
 

 نموذج وصف المقرر  

ٌهتم المقرر بالتعرٌف بالتموٌل الدولً الدولً واشكاله الرئٌسٌة المتمثلة بحركة  
راس المال بٌن المراكز واالسواق  المالٌة وابراز اهمٌته على االقتصاد العالمً 

شكله الجدٌد  وعوامل تطوره ومصادره الخاصة والمتعددة االطراف  فضال عن ابراز 
بعد سٌاسات التحرر واالنفتاح المالً وحرٌة الصرف والنمو السرٌع فً المبادالت 

 الدولٌة والنمو السرٌع فً التجارة واالستثمار والمصارف الدولٌة .
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واالسس النظرٌة ٌهتدف المقرر الى تعرٌف الدارسٌن له المبادىء والمفاهٌم  

 من خالل عرض المحتوٌات االساسٌة للمقرر  والتحلبلبة  للمقرر

 
 

 
 

 

 وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌم  مخرجات المقرر -11 

 أ.االهداف المعرفٌة

 تعرٌف الطلبة  بمفهوم التموٌل الدولً وانواعه وعوامل تطوره -1أ

 االقلٌمٌة والدولٌةتعرٌف الطلبة بمصادر التموٌل الدولً  -2أ
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   -طرائق التعلٌم والتعلم تتمثل بماٌلً :

 محاظرات -4أ

 حلقات نقاشٌة  -5أ

 تفارٌر  -6أ

  االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

  -1ب 

  -2ب 
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 طرائق التقٌٌم 

 اسئلة اثناء المحاظرة -
-   
-  

  االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج

  -1ج 
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 طرائق التعلٌم والتعلم 

 امتحان شهري-
 المشاركة والتفاعل -
 امتحان شفهً 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 

 

المتعلقة بقابلٌة التوظٌف االخرى المهارات العامة والتأهلٌة المنقولة )المهارات  -د
 الشخصً (روالتطو

  -1د

 تمكٌن الطالب من توظٌف المعارف المكتسبة  فً حٌاته العملٌة وااللمام بالمعارف -2د



  -3د

  -4د

 

 

 بنٌة المقرر -11

مخرجات   الساعات االسبوع
التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة /أو 
 الموضوع 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم  

مفهوم التموٌل  معرفة عالٌة 3 االول
الدولً وعوامل 

 تطوره

 كما ذكرة محاظرة ومناقشة

مصادر التموٌل  معرقة عالٌة 3 الثانً
 الدولً

= = 

مبرارات الجوء  معرفة عالٌة 3 الثالث
 للتموٌل الدولً

= = 

المدٌونٌة  معرفة عالٌة 3 الرابع
 العالمٌة

= = 

المؤسسات  معرفة عالٌة 3 الخامس
المالٌة للتموٌل 

 الدولً

= = 

مٌزان  معرفة عالٌة 3 السادس
 المدفوعات

= = 

القروض  معرفة عالٌة 3 السابع
 الدولٌة

= = 

امتحان  3 الثامن
 شهري

   

سوق السندات   معرفة عالٌة 3 التاسع
 الدولٌة

= = 

االستثمار  معرفة عالٌة 3 العاشر
االجنبً 
 المباشر

= = 

 = = سوق العمالت عالٌةمعرفة  3 الحادي عشر

الصناعة  معرفة عالٌة 3 الثانً عشر
المصرفٌة 

 الحدٌثة

= = 

 = = االزمات المالٌة معرفة عالٌة 3 الثالث عشر

 = = امتحان شهري معرفة عالٌة 3 الربع عشر

 

   البنٌة التحتٌة  -11



          الكتب المقررة المطلوبة -1

.  التموٌل الدولً . اسس نظرٌة وتحلٌلٌة المراجع الرئٌسٌة )المصادر ( -1
 ماٌح شبٌب ود. حسن كرٌم

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة  -أ
 ,التقارٌر,....(

 

  المراجع االلكترونٌة ,مواقع االنترنٌت ... -ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -11

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 8102-8102  العلوم الماليةالبرنامج االكاديمي  لقسم 

 

 وصف المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

  اهداف المقرر:

 ٌهدف هذا المقرر إلى: 

توضٌح وتطبٌق لمفهوم المحاسبة اإلدارٌة وأهدافها والدور الذي تلعبه فً المنظمة  .1

 وتحدٌد االختالفات بٌنها وبٌن المحاسبة المالٌة ومحاسبة التكالٌف.

 توضٌح العالقة بٌن الحجم والكلفة والربح. .2

 الفرق بٌن التكالٌف الثابتة والتكالٌف المتغٌرة.بٌان  .3

 توضٌح نقطة التعادل سواء فً ظل انتاج نوع واحد او انواع متعددة من المنتجات. .4

 بٌان مفهوم هامش االمان وعائد المساهمة ومعدل او نسبة كلٍّ منهما. .5

 توضٌح التكالٌف المالئمة والمفاضلة بٌن البدائل المتاحة لالدارة. .6

تمكٌن الطالب من التعامل مع أدوات التحلٌل والتخطٌط الالزمة التخاذ القرارات   .7

 اإلدارٌة.

 

 

 

 مجهىريت العراق

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي
 العلويجهاز االشراف والتقىين 

 

 

 جاهعت الكىفت/ كليت االدارة واالقتصاد
 املرحلت الرابعت /العلىم املاليت واملصرفيتقســن 

  حيدر نعوه كاظن هدرس املادة:
 هدرس هساعد  اللقب العلوي :
 حماسبت هاجستري املؤهل العلوي :

ٌتناول هذا المقرر طبٌعة نظام المحاسبة اإلدارٌة كفرع متخصص من فروع المحاسبة ، من حٌث تحدٌد 

وقٌاس وتحلٌل وتوصٌل المعلومات المالٌة وغٌر المالٌة الالزمة لخدمة المستوٌات اإلدارٌة المختلفة فً 

األداء باإلضافة إلى توضٌح أهم  المنشأة ، الستخدامها فً مجاالت التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات وتقٌٌم

التصنٌفات للتكالٌف المتمثل بالتكالٌف الثابتة والمتغٌرة وسلوك التكالٌف وتقدٌرها والعالقة بٌن الحجم 

والتكلفة والربح) تحلٌل التعادل(. والتعرض الى بعض الجوانب التً ٌتم من خاللها تقدٌم الدعم المطلوب 

 ضلة بٌن البدائل المتاحة.والمتعلقة بقرارات المفا لإلدارة



 طرائق التعليم والتعلم:

 محاضرات  -

 حلقات نقاشٌة.  -

 تقارٌر.  -

 غٌرها. -

  

مراعاة التسلسل المنطقً لألفكار والموضوعٌة فً المناقشات والتحلٌل المنطقً كما تجدر االشارة الى انه ٌتم 

ٌَة توصٌل معرفة معٌنة للطالب.ٌللمفهوم واحٌاناً   تم اللجوء الى اسلوب العصف الذهنً ُبغ

 

 طرائق التقييم: 

وى الفرد، على مستاالمتحانات التحرٌرٌة درجة( ٌتم منحها للطالب اثناء فترة الدراسة واعتماداً على  50)

دراك للطالب استناداً على اراءه التً تبٌن تقٌٌم مستوى اال، بةكروب طلعلى مستوى االمتحانات التحرٌرٌة 

، غٌر فً حال تم مطالبة الطالب بها تقٌٌم البحوثلدٌه،  عن دراسة المنهج مدى توفر المخرجات المطلوبة

 ذلك.

