھني 
 النقاشات المفتوحة  
 اوراق العمل المطلوب من الطلبة اعدادھا  

  طرائق التعليم والتعلم 
  محاضرات  
 تطبيقي ارشاد  
  رحالت علمية  

  طرائق التقييم 
  بحوث  
  تقارير  
  اختبارات عملية  
      اسئلة فكرية  

  
  بنية البرنامج  -11

  Year 1السنة الدراسية االولى     1- 15

 

 اسم المقرر
  رمز المقرر

Code No. 

  عدد الساعات

 نظري                     عملي
 عدد الوحدات المعتمدة 

 MAN111 3  6 مبادئ إدارة

 STA112 3  6 مبادئ االحصاء

 ACU113 3  6 مبادئ المحاسبة

 SFB104 2  4 المراسالت

 ECO115 3  6 مبادئ اقتصاد

 ARB106 2  4 لغة عربية



 HUM107 2  4 حقوق إنسان

 COM108 12  6 مهارات حاسوب

   

 42 عدد الوحدات الكلية

   Year 2السنة الدراسية الثانية     2- 15

 

 اسم المقرر
  رمز المقرر   

Code No. 

  عدد الساعات          

 نظري                     عملي   
 عدد الوحدات المعتمدة 

 DAT211 12  6 قواعد بيانات

 MAT202 2  4 رياضيات مالية

 MOB213 3  6 نقود ومصارف

 ISB214 12  6 مصارف إسالمية

 GAF215 3  6 مالية عامة

 LOW206 2  4 قانون تجاري

 MAC217 3  6 محاسبة متوسطة

 ORM218 3  6 مؤسسات مالية

   

 44  عدد الوحدات الكلية                                               

  
  

  

  



  التخطيط للتطور الشخصي - 12
  
  ورسالته ومدى االلتزام بھا.. وجود نشرة تعريفية للقسم تحتوي على أھداف القسم ورؤيته 1 
. وجود رئيس قسم ذي خبرة أكاديمية وإدارية مناسبة قي مجال التخصص إلدارة البرنامج 2 

  االكاديمي والقسم واالرتقاء به. 
  . وجود مجلس قسم ولجان مساندة تجتمع بانتظام وتوثق أعمالھا وتتابع قراراتھا.3 
  الحصول على التغذية الراجعة منھم.. مشاركة الطلبة في عملية صنع القرار، و4 
  . توفر كادر إداري كاٍف ومناسب لضمان حسن سير العمل في القسم.5 
  . توفر الكوادر الفنية المؤھلة لخدمة البرنامج األكاديمي.6 
. تنمية وتطوير المھارات والقدرات الفنية والمھنية للكوادر المساندة في مجال التخصص 7 

  ديثة.لمواكبة التطورات الح
  . توفر أرشيف متكامل للقسم.8 
  . وجود برنامج تعريفي وتوجيھي للطلبة الجدد.9 

  . وجود دعم أكاديمي للطالب خارج نطاق المحاضرات.10 
  . وجود استقالل أكاديمي وإداري لتحقيق أھداف القسم.11 
   ) معيار القبول (وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعھد - 13
- : الكليةفي القبول شروطأوال

ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (القبول للطال القبول شروط اعتماد -1
  المركزي)

  .الجامعة الكلية او مجلس يراھا شخصية مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تجتاز أن -2
 .طبيا للتخصص المتقدم اليه الئق يكون أن -3

  - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا
 .األفضلية مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثر  اختيار -1
 .القبول في الثانوية العامة معدل -2
 الطالب بالدراسة. فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل -3
  .االستيعابية للقسم العلمي الطاقة -4
  
   اھم مصادر المعلومات عن البرنامج - 14
  

 2013/2014العلوم المالية والمصرفية للسنة الدراسية دليل قسم 
  2014/2015دليل قسم العلوم المالية والمصرفية للسنة الدراسية 

  وثائق اللجنة القطاعية لتخصص العلوم المالية والمصرفية
   /http://mng.uokufa.edu.iqموقع الكلية على الشبكة العالمية  

  
  

  

  



  

  مخطط مھارات المنھج
  لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقيم  أشارة في المربعات المقابلة يرجى وضع

