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 جايعت انكىفت انمؤسسة انتعهيمية اوالً:

 كهيت االدارة واالقخصاد ثانياً: انكهية

 انعهىو انًانيت وانًصزفيت انقسم انعهمي /انمزكزثانثاً: 

 ذحىًنا يبساحًنا واظُنا اسم /رمز انمقزر رابعاً:

 اشكال انحضور انمتاحة خامساً:

وحسجيالث  فيذيى  انًحاضزاث االنكخزوَيت انًباشزة واسخخذاو افالو

فضالً عٍ انشياراث  نكخزوَيت و وسائم انخعهيى االنكخزوَي االخزيا

انً ححذيث شكم  باإلضافت انًيذاَيت نبعض انجهاث كُشاطاث ال صفيت

 انحضىر انً انخىاجذ انفعهي في حال صزحج حعهيًاث وسارة انخعهيى بذنك.

 ) انكىرص انثاَي( 0202ــ  0202انعاو انذراسي  انفصم /انسنة اً:سادس

 ساعت 54 عذد انساعات انذراسية انكهي سابعاً:

 0202ــ  0202خالل انعاو  تاريخ اعذاد هذا انوصف ثامناً:

 

 اهداف المقرر:تاسعاً: 

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

 هتادرفمب مازتلالا ةلودلا طرتشت يذلا دحوملا ًبساحملا ماظنلا مادختسا لالخ نم لامعالا ةئٌبب العمل الخاص

درجة(  55) المتعلق بمنح درجة السعً للطالب تقٌٌمال. كما وان هبجومب ةٌبساحملا تاٌلمعلا جلاعٌ ًتلا ةٌفٌكلابو

على وى الفرد, االمتحانات التحرٌرٌة االمتحانات التحرٌرٌة على مست السعً فً علىٌتم بناًء ترة الدراسة اثناء ف

تقٌٌم مستوى االدراك للطالب استناداً على اراءه التً تبٌن مدى توفر المخرجات المطلوبة , بةكروب طلمستوى 

وتبرز اهداف المقرر من خالل  , غٌر ذلك.بها فً حال تم مطالبة الطالب تقٌٌم البحوثعن دراسة المنهج لدٌه, 

 الفقرات الالحقة.

 العراقمجهىريت 

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي
 جهاز االشراف والتقىين العلوي

 

 

 جاهعت الكىفت/ كليت االدارة واالقتصاد
 تثلاثلااملرحلت  /العلىم املاليت واملصرفيتقســن 

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

 هدرس هساعد  اللقب العلوي :

ٌشترط العمل به فً شرٌحة  من فروع المحاسبةكفرع  النظام المحاسبً الموحدٌتناول هذا المقرر طبٌعة 

االجراءات الواجب اتباعها فً تسجٌل وتبوٌب  , من حٌث تحدٌدواسعة جداً من منظمات االعمال فً العراق 

وتوضٌح المعالجات المحاسبٌة لحسابات وتصنٌف العملٌات المالٌة واآللٌة المتبعة فً كتابة القٌود 

وشكل وهٌكلٌة السجالت عام وحسابات النتٌجة االستخدامات ولحسابات االٌرادات وشرح المٌزان ال

المحاسبٌة والكشوفات التحلٌلٌة فضالً عن البٌانات الرئٌسٌة المتمثلة فً بٌان قائمة الدخل وبٌان المركز لمالً 

رفد بٌئة االعمال فً العراق بكوادر جدٌدة لها المام فً العدٌد من جوانب وبالتالً  وبٌان التدفقات النقدٌة

 .النظام المحاسبً الموحد فً منظمات االعمال استخدامات
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 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. سلوبطرح مفردات المنهج بإــ 

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

 .خلق امكانٌة التحلٌل لدى الطلبة فً المادة العلمٌة المطروحةــ 

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

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

 يهي : طزائق انتعهيم وانتعهم تتمثم بما

وطرٌقة حل المشكالت وطرٌقة المحاضرة . استخدام الطرق المختلفة كاالكتشاف لتحقٌق 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