 

 ُبنَية المقرر:

 

 الساعات االسبوع
التعلم مخرجات 

 المطلوبة
 الموضوع /اسم الوحدة

 مفهوم  المحاسبة االدارٌة وعالقتها بالعلوم االخرى معرفة عالٌة 3 1

 معرفة عالٌة 2 2
اهداف المحاسبة االدارٌة واهمٌتها وفوارقها عن محاسبة التكالٌف 

 والمحاسبة المالٌة

 العالقة بٌن الحجم والكلفة والربح معرفة عالٌة 1 2

 الفرق بٌن التكالٌف الثابتة والتكالٌف المتغٌرة معرفة عالٌة 3 3

 معرفة عالٌة 3 4
حاالت تطبٌقٌة عن التكالٌف الثابتة والمتغٌرة وعالقتهما بحجم النشاط 

 والربح

 معرفة عالٌة 3 5
حاالت تطبٌقٌة عن التكالٌف الثابتة والمتغٌرة وعالقتهما بحجم النشاط 

 والربح

 مفهوم نقطة التعادل. معرفة عالٌة 3 6



 وحاالت تطبٌقٌة عنها نقطة التعادل فً ظل انتاج منتج واحد معرفة عالٌة 3 7

 وحاالت تطبٌقٌة عنها نقطة التعادل فً ظل تعدد المنتجات معرفة عالٌة 3 8

 لتقٌٌم المستوى المعرفً للطالب ةتحرٌرٌ اتتنفٌذ اختبار تقٌٌم 1 9

 معرفة عالٌة 2 9
ات ٌقرار قبول او رفض الطلبتوضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص 

  الخاصة

 معرفة عالٌة 1 10
توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار قبول او رفض تكملة 

  الطلبٌات الخاصة

 معرفة عالٌة 1 10
تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار قبول او عن  حاالت تطبٌقٌة

 من خالل حل تمارٌن الطلبٌاترفض 

 معرفة عالٌة 1 10
قرار التصنٌع الداخلً او توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص 

  الشراء من الخارج

 معرفة عالٌة 2 11
توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار التصنٌع الداخلً او تكملة 

  الشراء من الخارج

 معرفة عالٌة 1 11
تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار التصنٌع عن  تطبٌقٌةحاالت 

 من خالل حل تمارٌن الداخلً او الشراء من الخارج

 معرفة عالٌة 2 12
توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار اضافة او استبعاد احد 

  خطوط االنتاج

 معرفة عالٌة 1 12
قرار اضافة او استبعاد  توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخصتكملة 

  احد خطوط االنتاج

 معرفة عالٌة 1 13
تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار اضافة او حاالت تطبٌقٌة عن 

 من خالل حل تمارٌناستبعاد احد خطوط االنتاج 

 توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار تخصٌص الموارد النادرة معرفة عالٌة 2 13

 معرفة عالٌة 1 14
توضٌح تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار تخصٌص الموارد تكملة 

 النادرة

 معرفة عالٌة 1 14
تحلٌل المحاسب االداري فٌما ٌخص قرار تخصٌص  حاالت تطبٌقٌة عن

 من خالل حل تمارٌن الموارد النادرة

 

14 
 حاالت تطبٌقٌة عامة عن تحلٌل المحاسب االداري معرفة عالٌة 1



 حاالت تطبٌقٌة عامة عن تحلٌل المحاسب االداري معرفة عالٌة 2 15

 تنفٌذ اختبار تحرٌري لتقٌٌم المستوى المعرفً للطالب تقٌٌم 1 15

 ساعة 45عدد ساعات الدرس الكلٌة =  اسبوع 15عدد االسابٌع = 

 

 

 المخرجات المتوقعة:

 قادراً على:هذا المقرر سوف يكون الطالب  دراسةعند االنتهاء من 

استعمال بعض التقنيات الخاصة بالمحاسبة االدارية واالستفادة منها في مجال التحليل  -0

 .الى الجهات التي تحتاج اليها تقديم المعلوماتوالتفاضل للتمكن من 

 امكانية تصنيف التكاليف الى ثابتة ومتغيرة من خالل سلوك تلك التكاليف. -8

ة المختلفة واالستفادة من المعلومات ليات المنشأامكانية استخدام تحليل التعادل لعم -3

 التي توفرها.

دعم االدارة في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات التشغيلية من خالل االستناد  -4

 على معلومات كمية وتفاضلية تتعلق بتصنيف التكاليف الى ثابتة ومتغيرة.

 ءاً على معلومات كمية وتفاضلية.دعم االدارة في مجال اتخاذ القرارات الرأسمالية بنا -5

   

 .  المصادر المعتمدة:

(. الجزٌرة 4( المحاسبة االدارٌة )ط2015الجبوري، نصٌف جاسم، وآخرون. ) .1

 للطباعة والنشر. بغداد، العراق.

الى اغلب  باالضافة .) متوفر هذا الكتاب فً مكتبة جامعة بغداد/ كلٌة االدارة واالقتصاد

 مكتبات كلٌات االدارة واالقتصاد لمختلف الجامعات العراقٌة ولكن لطبعات سابقة(

(. المحاسبة التحلٌلٌة فً اطار التصمٌم المحاسبً العام. دار 2014الزعبً، باسم. ) .2

 المعتمد. بٌروت، لبنان.

