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عدد  هامجموع ةالعملٌ ةالنظرٌ  المعتمدة الساعات
 الوحدات

 وحدتان تانساع  تانساع 

 Out Comes Learningاهداف تدرٌس المقرر ) المخرجات التعلٌمٌة (

  االهداف المعرفٌة
 اإلسالمٌة المصارف التجارٌة و المصارف

  االهداف المهارٌة
  

 التفاصٌل السبوعا

 مفهوم المصارف اإلسالمٌة واهمٌتها وأهدافها ومواردها واستثماراتها 1

 ة وسماتها وأهدافها وانواعها ونطاق نشاطهاالمصارف التجارٌ 2

 البنك الشامل والتنوع فً مجال الخدمة المصرفٌة وغٌر المصرفٌة 3

التجارٌة بالبنك لمركزي من خالل األهداف والوظائف والتحكم عالقة المصارف  4
 فً القوة االستثمارٌة للمصارف التجارٌة

 استراتٌجٌة تنمٌة الموارد المالٌة للمصارف التجارٌة  5
 األولامتحان الشهر  6
 استراتٌجٌة تنمٌة الودائع للمصارف التجارٌة 7
 استراتٌجٌات ال تتطلب موارد مالٌة  8

 سٌاسات اإلقراض فً المصارف التجارٌة  9
 سٌاسات االستثمار فً األوراق المالٌة فً المصارف التجارٌة 10
 امتحان الشهر الثانً 11

  إدارة محفظة المصرف التجاري 12

 السٌاسات التً تحكم إدارة محفظة المصرف التجاري 13

 الرقابة على أنشطة المصارف التجارٌة 14

 الالحقة على أنشطة المصارف التجارٌةالرقابة  15

 االمتحان النهائً 16

 وصف المقرر

 

 

 

 طريقت انحضىر

  



 

 انتقييى وتىزيع اندرجاث

 نىع انًهًت نهطانب اندرجت انًًنىحت نها

 واجباث خارج انقاعت اندراسيت 10

  / يشاركت انطانب بانًناقشاث اويقانت  او يشروع عًم 

 االيتحاٌ االول 20

 االيتحاٌ انثاني 20

 االيتحاٌ اننهائي 50

 انًجًىع 100

 

 مصادر ووسائل التعلٌم والتعلم

مصادر ووسائل 
التعلٌم والتعلم 

 االساسٌة

 منٌر إبراهٌم هندي , إدارة البنوك التجارٌة د. 

مصادر ووسائل 
التعلٌم والتعلم 

 المساعدة

 طارق طه , إدارة البنوكد. 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 جامعة الكوفة /كلية االدارة واالقتصاد  

 قسم العلوم المالية والمصرفية  

 
  

 مفردات ووصف مقرر دراسي 

 ي/  الدبلوم العالي  المقرر الدراس
 اسمه باإلنكليزية  اسمه بالعربية استاذ المادة  
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عدد   هامجموع ة العملي ة النظري المعتمدة* الساعات
 الوحدات 

2  2 2 

 Out Comes Learningاهداف تدريس المقرر ) المخرجات التعليمية (

 يتعرف على مفهوم البحث العلمى واساليبه  -1 االهداف المعرفية

 العلمي تحديد انواع البحث   -2

 العلمي التعرف على اهم صفات  البا حث  -3

اتقان اساليب التعامل ومهارات التعامل مع الجهات التي يجمع منها  -4

 المعلومات 

 معايير وخطوات كتابه البحث العملي التعرف على اهم  -5

 

 

 معرفة كيفية تحديد مشكلة البحث واختيار الموضوع. . 1 المهارية االهداف 

 . معرفة كيفية اعداد خطة البحث. 2

 . معرفة كيفية تصميم قوائم االستقصاء .3

 كيفية تنظيم وترتيب البحث  معرفة .4

 

 التفاصيل السبوع ا

 .تحديد مفهوم المنهج لغويا وعلميا وانواع المناهج 1

 

 وخصائص البحث العلمي.العلم وتصنيفات العلومتحديد مفهوم  2

 ومشاكل البحث العلمي  تحديد مفهوم البحث وانواع البحث  3

 خطوات اعداد البحث العلمي  4

 مستلزمات نجاح البحث  5
 األولاالمتحان   6
 واخالقياته  صفات الباحث  7
 المنهجيه ومحتوياتها 8
 اساليب جمع المعلومات  9
 تحليل البيانات اساليب  10
 االمتحان الثاني  11