ستوى ذكائهم وقدراتهم الطلبة العقلٌة وم تحدٌد خصائصان ٌتم مراعاة , على  او لمحاولة االكتشاف وغٌرها

 .والظروف االجتماعٌة للطالب الى الخلفٌة الثقافٌة والحضارٌة باإلضافة

 طرائق التقييم:

 التعرف على امكانٌة الطالب فً تذكر ما تعلمه.ــ 

 الشخصً. بإسلوبــ التعرف على امكانٌة الطالب فً توضٌح ما تعلمه 

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

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

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

 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 

. حٌث ٌتم ذلك كل بالتطرق الى االسالٌب المهاراتٌة كعلوم الحاسبة واسالٌب التدوٌن الٌدوٌة والمهارات تقارٌر
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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  االكتشاف وغٌرهامعٌن وٌدعو الطلبة الى التساؤل او لمحاولة  او تهٌئة موقف

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

   .للطالب

 طرائق التقييم:

كقدرته فً استخدام الحاسبة  التعرف على مدى امكانٌات الطالب فً استخدام المهارات البدنٌة والحركٌة

 االلكترونٌة

 

 

 :الوجدانية والقيميةاالهداف  -3

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

 الوجدانية والقيمية: بأهدافاالهداف المتعلقة 

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

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

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

 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 

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

لٌة ومستوى ذكائهم وقدراتهم الطلبة العق 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.
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 :الشخصي ( المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ةوالتأهيليالمهارات العامة  -4

 عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر نتوقع من الطالب ان ٌكون قادراً على:

واالستفادة منها فً مجال التحلٌل  لتطبٌقات النظام المحاسبً الموحد. عدد من الجوانب المهمةاستعمال  -1

 والتفاضل للتمكن من تقدٌم المعلومات الى الجهات التً تحتاج الٌها.

 .كتابة القٌود لكثٌر من العملٌات المالٌة وفقاً لتشرٌعات النظام المحاسبً الموحدامكانٌة  -2

 .القٌدٌة الخاصة بهاانجاز العملٌات المحاسبٌة الخاصة بحسابات النتٌجة وكتابة المعالجات امكانٌة  -3

امكانٌة عمل البٌانات المتعلقة بالحسابات الختامٌة كبٌان المركز المالً وقائمة الدخل ووفقاً للنموذج الذي  -4

 .ٌطلبه النظام المحاسبً الموحد

 

 بنية المقرر:احد عشر: 

 الساعات االسبوع

مخرجات 

التعليم 

 المطلوبة

اسم الوحدة او 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة  3 2
 عالية

المحاسبٌة  جاتالمعال
لحسابات االستخدامات/ 

 الرواتب واالجور

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 0
 عالية

يزاجعت وايخحاَاث 

شفىيت ويُاقشت 

 انُشاطاث انالصفيت

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22فقرة في 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 3
 عالية

 المحاسبٌةالمعالجات 
لحسابات المستلزمات 

 الخدمٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 4
 عالية

المعالجات المحاسبٌة 
لحسابات المستلزمات 

 السلعٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 5
 عالية

اداء ايخحاٌ شهز اول 

وحىضيح االجىبت 

 ويزاجعت حطبيقيت

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 6
 عالية

يزاجعت وايخحاَاث 

شفىيت ويُاقشت 

 انُشاطاث انالصفيت

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 7
 عالية

المعالجات المحاسبٌة 
 لحسابات االٌرادات

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 8
 عالية

 يزاجعت وايخحاَاث

شفىيت ويُاقشت 

 خطبيقيتانُشاطاث ان

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 
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معرفة  3 9
 عالية

القوائم المالٌة 
 والحسابات الختامٌة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22فقرة  في

معرفة  3 22
 عالية

 محاسبٌةالمعالجات ال
 لحسابات النتٌجة

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 22
 عالية

 كشف التدفقات النقدٌة
تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 20
 عالية