 )متوفر هذا الكتاب فً مكتب كلٌة االدارة واالقتصاد/ الجامعة اللبنانٌة( 

د بتقدٌمهما المصدران اعاله متوفران لدى تدرٌسً المقرر ولدٌه االستعدامع االشارة الى أن 

 .الٌهما للطالب الذي ٌحتاج



 6ين  1انصفحت 

 

 

 
 

 0202-0202  العلوم الماليةالبرنامج االكاديمي  لقسم 

 وصف المقرر:

 

 

 

 

 

 جايعت انكوفت انمؤسسة انتعهيمية اوالً:

 واالقخصاد إلدارةكهيت ا ثانياً: انكهية

 وانًصزفيتانعهوو انًانيت  انقسم انعهمي /انمزكزثانثاً: 

 انًحاسبت االداريت اسم /رمز انمقزر رابعاً:

 اشكال انحضور انمتاحة خامساً:

نكخزونيت وحسجيالث ا فيذيو  انًحاضزاث االنكخزونيت انًباشزة واسخخذاو افالو

اني ححذيث شكم انحضور اني  باإلضافت و وسائم انخعهيى االنكخزوني االخزى

 انخواجذ انفعهي في حال صزحج حعهيًاث وسارة انخعهيى انعاني بذنك.

 ) انكورس انثاني( 0202ــ  0202انعاو انذراسي  انفصم /انسنة سادساً:

عذد انساعات انذراسية  سابعاً:

 انكهي
 ساعت 54

 0202ــ  0202خالل انعاو  تاريخ اعذاد هذا انوصف ثامناً:

 

 اهداف المقرر:تاسعاً: 

توفٌر المعرفة المطلوبة للطالب لتأهٌله علمٌاً وبدنٌاً ووجدانٌاً للخوض فً السعً فً  ٌهدف هذا المقرر إلى: 

فً اتخاذ  المنظمات إلدارةعلى عاتقها توفٌر الدعم الكافً مٌدان العمل الخاص بالمحاسبة االدارٌة التً ٌقع 

ٌتم بناًء درجة( اثناء فترة الدراسة  55) المتعلق بمنح درجة السعً للطالب تقٌٌمالالقرارات المختلفة. كما وان 

تقٌٌم , بةكروب طلعلى مستوى وى الفرد, االمتحانات التحرٌرٌة االمتحانات التحرٌرٌة على مست السعً فً على

تقٌٌم راسة المنهج لدٌه, مستوى االدراك للطالب استناداً على اراءه التً تبٌن مدى توفر المخرجات المطلوبة عن د

 وتبرز اهداف المقرر من خالل الفقرات الالحقة. , غٌر ذلك.فً حال تم مطالبة الطالب بها البحوث

 

 

 مجهىريت العراق

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي
 جهاز االشراف والتقىين العلوي

 

 

 جاهعت الكىفت/ كليت االدارة واالقتصاد
 املرحلت الرابعت /العلىم املاليت واملصرفيتقســن 

  حيدر نعوه كاظن هدرس املادة:
      haydern.albukhtar@uokufa.edu.iq :االهيل

 هدرس هساعد  اللقب العلوي :
 

حٌث تحدٌد ٌتناول هذا المقرر طبٌعة نظام المحاسبة اإلدارٌة كفرع متخصص من فروع المحاسبة , من 

وقٌاس وتحلٌل وتوصٌل المعلومات المالٌة وغٌر المالٌة الالزمة لخدمة المستوٌات اإلدارٌة المختلفة فً 

المنشأة , الستخدامها فً مجاالت التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات وتقٌٌم األداء باإلضافة إلى توضٌح أهم 

والتعرض الى بعض الجوانب التً ٌتم من  أسمالٌةالطرق فً اعداد الموازنات التشغٌلٌة والموازنات الر

 والمتعلقة بقرارات المفاضلة بٌن البدائل المتاحة. لإلدارةخاللها تقدٌم الدعم المطلوب 



 6ين  2انصفحت 

 

 مخزجات انمقزر وطزائق انتعهيم وانتعهم وانتقييمعاشزاً: 

 االهداف المعرفية: -2

 .على تذكر وتكرار المعلومات التً سبق تعلمها المتعلم قادراً جعل الطالب ــ 

 الفهم المتناغم مع ادراك المتعلم. بأسلوبهطرح مفردات المنهج ــ 

 جعل الطالب قادراً على استخدام وتطبٌق ما تعلمه فً المواقف التً تحاكً تلك المعارف.ــ 

 .خلق امكانٌة التحلٌل لدى الطلبة فً المادة العلمٌة المطروحةــ 

 .جعل الطالب قادراً على تأٌٌد فكرة او اتجاه او تفنٌده او اصدار حكم فً ظل المبادئ و المعاٌٌر العامةــ 

 .تحفٌز الطلبة على االنتاج الفكري واالبتكار مما تعرف علٌه من علومــ 

 يهي : طزائق انتعهيم وانتعهم تتمثم بما

وطرٌقة حل المشكالت وطرٌقة المحاضرة . كتشاف استخدام الطرق المختلفة كااللتحقٌق االهداف نسعى الى  

تفاعل بٌن المعلم والطلبة بغٌة تحقٌق االهداف المرجوة وقد خلق ل مقصودة و مخططة اتعملٌاتباع حٌث ٌتم 

معٌن وٌدعو الطلبة الى التساؤل  اسئلة او اثارة مشكلة او تهٌئة موقف هالتفاعل من خالل مناقشات او توجٌ ٌكون

الطلبة العقلٌة ومستوى ذكائهم وقدراتهم  تحدٌد خصائصان ٌتم مراعاة , على  االكتشاف وغٌرهااو لمحاولة 

 .والظروف االجتماعٌة للطالب الى الخلفٌة الثقافٌة والحضارٌة باإلضافة

 

 طرائق التقييم:

 التعرف على امكانٌة الطالب فً تذكر ما تعلمه.ــ 

 الشخصً. هبأسلوبهــ التعرف على امكانٌة الطالب فً توضٌح ما تعلمه 

 ــ معرفة مدى تطبٌق ما تعلمه فً مواقف العمل المٌدانً من خالل خلق عالم افتراضً ٌحاكً العمل المٌدانً.

 من ملخصاتها.ــ التعرف على قدرة الطالب من المقارنة والتمٌٌز بٌن مفردات المادة العلمٌة  فضالً عن االستنتاج 

 ــ معرفة مدى صحة تبرٌرات الطالب عن الحكم الذي ٌصدره فً عالج مشكلة تم اٌجادها من حالة تحاكً الواقع.

 ــ معرفة مدى امكانٌة الطالب فً االبداع والتخطٌط واالبتكار فضالً عن كتابة التقارٌر والبحوث عّما تعلمه.

 

 االهداف المهارآتية الخاصة بالمقرر: -0

كاستخدام  األجهزةواألدوات  باستخدام والتً تتعلق للطالب المهارات الٌدوٌة والمهارات الحركٌة تنشٌط

 الوجدانية والقيمية: بأهدافوالتالي بيان االهداف المتعلقة  الكمبٌوتر وتصمٌم األجهزة

 يهي : طزائق انتعهيم وانتعهم تتمثم بما

 و حلقات نقاشٌةوشاف و حل المشكالت و المحاضرة تككاال لزٌادة التفاعل مختلفةطرق استخدام نسعى الى 

بالتطرق الى االسالٌب المهاراتٌة كعلوم الحاسبة واسالٌب التدوٌن الٌدوٌة والمهارات  ه. حٌث ٌتم ذلك كلتقارٌر
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اسئلة او اثارة مشكلة  همناقشات او توجٌ إلجراء مقصودة و مخططة اتعملٌحٌث ٌتم اتباع الشخصٌة االخرى. 