 طريقة ترتيب او تنظيم البحث  12

 والمراجع في متن ونهاية البحث  طريقة تثبيت المصادر 13

 اعداد المالحق والجداول واالشكال  14



 طريقة تصميم االستبانه ومراحل اعدادها  15

 االمتحان النهائي  16

 وصف المقرر

 

 

 

منهج البحث  التعريف بوخصائصه و دراسة العلم وأهدافه ، والتفكير العلمييهدف هذا المساق الى 
ساليب الفنية في كتابة البحث  والتعريف باال   وانواعهمفهومه ، وطبيعته ، وأغراضه ومجاالته، -العلمي

محتويات خطة البحث وكيفية  وتحديد العلوم المالية والمصرفية وتقويمه، مع أمثلة تطبيقية من مجال 

 دها وطريقة ترتيب محتويات البحث واساليب جمع المعلومات وطريقة كتابة المصادر, اعدا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة الحضور

 

 التعليم المدمج االلكتروني مع 

 المحاضرات في الصفوف 

 

 

 

 التقييم وتوزيع الدرجات 

 نوع المهمة للطالب  الدرجة الممنوحة لها

 واجبات خارج القاعة الدراسية  20

   مشاركة الطالب بالمناقشات اومقالة  او مشروع عمل  /

 االمتحان االول 15

 االمتحان الثاني  15

 االمتحان النهائي 50

 المجموع %100

 

 مصادر ووسائل التعليم والتعلم 

مصادر ووسائل  
التعليم والتعلم  

 االساسية 

 SPSSاساليب البحث العلمي مع تطبيقات عملية لبرنامج 
 االستاذ الدكتور نصيف جاسم محمد علي واخرون 

مصادر ووسائل  
التعليم والتعلم  

 المساعدة 

 اصول البحث العلمي ومناهجه
 احمد بدر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0202-0202  اٌؼٍىَ اٌّاٌيتٌمسُ اٌبزٔاِج االواديّي  

 وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية  -1

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم العلمي  -2

 سياسة نقدية  اسم المقرر الدراسي  -3

 ..تعليم مدمجحضور محاضرة نظري تاحةماشكال الحضور ال -4

 الكورس الثاني الفصل / السنة الدراسية  -5

 في االسبوع ثالث ساعات عدد الساعات الدراسية الكلي  -6

 م12/6/2221 تاريخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8
يهدف هذا اٌّمزر بىصف اٌسياساث إٌمديت ، وطبيؼت ػٍّها واهّيتها،وادواتها اٌىّيت وإٌىػيت وستزاتيجيت 

تختلاالث االلتااديت  ودورها يي االلتااد، ووذٌه يترزف اٌ  اٌترىر اٌتارييي ٌٍسياساث ػٍّها اثٕاء اال

حديثت  يضلا  ػٓ اٌترزق اٌ  اٌ  اٌتىاسْ يي ااديت  اٌىلاسيىيت واٌىيٕشيت واٌإٌمديت ويك إٌظزياث االلت

 اٌسىق اٌسٍؼي وسىق إٌمىد 
 
 
 

 االهداف المعرفية : - أ

 يي االلتااد اٌىطٕي. اٌبٕىن اٌّزوشيت واٌدور اٌهاَ اٌذي تؤديه  ست إٌمديت اٌسياتؼزيف اٌرٍبت بّادة  .1
 ِٓ تخلاي اٌسياست إٌمديت تحميمها. إٌ   اٌبٕىن اٌّزوشيت تؼزيف اٌرٍبت باألهداف اٌتي تسؼ   .2
 .وادواث اٌسياست إٌمديت تؼزيف اٌرٍبت بأٔىاع  .3
 .إٌمديت اٌبٕه اٌّزوشي ٌٍسياست تؼزيف اٌرٍبت بىيفيت ادارة  .4
ٕظزياث واٌستزاتيجياث اٌتي تؼاٌج بها االتختلاالث االلتااديت ِٓ تخلاي اٌسياست تؼزيف اٌرٍبت باٌ .5

  .إٌمديت 
 االهداف المعرفية : - ب
 

 مجهىريت العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي
 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلية :

 العلوم المالية والمصرفية القســم :
 الثانية المرحلة :

 سندس حميد  موسى  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 قسم العلوم المالية والمصرفية :مكان العمل  

وادواتها اٌىّيت وإٌىػيت وستزاتيجيت ػٍّها اثٕاء االتختلاالث ، وطبيؼت ػٍّها واهّيتها،اٌسياساث إٌمديت يهتُ هذا اٌّمزر بىصف 

ووذٌه يترزف اٌ  اٌترىر اٌتارييي ٌٍسياساث إٌمديت ويك إٌظزياث االلتااديت  اٌىلاسيىيت لتااد، ودورها يي اال االلتااديت 

 واٌىيٕشيت وإٌحديثت  يضلا  ػٓ اٌترزق اٌ  اٌ  اٌتىاسْ يي اٌسىق اٌسٍؼي وسىق إٌمىد 

      ِيزجاث اٌتؼٍُ وطزائك  اٌتؼٍيُ واٌتمييُ  -9

     



 محاضرات .  -
 حلقات نقاشية .  -
 تقارير.  -
 غيرها -

 طرائق التعليم والتعلم:

 محاضرات  -
 حلقات نقاشية  -
 تقارير  -
 غيرها  -

 طرائق التقييم 

 ( درجة32) امتحانات تحريرية  -
 ( درجة12) امتحانات شفوية  -
 ( درجة5)واجبات يكلف بها الطلبة  -
 ( درجة5مستوى االلتزام ) -

 االهداف الوجدانية والقيمية  -
 التسلسل المنطقي لالفكار  -1ج

 الموضوعية في المناقشات  -2ج

 التحليل المنطقي / المفهوم -3ج

 العصف الذهني -4ج

 غيرها  – 5ج

 طرائق التعليم والتعلم: -

 محاضرات  -
 نشاطات فكرية اسئلة ومناقشات فكرية  -

 طرائق التقييم 

 اسئلة شفوية  -
 طرح اسئلة تطبيقية للواقع ومالحظة االجابات الفكرية لكل طالب  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( -
  اٌّاارفاٌمدرة ػٍ  تىظيف اٌّؼٍىِاث ػٕد اٌؼًّ يي   -

 .اٌمدرة ػٍ  رسُ وتحٍيً اٌبيأاث  يي اشىاي بيأيت -

 .اٌسياست إٌمديت يي اٌؼزاقاٌمدرة ػٍ  استمزاء والغ  -

 اثٕاء االسِاث  ٔمديت  لابٍيت اٌراٌب ػٍ  رسُ سياساث -

 ِتضّٕت ػًّ اٌسياست إٌمديت اثٕاء اٌتضيُ واالٔىّاش تخرت لابٍيت اٌراٌب ػٍ  اػداد  -

 بنية المقرر  -

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /الموضوع

 ذكرت سابقا محاضرة نظري يي اٌسياست إٌمديت ِٓ حيث اٌّفهىَ واالهّيت ِمدِت  معرفة عالية 3 1



 

2 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري اهداف اٌسياست إٌمديت  إٌهائيت واٌىسيرت  اليةمعرفة ع 3

3 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري وادوات الساسة النقدية  اٌبٕه اٌّزوشي معرفة عالية 3

4 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري سياسة تغيير سعر الخصم  معرفة عالية 3

5 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري السوق المفتوحة سياسة االحتياطي القانوني و  معرفة عالية 3

6 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري االدوات التكييفية لمسياسة النقدية  معرفة عالية 3

7 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري امتحان الشهر االول معرفة عالية 3

8 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔظزياث اٌىلاسيه يي اٌرٍب ػٍ  إٌمىد معرفة عالية 3

12 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔظزيت ويٕش يي اٌرٍب ػٍ  إٌمىد  معرفة عالية 3

11 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔظزبت يزيدِاْ يي اٌرٍب ػٍ  إٌمىد  معرفة عالية 3

12 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري اٌؼزض اٌىٍي واٌرٍب اٌىٍي  معرفة عالية 3

13 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري اٌتىاسْ يي سىق إٌمىد معرفة عالية 3

14 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري اٌتىاسْ يي سىق اٌسٍغ واٌيدِاث  معرفة عالية 3

21 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري امتحان الشهر الثاني معرفة عالية 3

 

 المصادر المعتمدة : 
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