اداء ايخحاٌ شهز اول 

وحىضيح االجىبت 

 ويزاجعت حطبيقيت

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 23
 عالية

يزاجعت وايخحاَاث 

شفىيت ويُاقشت 

 انُشاطاث انالصفيت

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 24
 عالية

 الكشوفات التحلٌلٌة
تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

معرفة  3 25
 عالية

يزاجعت وايخحاَاث 

شفىيت ويُاقشت 

 انُشاطاث انالصفيت

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

تداخل الطرق المذكورة 

 اعاله 22في فقرة 

 

 البنى التحتية:اثنا عشر: 

 الكتب المقررة المطلوبة:

كتاب النظام المحاسبً الموحد الصادر عن دٌوان الرقابة المالٌة والمتوفر على الرابط  .1

 التالً:

-unified-https://www.fbsa.gov.iq/ar/wiki/view/account

system?__cf_chl 

 انمصادر:

وانًزحبطت بًفزداث  انعزاقيتانخعهيًيت انخاصت بخذريسييٍ انجايعاث  ثانفيذيىهاَىصي بًشاهذة 

  .انًادة

 

 :خطة تطويز انمقزر انذراسيثالثة عشز: 

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

بتطبٌقات النظام المحاسبً تطوٌر المهارات البدنٌة للطالب من حٌث عمل البرامج المتعلقة 

اكبر من المتوفرة للتمكن من تخصٌص  بأعدادوهذا بدوره ٌتطلب توفٌر مختبر حاسبات  الموحد

 حاسبة لكل طالب وهذا كله فً حالة امكانٌة الرجوع للدوام الحضوري.

https://www.fbsa.gov.iq/ar/wiki/view/account-unified-system?__cf_chl
https://www.fbsa.gov.iq/ar/wiki/view/account-unified-system?__cf_chl


 

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

  

 جايعت انكىفت /كهيت االدارة واالقتصاد 

 قسى انعهىو انًانيت وانًصرفيت 

 
  

 مفردات ووصف مقرر دراسً

 حاسبة التكالٌفمً/ المقرر الدراس
 اسمه باإلنكلٌزٌة اسمه بالعربٌة استاذ المادة 

  

 COST محاسبة التكالٌف م. علً حسٌن عنٌزة
ACCOUNTING 

 

 

عدد  هامجموع ةالعملٌ ةالنظرٌ  المعتمدة الساعات
 الوحدات

3  54 3 

 Out Comes Learningاهداف تدرٌس المقرر ) المخرجات التعلٌمٌة (

  واهدافها التكالٌف بمحاسبة التعرٌف.  1 االهداف المعرفٌة

  االدارٌة والمحاسبة المالٌة والمحاسبة التكالٌف محاسبة بٌن العالقة توضٌح.  2

  التكالٌف لعناصر المختلفة التبوٌبات معرفة.  3

 المباشرة واالجور المباشرة المواد تكالٌف عناصر على والمحاسبة الرقابة كٌفٌة

 المباشرة غٌر الصناعٌة والتكالٌف

  القرارات واتخاذ والرقابة التخطٌط مجال فً التكالٌف محاسبة اهمٌة على التعرف. 1 االهداف المهارٌة