تحدٌد , على ان ٌتم مراعاة  معٌن وٌدعو الطلبة الى التساؤل او لمحاولة االكتشاف وغٌرها او تهٌئة موقف

والظروف االجتماعٌة  الى الخلفٌة الثقافٌة والحضارٌة باإلضافةالطلبة العقلٌة ومستوى ذكائهم وقدراتهم  خصائص

   .للطالب

 طرائق التقييم:

كقدرته فً استخدام الحاسبة  على مدى امكانٌات الطالب فً استخدام المهارات البدنٌة والحركٌةالتعرف 

 االلكترونٌة

 

 :الوجدانية والقيميةاالهداف  -3

والتالي بيان  .التً تتضمن االتجاهات والقٌم والمٌول واالهتمامات ,للطلبة والجوانب العاطفٌة  تفعٌل

 الوجدانية والقيمية: بأهدافاالهداف المتعلقة 

  تحسٌن استقبال الطلبة بجعلهم ٌهتمون وٌصغون بتركٌز على ما ٌتم طرحه من معارف.ـــ  

  تحفٌز استجابة الطلبة من خالل دور المبادرة والمشاركة والتعاون فٌما بٌنهم .ـــ  

  االتجاهات المختلفة. ـــ خلق القٌمة لدى الطالب بجعله ٌدافع عّما ٌتٌقن بمعرفته وٌؤمن به وٌحترم  

 ـــ جعل الطالب قادر على التنظٌم واالختٌار واتخاذ القرار واصدار االحكام.  

  ـــ جعل الطلبة تتمسك بالقٌم  

 

 يهي : طزائق انتعهيم وانتعهم تتمثم بما

استخدام الطرق المختلفة كاالكتشاف وطرٌقة حل المشكالت وطرٌقة المحاضرة . لتحقٌق االهداف نسعى الى  

تفاعل بٌن المعلم والطلبة بغٌة تحقٌق االهداف المرجوة وقد لخلق  مقصودة و مخططة اتعملٌحٌث ٌتم اتباع 

الطلبة الى التساؤل معٌن وٌدعو  اسئلة او اثارة مشكلة او تهٌئة موقف هالتفاعل من خالل مناقشات او توجٌ ٌكون

الطلبة العقلٌة ومستوى ذكائهم وقدراتهم  تحدٌد خصائص, على ان ٌتم مراعاة  او لمحاولة االكتشاف وغٌرها

 .والظروف االجتماعٌة للطالب الى الخلفٌة الثقافٌة والحضارٌة باإلضافة

 طرائق التقييم:

التً ٌستفسر فٌها  من أفعال وأقوال فً المواقف المختلفة طالبمن خالل ما ٌصدر عن ال التقٌٌمٌمكن 

 المعلم من المتعلم.

 

 :الشخصي ( المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ةوالتأهيليالمهارات العامة  -4

 عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر نتوقع من الطالب ان ٌكون قادراً على:
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التقنٌات الخاصة بالمحاسبة االدارٌة واالستفادة منها فً مجال التحلٌل والتفاضل للتمكن استعمال بعض  -1

 من تقدٌم المعلومات الى الجهات التً تحتاج الٌها.

 امكانٌة عمل الموازنات التشغٌلٌة والرأسمالٌة المختلفة للمنظمات. -2

 لفة.امكانٌة استخدام معلومات الموازنات للمفاضلة بٌن المشروعات المخت -3

فً مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملٌات التشغٌلٌة والرأسمالٌة من خالل االستناد على  إلدارةدعم ا -4

 المعلومات المذكورة فً الموازنات.

 فً مجال اتخاذ القرارات التقوٌمٌة. إلدارةدعم ا -5

رفة القٌمة الحقٌقٌة امكانٌة التعرف على القٌمة الحقٌقٌة اآلنٌة للنقود المقبوضة مستقبالً وكذلك مع -6

 المستقبلٌة للنقود التً ٌتم قبضها اآلن, من خالل اخذ عامل التضخم وامور اخرى بعٌن االعتبار. 

 امكانٌة تقٌٌم االستثمارات المختلفة والمفاضلة بٌنهما من خالل عدة طرق لتقٌٌم االستثمارات. -7

 

 

 بنية المقرر:احد عشر: 

 الساعات االسبوع

مخرجات 

التعليم 

 المطلوبة

اسم الوحدة او 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم الموازنات  معرفة عالية 3 2
 واهمٌتهاالتخطٌطٌة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 0
خصائص ومبادئ 
 وانواع الموازنات 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 3
موازنة المبٌعات 

 وتطبٌقات

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 4
موازنة االنتاج 

 وتطبٌقات

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 5

موازنة المواد االولٌة 
ومشترٌات المواد 

 االولٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 6

موازنات االجور 
المباشرة والمصارٌف 

 التسوٌقٌة واالدارٌة

الطرق المذكورة تداخل 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 7

موازنة كلفة البضاعة 
المباعة وموازنة 
 مخزون آخر المدة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 
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 معرفة عالية 3 8
موازنة قائمة الدخل 

 والموازنة النقدٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 9

ول متحان شهر ااداء ا
وتوضٌح االجوبة 
 ومراجعة تطبٌقٌة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 22

مراجعة وامتحانات 
شفوٌة ومناقشة 

 النشاطات الالصفٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 22

الموازنة الرأسمالٌة  
ومفهوم القٌمة الحالٌة 

 والمستقبلٌة للنقود

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

المذكورة تداخل الطرق 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 20

طرق تقٌٌم االستثمار/ 
فترة االسترداد+ 

 صافً القٌمة الحالٌة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 23

تطبٌقات لصافً 
القٌمة الحالٌة/ معدل 

 ئد الداخلًاالع

الطرق المذكورة تداخل 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 24

االمتحان الشهري 
الثانً و توضبح 

 جواب االسئلة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 معرفة عالية 3 25

مراجعة وامتحانات 
شفوٌة ومناقشة 

 النشاطات الالصفٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 

 البنى التحتية:اثنا عشر: 

 

 الكتب المقررة المطلوبة:

(. الجزٌرة 4( المحاسبة االدارٌة )ط2515الجبوري, نصٌف جاسم, وآخرون. ) .1

 والنشر. بغداد, العراق.للطباعة 

الى اغلب  باإلضافة .واالقتصاد إلدارة) متوفر هذا الكتاب فً مكتبة جامعة بغداد/ كلٌة ا

 واالقتصاد لمختلف الجامعات العراقٌة ولكن لطبعات سابقة( إلدارةمكتبات كلٌات ا

ر (. المحاسبة التحلٌلٌة فً اطار التصمٌم المحاسبً العام. دا2514الزعبً, باسم. ) .2

 المعتمد. بٌروت, لبنان.