  
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة 
  /المستوى

رمز 
 المقرر

اسم 
 المقرر

اساسي 
ام 

 اختياري

االھداف 
  المعرفية

االھداف 
المھاراتية 

الخاصة 
  بالبرنامج

االھداف 
الوجدانية 
  والقيمية

المھارات 
العامة 

والتأھيلية 
المنقولة 

(المھارات 
االخرى 
المتعلقة 
بقابلية 

التوظيف 
والتطور 
  الشخصي

     1       1      1       1        االول
   1         1      1     1          الثاني
   1       1      1     1            الثالث
 1       1      1     1              الرابع

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  



  

  نموذج وصف المقرر    
يوفر وصف المقرر ھذا ايجازا مقتضيا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعليم 

مبرھنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
  الربط بينھا وبين وصف البرنامج التعلم المتاحة والبد من

  

  
  جامعة الكوفة   المؤسسة التعليمية  -1
  العلوم المالية والمصرفية  القسم العلمي /المركز  -2
    اسم /رمز المقرر -3
  حضور فعلي    اشكال الحضور المتاحة  -4
  فصلي   الفصل /السنة  -5
  ساعة  60  عدد الساعات الدراسية الكلي  -6
  23/4/2017  الوصف  تاريخ اعداد ھذا -7

  اھداف المقرر -8

  
رفدھم بالمعلومات  الطلبة في مبادئ االدارة من خاللتزويد وتطوير امكانيات  

   والمفردات التي تغطي تلك المادة
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  



  

  مخرجات المقرروطرائق التعليم والتعلم والتقيم  -10  
  أ.االھداف المعرفية

  العلوم المالية والمصرفية بمجال ادارة اكتساب الطلبة المعرفة التامة -1أ
  المعرفة بمجال التحليل الماليبة اكتساب الطل -2أ
  مع المصارف والمؤسسات الماليةكيفة التعامل  -3أ

    -طرائق التعليم والتعلم تتمثل بمايلي :
  القاء المحاضرات -4أ
  تبادل االدوار -5أ
  دراسة حاالت   -6أ
   االھداف المھاراتية الخاصة بالمقرر -ب
  والسعي لمعالجتھا  المصرفيةشاف وتحليل المشاكل القدرة على اكت -1ب 
   الماليةتقديم االستشارات -2ب 

  طرائق التعليم والتعلم 
  المحاضرات  -
  حلقات نقاشية  -
  زيارة ميدانية  -
  تقارير -

  طرائق التقييم 
  القاء المحاضرات  -
   بالعلوم المالية والمصرفيةمناقشات حول المواضيع المتعلقة   -
  وسائل ايضاحية (بو سترات ) -  للمؤسسات الماليةزيارات علمية ميدانية  -

  
    االھداف الوجدانية والقيمية  -ج
  القدرة على توظيف المعلومات لترشيد القرارات -1ج 
   المصارفتمكين الطالب من القدرة على ادارة  -2ج 
   ماليةالقيام بورش عمل -3ج 
  

  طرائق التعليم والتعلم 
  رحالت علمي  -
   ماليارشاد  -
  محاضرات     
  

  التقييمطرائق 
  
  



  
  

االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف المھارات العامة والتأھلية المنقولة (المھارات  -د
  الشخصي )روالتطو

  تطبيقات عملية تقنية  -1د
  تدريب وتطبيق في مواقع العمل  -2د
   المالية والمصرفيةتھيئة الطالب لتقيم االنشطة -3د
   الماليةتقديم توضيحات واستشارات لمعالجة المشاكل  -4د
  

  
  بنية المقرر - 11

مخرجات    الساعات  االسبوع
التعلم 

  المطلوبة

اسم الوحدة 
 /أو الموضوع

  طريقة التقييم   طريقة التعليم 

            
            

  
      البنية التحتية  - 12
  كتب 10          الكتب المقررة المطلوبة -1
    الرئيسية (المصادر )المراجع  -2
الكتب والمراجع التي يوصى بھا (المجالت العلمية  -أ

  ،التقارير،....)
  

    المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ... -ب

  
  خطة تطوير المقرر الدراسي - 13

  
  
  
  