 واالقتصاد/ الجامعة اللبنانٌة(  إلدارة)متوفر هذا الكتاب فً مكتب كلٌة ا

د بتقدٌمهما المصدران اعاله متوفران لدى تدرٌسً المقرر ولدٌه االستعدامع االشارة الى أن 

 .الٌهما للطالب الذي ٌحتاج
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 انمصادر:

بخذريسيين انجايعاث انعزبيت كانجايعت االسالييت  اث انخعهيًيت انخاصتهنوصي بًشاهذة انفيذيو

 .في فهسطين وانًزحبطت بًفزداث انًادة

 

 :خطة تطويز انمقزر انذراسيثالثة عشز: 

نسعى بتطوٌر المقرر من خالل دمج البرامج الحدٌثة مع مفردات المادة بشكل اكثر عمقاً بهدف 

دوره البرامج المتعلقة بالمحاسبة االدارٌة وهذا بتطوٌر المهارات البدنٌة للطالب من حٌث عمل 

عداد اكبر من المتوفرة للتمكن من تخصٌص حاسبة لكل طالب ٌتطلب توفٌر مختبر حاسبات بأ

 وهذا كله فً حالة امكانٌة الرجوع للدوام الحضوري.

 



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المادة : بحث التخرج ) اصول البحث العلمي (

 السنة : الرابعة

( نظري2الساعات االسبوعية : )  

 ت الموضوع الساعات
 الفصل االول : البحث العلمي 

 تعرٌف البحث  -
  نبذة عن البحث العلمً  -
 مفهوم البحث العلمً  -
 انواع البحث العلمً  -
 العلمًأهداف البحث   -
 

 الفصل الثاني : اختيار موضوع البحث  
 ما ٌنبغً للباحث تثبٌته -
 مالئمة ظروف الباحث  -
 صفات الباحث  -
 صفات المشرف -
 الوقت المتاح للبحث -
 
 صل الثالث : مشروع البحث وعناصرهالق
 المقدمة التً توضح المشكلة -
 اهداف الدراسة التً سوف ٌجرٌها الباحث -
 ونطاقها الزمنً الكافًاهمٌة تلك الدراسة ،  -
 الفروض الذي ٌرى الباحث انها تفسر المشكلة -
 مصادر البٌانات الالزمة واالسلوب الذي ٌؤخذ به الباحث -

 اسلوب جمع البٌانات المٌدانٌة
 اسلوب الحصر الشامل -
 اسلوب العٌنة -
 طرٌقة جمع البٌانات المٌدانٌة: -
 االستقصاء) االستبٌان (  -1

 المشاهدة -2

 التجربة -3

 وسائل جمع البانات -
 المقابلة الشخصٌة الفردٌة -1

 االتصال البرٌدي -2

 االتصال الهاتفً -3

 المقابلة الجماعٌة -4

1 

 
 
 
 
 

 
 
 

   2  

 
 
 
 

 
 
 
 

   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حجم العٌنة وانواعها -5

 العٌنة الصدفٌة او العشوائٌة -
 العٌنة المنتظمة او الدورٌة -
 العٌنة االحتمالٌة -
 عٌنة المساحات -

 الفصل الرابع : قائمة جمع البيانات
 الموضوعات التً تشملها القائمة -
 الموضوعات واالسئلة الرئٌسٌة المتعلقة بالمشكلة -
 االخراج الفنً -
 الشمول -
 االختصار والتركٌز -

 الفصل الخامس : وضع البحث في شكله النهائي
 صفحة العنوان -
 قائمة المحتوٌات -
 قائمة االشكال -
 المقدمة -
   Textالمتن  -

 اعتماد االسلوب الشخصً فً الكتابة  -أ
 االمانة العلمٌة -ب
 الموضوعٌة فً التعامل مع االفكار -ج

 الخالصة -
 المالحق -
 قائمة المصادر -

 الفصل السادس : الحواشي وتوثيق الهوامش 
 استخدام الهوامش -
 انواع الهوامش -
 الهوامش المرجعٌة -
 الهوامش النصٌة -
 توثٌق الهوامش -
 طرق وضع الهوامش -
 الصٌاغة للهوامش المرجعٌة -
 المرجعٌة الخاصة بالكتبالهوامش  -
 الهوامش المرجعٌة الخاصة بمقاالت وبحوث ودورٌات -
 الهوامش المرجعٌة الخاصة بالوثائق الحكومٌة -
 الهوامش المرجعٌة الخاصة بالبحوث المنشورة فً وقائع المؤتمرات -
 الهوامش المرجعٌة الخاصة بالرسائل الجامعٌة -
 من مرة ألكثراستخدام المصدر الواحد  -
 السابع : التطبٌقات الحاسوبٌةالفصل  -
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والمتبقً  التوضٌحً والثالث مع الفٌدٌالمبحث االول من الفصل تم رفع محاضرات للفصل االول والثانً و

. %55وهً بنسبة  المبحث الثانً من الفصل الثالث  

... رابط الصف على الكالس روم    

https://classroom.google.com/c/NTM0NTQ5MDU0MjFa 

 وقناة التلكرام ... رابط القناة .... 

https://t.me/joinchat/AAAAAEz2MmXec9Qc5Oip7w 

 

 

 أ.م. غسان رشاد عبد الحمٌد

 استاذ المادة

 

https://classroom.google.com/c/NTM0NTQ5MDU0MjFa


 مفردات مادة المعايير المصرفية الدولية 

 المالحظات المفردات االسبوع

1 
مفهوم المعايير المصرفية الدولية وأهميتها لمجهاز 

  المصرفي 

  لجنة بازل واهدافها الرئيسية  2
  شروط تطبيق النظام الرقابي المصرفي الفعال 3
   1معدل كفاية رأس المال وفق لجنة بازل  4

االوزان الترجيحية لمعناصر داخل الميزانية حسب  5
 مقررات لجنة بازل 

 

  1اليات احتساب قانون كفاية راس المال وفق بازل  6
  ايجابيات وسمبيات معيار كفاية راس المال  7
  اتفاقية بازل الثانية واهدافها  8

تطبيق معادلة احتساب كفاية رأس المال وفق  9
  2معادلة بازل 

 

  2ايجابيات وسمبيات اتفاقية بازل  11
  واسباب نشؤها واهدافها  3اتفاقية بازل  11
  واهمية تطبيقه  CAMELSمفهوم نظام  12
  كأداة لمرقابة المصرفية  CAMELSاعتماد نظام  13
   CAMELSاحتساب مؤشرات نظام  14

حمول ألمثمة متنوعة عن الجانب الرياضي  15
 لممفردات 

 
 



 

 ّٔىرج وطف اٌّمشس

ِجشهٕب َىفش وطف اٌّمشس هزا اَدبصا ِمتؼُب ألهُ خظبئض اٌّمشس وِخشخبد اٌتؼٍُُ اٌّتىلؼخ ِٓ اٌطبٌت تسمُمهب 

 اٌشثؾ ثُٕهب وثُٓ وطف اٌجشٔبِح ػّب ارا وبْ لذ زمك االستفبدح اٌمظىي ِٓ فشص اٌتؼٍُ اٌّتبزخ والثذ ِٓ

 

 

 خبِؼخ اٌىىفخ اٌّؤسسخ اٌتؼٍُُّخ -1

 اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ اٌمسُ اٌؼٍٍّ /اٌّشوض -2

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجُخ واٌّظشفُخ اسُ اٌّمشس -3

 ٔظشٌزؼىس  اشىبي اٌسؼىس اٌّتبزخ -4

 اٌىىسط اٌثبٍٔ اٌفظً /اٌسٕخ -5

 ثالث سبػبد ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ اٌىٍٍ -6

  اٌىطف تبسَخ اػذاد هزا -7

 اهذاف اٌّمشس -8

 
 سفذهُ ثبٌّؼٍىِبد واٌّفشداد اٌتٍ تغطٍ تٍه اٌّبدح ِٓ خالي ) اٌّبدح اٌذساسُخ (تضوَذ وتطىَش اِىبُٔبد اٌطٍجخ فٍ 

 

 .تؼشَف اٌطبٌت ثّبهُخ ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجُخ واٌّظشفُخ -

ٌسً ثتمذَُ اٌّؼٍىِبد  واسهبِهب أهُّخ ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجُخ واٌّظشفُخثّذي و تؼشَف اٌطبٌت -

 اٌّشىالد اٌتٍ تىاخه االداسح اٌؼٍُب.

 تؼشَف اٌطبٌت دوس ٔظُ اٌّؼٍىِبد فٍ تسمُك أهذاف اٌىزذح االلتظبدَخ. -

 

 وؽشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُ ِخشخبد اٌّمشس -10

 أ.االهذاف اٌّؼشفُخ

 ِهبسح اختُبس اٌجذًَ االِثً ٌسً ِشىالد االداسح. -1أ

 .اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجُخ واٌّظشفُختمُٕبد تطىَش وتىثُك ٔظُ  -2أ

 وِؼبٌدتهب. ِهبسح ادخبي اٌجُبٔبد وخضٔهب -3أ

 وُفُخ االستفبدح ِٓ اٌّخشخبد وتفؼًُ اٌتغزَخ اٌشاخؼخ وىسٍُخ ٌٍشلبثخ. -4

 بوتسبة ِهبساد إٌمبش واٌسىاس واألستّبع .ثتأهًُ اٌطبٌت - -5

 

 ؽشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ

 اٌّسبػشاد. -

 االشىبي.ػشع وتىػُر ٌجؼغ  -

 ِٕبلشخ داخً اٌّسبػشح ِٓ خالي ؽشذ ثؼغ االسئٍخ. -

 .تطجُمُخو ُخوالؼاِثٍخ  ِٕبلشخ -

 ؽشائك اٌتمُُُ

 اِتسبٔبد شهشَخ. -

 وىصاد َىُِخ. -

 اِتسبٔبد شفىَخ. -

 االٌتضاَ اٌسؼىسٌ. -

 االهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ -ج

 اٌفىشَخ وإٌّبلشبد. أْ َشبسن اٌطبٌت فٍ إٌشبؽبد -1ج 



 َٕظُ اٌطبٌت ِؼطُبد ٌسً ِشىالد تىاخهه فٍ زُبته اٌؼٍُّخ. -2ج 

 .ِثال بٌظذقو مُُبٌثاٌطبٌت َتّسه  -3ج 

 . االخالق اٌشفُؼخ ٌذي اٌطٍجختُّٕخ صسع و – 4ج

 

 ؽشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ

 اٌّسبػشاد. -

 ِٕبلشبد اثٕبء اٌّسبػشح. -

 ؽشذ االسئٍخ ٌٍّٕبلشخ. -

 ؽشائك اٌتمُُُ

 اِتسبٔبد شهشَخ. -

 وىصاد َىُِخ. -

 اِتسبٔبد شفىَخ. -

 االٌتضاَ اٌسؼىسٌ. -

 

 

 

 اٌشخظٍ (ساالخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىاٌّهبساد اٌؼبِخ واٌتأهٍُخ إٌّمىٌخ )اٌّهبساد  -د

 تُّٕخ اٌّهبساد اٌفىشَخ وتٕشُطهب ِٓ خالي ؽشذ االسئٍخ االدساوُخ.  -1د

 اٌّؼٍىِبد فٍ اٌسُبح اٌىظُفُخ.تأهًُ اٌطبٌت ثتطجُك واستخذاَ ٔظُ  -2د

 تأهًُ اٌطبٌت ثأختُبس اٌجذًَ االِثً ٌٍىطىي اًٌ اٌمشاس اٌسٍُُ. -3د

 

 ثُٕخ اٌّمشس -11

ِخشخبد  اٌسبػبد االسجىع
اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

اسُ اٌىزذح /أو 
 اٌّىػىع

 ؽشَمخ اٌتمُُُ ؽشَمخ اٌتؼٍُُ

اٌتضود  3 1

 اٌّؼشفٍ

 واٌؼٍٍّ

ٔجزح 

وِظطٍسبد 

ػٓ ٔظُ 

اٌّؼٍىِبد 

 اٌّسبسجُخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 2

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ِظطٍسبد ػٓ 

ٔظُ اٌّؼٍىِبد 

 اٌّسبسجُخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 3

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

تؼشَف ٔظُ 

اٌّؼٍىِبد 

اٌّسبسجُخ ِغ 

 اٌخظبئض

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 4

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ٔظُ  خظبئض

اٌّؼٍىِبد 

 اٌّسبسجُخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 5

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

اهُّخ االتظبي 

فٍ االلسبَ 

 االداسَخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 6

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ِسبػشاد  دوسح االَشاداد

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.



اٌتضود  3 7

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ِسبػشاد  دوسح إٌفمبد

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

 اختجبساٌشهش   8
 االوي

  

اٌتضود  3 9

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ِؼبٌدخ اٌجُبٔبد 

 وخضٔهب

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 10

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ِؼبٌدخ  -

 اٌجُبٔبد
ِخشخبد ٔظُ  -

اٌّؼٍىِبد 

 اٌّسبسجُخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 11

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

اٌشلبثخ 

 اٌّسبسجُخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 12

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

ِسبػشاد  اٌشلبثخ االداسَخ

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 13

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

اسبٌُت اٌشلبثخ 

 ىتشؤُخاالٌ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

اٌتضود  3 14

اٌّؼشفٍ 

 واٌؼٍٍّ

تمُٕبد تطىَش 

وتىثُك ٔظُ 

اٌّؼٍىِبد 

 اٌّسبسجُخ

ِسبػشاد 

 وِٕبلشبد

اختجبساد شهشَخ 

 وشفىَخ ووىصاد.

 اختجبساٌشهش   15
 اٌثبٍٔ

  

 

 اٌّظبدس اٌّؼتّذح:

 وصَبد هبشُ َسًُ. د. لبسُ ِسسٓ اٌسجُطٍ -

 أ. د اثشاهُُ اٌدضساوٌ ود.ػبِش اٌدٕبثٍ. -

 د اٌسُذػجذ اٌّمظىد ِسّذ ود. ٔبطش ٔىس اٌذَٓ ػجذ اٌٍطُف. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0202-0202  العلىم الوالٍتلمسن البزناهج االوادٌوً  

 المصارف االسالمية  وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد المؤسسة التعلٌمٌة  -1

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة القسم العلمً  -2

 المصارف االسالمٌة  اسم المقرر الدراسً  -3

 ..تعلٌم مدمجر محاضرة نظريحضو تاحةماشكال الحضور ال -4

 الكورس الثانً الفصل / السنة الدراسٌة  -5

 فً االسبوع ساعات 2 عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -6

 م15/6/2221 تارٌخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8
لخذهاث الوصزفٍت التً تمذهها الوصارف حٍث االوصارف االسالهٍت هن  وصفٌهذف هذا الومزر الى 

الهٍت والصٍغ التوىٌلٍت االستثوارٌت التً تتعاهل بها و واسس تىسٌع االرباح فً الوصارف االسالهٍت االس

والوزالبت فٍها والعاللت بٍنها وبٍن البنه الوزوشي فضال عن االلتطزق الى تمىٌن تجزبت البنىن االسالهٍت 

 اسالهً  والتحذٌاث التً تىاجهها والتطزق اٌضا الى االسهت الوالٍت هن هنظىر 

  

 
 
 

 االهداف المعرفٌة : - أ

 .بالخذهاث الوصزفٍت الومذهت هن لبل الوصارف االسالهٍت تعزٌف الطلبت  .1
 صٍغ التوىٌل االسالهٍت  التً تستخذهها الوصارف االسالهٍت تعزٌف الطلبت ب .2
 . شزعٍت بىٍفٍت الزلابت على الوصارف االسالهٍت  وانىاعها والتطزق الى الزلابت التعزٌف الطلبت  .3
 . للوصارف االسالهٍت  والعاللت التنظٍوٍت هعهالبنه الوزوشي تعزٌف الطلبت بىٍفٍت ادارة  .4
 بىٍفٍت تمىٌن تجزبت الوصارف االسالهٍت والتحذٌاث التً تىاجهها تعزٌف الطلبت  .5
  تعزٌف الطالبت باالسهت الوالٍت هن هنظىر اسالهً  .6
 االهداف المعرفٌة : - ب
 

 عراقمجهىريت ال

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 :

 وراهدكتالمؤهل العلمي :

 قسم العلوم المالية والمصرفية :مكان العمل  

خذهاث الوصزفٍت التً تمذهها الوصارف االسالهٍت والصٍغ ناحٍت  ال بىصف الوصارف االسالهٍت هنٌهتن هذا الومزر بىصف 

اللت بٍنها وبٍن البنه التوىٌلٍت االستثوارٌت التً تتعاهل بها و واسس تىسٌع االرباح فً الوصارف االسالهٍت والوزالبت فٍها والع

الوزوشي فضال عن االلتطزق الى تمىٌن تجزبت البنىن االسالهٍت والتحذٌاث التً تىاجهها والتطزق اٌضا الى االسهت الوالٍت هن هنظىر 

  اسالهً 

      هخزجاث التعلن وطزائك  التعلٍن والتمٍٍن  -9

     



 محاضرات .  -
 نقاشٌة .  حلقات -
 تقارٌر.  -
 غٌرها -

 طرائق التعلٌم والتعلم:

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -
 غٌرها  -

 طرائق التقٌٌم 

 ( درجة32) امتحانات تحرٌرٌة  -
 ( درجة12) امتحانات شفوٌة  -
 ( درجة5)واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 ( درجة5مستوى االلتزام ) -

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -
 المنطقً لالفكار  التسلسل -1ج

 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج

 القدرة على النقد والتحلٌل التحلٌل المنطقً /  -3ج

 العصف الذهنً -4ج

 غٌرها  – 5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم: -

 محاضرات  -
 نشاطات فكرٌة اسئلة ومناقشات فكرٌة  -

 طرائق التقٌٌم 

 اسئلة شفوٌة  -
 االجابات الفكرٌة لكل طالب طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة  -

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً ( -
 االسالهٍت الوصارفالمذرة على تىظٍف الوعلىهاث عنذ العول فً   -

 . فهن طبٍعت العول الوصزفً االسالهًالمذرة على -

 . الوصارف االسالهٍت وهمارنته بالىالع ع المذرة على استمزاء وال -

 اثناء االسهاث لابلٍت الطالب على وٍفٍت عول الوصارف االسالهٍت  -

 تمىٌن تجزبت الوصارف وهمارنت النظزٌت هع التطبٍكهتضونت   رؤٌا لابلٍت الطالب على اعذاد  -

 بنٌة المقرر  -

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة /الموضوع

 ذكرت سابقا محاضرة نظري الخذهاث الوصزفٍت االسالهٍت معرفة عالٌة 2 1



 

2 

 
 معرفة عالٌة 2

 الزلابت االدارٌت والشزعٍت فً الوصارف االسالهٍت
 ذكرت سابقا محاضرة نظري

3 

 
 معرفة عالٌة 2

ساباثالزلابت الوحاسبٍت ورلابت هذٌزي الح   
 ذكرت سابقا محاضرة نظري

4 

 
 معرفة عالٌة 2

العاللت التنظٍوٍت بٍن البنه الوزوشي والوصزف 

 االسالهً
 ذكرت سابقا محاضرة نظري

5 

 
 معرفة عالٌة 2

  الزلابت النىعٍت
 ذكرت سابقا محاضرة نظري

6 

 
 معرفة عالٌة 2

 الزلابت الىوٍت  
 ذكرت سابقا محاضرة نظري

7 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري امتحان الشهر االول ةمعرفة عالٌ 2

8 

 
 معرفة عالٌة 2

فً الوصارف الوىتبٍت والوٍذانٍت  وسائل الزلابت
 ذكرت سابقا محاضرة نظري االسالهٍت 

12 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري البنه الوزوشي ودور الوسعف االخٍز  معرفة عالٌة 2

11 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري االسالهٍتتمىٌن تجزبت الوصارف  معرفة عالٌة 2

12 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري التحديات التي تواجه عمل المصارف االسالمية  معرفة عالٌة 2

13 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري االسهت الوالٍت تعزٌفها وانىاعها معرفة عالٌة 2

14 

 
 رت سابقاذك محاضرة نظري هعالجت االسهت  هن هنضىس اسالهً معرفة عالٌة 2

21 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري امتحان الشهر الثاني معرفة عالٌة 2

 

 المصادر المعتمدة : 
 اطروحة دكتوراه 1111ري والمصرفية االسالمية  سندس حميد موسى ازمة الرهن العقا .1

 1111المصارف االسالمية النظرية والتطبيقات  عبد المطيف حمزة  دار الكتب ليبيا  .1

 
-  



 

 

 

 

 

 

 

 
 2021-2020  العلوم الماليةلقسم البرنامج االكاديمي  

 وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 واالقتصادكلية االدارة  المؤسسة التعليمية  -1

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم العلمي  -2

 التدقيق والرقابة المالية اسم المقرر الدراسي  -3

 الكترونية أكاديميةحضور محاضرة  تاحةماشكال الحضور ال -4

 الثاني الكورس الفصل / السنة الدراسية  -5

 ساعتان عدد الساعات الدراسية الكلي  -6

 م15/5/2021 تاريخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8

التدقيق والرقابة شرح النماذج المختلفة المتعلقة ب, التدقيق والرقابة الماليةمناقشة التشابه و الفروقات بين 
التدقيق باهتمامات السيما القطاع المصرفي منظمات أعمال إلى منظمات أعمال  استراتيجياتربط , المالية

والمزايا والعيوب  تواجه المنظمات في غياب التدقيق والرقابة الماليةالتي ناقشة التهديدات , موالرقابة المالية
 .المالية, فضال عن االسواق لها
 
 
 

 
 االهداف المعرفية : - أ

 في منظمات القطاع الخاص. لتدقيق والرقابة الماليةااستيعاب دور  .1

 .لتدقيق والرقابة الماليةلمعرفة المبادئ األساسية  .2

 .لتدقيق والرقابة الماليةمفاهيم وانواع ا التعرف على مختلف  .3

 .لتدقيق والرقابة الماليةلوالقانونية  العلميةالتعرف على الجوانب 

 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم:

 مجهورية العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلية :

 العلوم المالية والمصرفية القســم :
 الرابعة المرحلة :

  وليد عباس جبر  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم المالية والمصرفية :مكان العمل  

, وتطبيقاتها في لعلوم التدقيق والرقابة والتي تعتبر أساسيةالتدقيق والرقابة المالية يستعرض الطالب في هذا المقرر 
التدقيق والرقابة  ك هو إدراك الطالب مدى أهمية دوراالقتصادية. الهدف من وراء ذلو  المالية مختلف القطاعات

 .للتدقيق والرقابة المالية. كما يقدم المقرر للطالب المفاهيم األساسية المؤسسات المالية والغير ماليةفي  المالية

      مخرجات التعلم وطرائق  التعليم والتقييم  -9

     



 محاضرات  -
 حلقات نقاشية  -
 تقارير  -
 غيرها  -

 طرائق التقييم 

 .( درجة5) اليومي والنشاطات, االمتحان ( درجة45)االمتحان التحريري 

 امتحانات تحريرية  -
 امتحانات شفوية  -
 واجبات يكلف بها الطلبة  -
 غيرها  -

 االهداف الوجدانية والقيمية  -
  لألفكارالتسلسل المنطقي  -1ج
 الموضوعية في المناقشات  -2ج
 التحليل المنطقي / المفهوم -3ج
 الذهني العصف -4ج
 غيرها  – 5ج

 م( و)جوجل ميت(و)كالس ر اإللكترونيعن طريق العرض  طرائق التعليم والتعلم: -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرية  -

 طرائق التقييم 

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

 الشخصي (المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -
 مع المشاكل الرقابية والتدقيقية. التعامل  -1د -
 مراجعة بعض المشاكل الحسابية التي تواجهه المؤسسات.  -2د -
 تقديم مقترحات.  -3د -
 التكنولوجيا في التدقيق والرقابة المالية.استخدام  -4د -

 

 
 بنية المقرر للكورس الثاني. -

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم الوحدة /الموضوعاسم 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري مفهوم وتطور الر قابة المالية معرفة عالية 2 1

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري اهداف الر قابة المالية معرفة عالية 2 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري مراحل تنفيذ الر قابة المالية   معرفة عالية 2 3

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري انواع الر قابة المالية  عاليةمعرفة   

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري ارتباط الر قابة المالية  معرفة عالية 2 4

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الجهة التي تقوم بالرقابة المالية معرفة عالية 2 5

 مسبقاذكرت  محاضرة نظري موقع تنفيذ الر قابة المالية   معرفة عالية  



 

6 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري رقابة االداء معرفة عالية 2

7 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الرقابة الشاملة معرفة عالية 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري استخدام التكنولوجيا في الر قابة المالية  معرفة عالية 2 8

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الرقابة االجتماعية معرفة عالية 2 9

10 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الرقابة البيئية معرفة عالية 2

11 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق بنود راس المال العامل معرفة عالية 2

12 

 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق عناصر الموجودات معرفة عالية 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق المطلوبات معرفة عالية 2 13

14 

 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري االحتياطيات  معرفة عالية 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق حقوق الملكية معرفة عالية 2 15

 

 المصادر المعتمدة

للنشر،  المكتبة الوطنية ، الرقابة المالية "  " (1999الجوهر، كريمة  علي كاظم، ) .1

 .الثانية الطبعة

( " اصول التدقيق والرقابة الداخلية " ، دار 1999)عثمان، كريمة  عبد الرزاق محمد،  .2

 الكتب للطباعة  والنشر، الطبعة الثانية.
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للنشر،  المكتبة الوطنية ، الرقابة المالية "  " (1999الجوهر، كريمة  علي كاظم، ) .1

 .الثانية الطبعة

( " اصول التدقيق والرقابة الداخلية " ، دار 1999)عثمان، كريمة  عبد الرزاق محمد،  .2

 الكتب للطباعة  والنشر، الطبعة الثانية.

  

 