  عنها والمحاسبة الصنع تكالٌف عناصر على التعرف. 2

 المباشرة واالجور المباشرة المواد لعناصرالتكالٌف المحاسبٌة المعالجات. 3

 المباشرة غٌر الصناعٌة والتكالٌف

 التفاصٌل السبوعا

 التكالٌف محاسبة الى مدخل 1

 - تبوٌبها وطرق التكالٌف عناصر - التكالٌف وتصنٌفات مفاهٌم 2

 المواد عنصر تكلفة عن والمحاسبة الرقابة 3

 المواد تكلفة على الرقابة 4

 – المواد لقتناء تكلفة تحدٌد المواد تكلفة عن والمحاسبة الرقابة 5

 – والعجز للتلف القٌرٌة المالجات وصرفها المواد لشراء المستندٌة الدورة 6

 االول االمتحان 7



 العمل تكلفة عن والمحاسبة الرقابة 8

 – األجور تحدٌد طرق العمل تكلفة على الرقابة 9

 العمل لتكلفة المحاسبٌة المعالجة 10

 - المباشرة غٌر الصناعٌة التكالٌف الخدمات تكلفة عن والمحاسبة الرقابة 11

 – المباشرة غٌر التكالٌف تخصٌص خطوات الخدمات تكلفة عن والمحاسبة الرقابة 12

 الثانً االمتحان 13

 المشترك االنتاج على والمحاسبة الرقابة 14

 العرضً االنتاج على والمحاسبة الرقابة 15

 النهائً االمتحان 16

 وصف المقرر

 المحاسبة بفروع التكالٌف محاسبة وعالقة التارٌخً وتطورها التكالٌف بمحاسبة التعرٌف الى المقرر ٌهدف

 والمصروف الكلفة بٌن مفهوم التمٌٌز وكذلك االدارٌة والمحاسبة المالٌة المحاسبة خاص وبشكل االخرى

 والعمل المواد عناصر على والمحاسبة الرقابة وكٌفٌة التكالٌف عناصر تصنٌفات على والتعرف والخسارة

 طريقت انحضىر

  االنكتروني(+  )حضىريانتعهيى انًختهظ 

 

 انتقييى وتىزيع انذرجاث

 نىع انًهًت نهطانب انذرجت انًًنىحت نها

 واجباث خارج انقاعت انذراسيت 02

  / يشاركت انطانب بانًناقشاث اويقانت  او يشروع عًم 

األولااليتحاٌ  02  

 االيتحاٌ انثاني 02

 االيتحاٌ اننهائي 02

 انًجًىع 100

 

 مصادر ووسائل التعلٌم والتعلم

مصادر ووسائل 
التعلٌم والتعلم 

 االساسٌة

 الجنابً خلف عبد .د و جاسم نصٌف.د : التكالٌف محاسبة -1
 ابو محمد .د : التكالٌف محاسبة - . 2

مصادر ووسائل 
التعلٌم والتعلم 

 المساعدة

 – هاشم علً هاشم .د التكلفة تحدٌد وتقنٌات اساسٌات : التكالٌف محاسبة -1
 هورنكرن : اداري مدخل التكالٌف محاسبة - 2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انعهىو انًانُحنمسى انثشَايج االكادًٍَ                                

                                               0202-0202 

 

 

 وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد المؤسسة التعلٌمٌة  -1

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة القسم العلمً  -2

 ادارة المخاطر المالٌة  لمقرر الدراسً اسم ا -3

 حضور محاضرة نظري تاحةماشكال الحضور ال -4

 الكورس الثانً الفصل / السنة الدراسٌة  -5

 ثالث ساعات عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -6

 م12/6/2120 تارٌخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8
هها واهًُتها، ودوسها فٍ اتخار انتعشَف تطثُعح عًو وصف اداسج انًخاطش انًانُح  َهذف هزا انًمشس انً

انتٍ تىاجه انًُظًح وسثم يىاجهتها ، وكزنك انتعشف عهً  شاض اَىاع انًخاطش انًانُح، وكزنك استعانمشاس

 .طشق لُاس انًخاطش 

 

 
 
 
 

 االهداف المعرفٌة : - أ

 ادارة المخاطر المالٌة .تعرٌف الطالب بمادة  -1أ
 خاطر المالٌة التً تواجه المنظمة .الماستعراض أهم  -2أ
 طرق مواجهة المخاطر المالٌة . ب لكٌفٌة استخدامفهم الطال -3أ
 .استعراض النتائج و قٌاس معرفة كٌفٌة -4أ
 . التوصل إلى حل المشاكل قٌد الدراسة والبحث -5أ

 مجهىريت العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي
 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلية :

 العلوم المالية والمصرفية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 المادة : ادارة المخاطر المالية
 ي: غسان رشاد عبد الحميداسم المحاضر الثالث

 أستاذ مساعد اللقب العلمي :
 جستيرماالمؤهل العلمي :

 قسم العلوم المالية والمصرفية :مكان العمل  
 

واهم األساليب  الطالب بماهيت ادارة المخاطرإلى تعريف  تهذف مادة ادارة المخاطر الماليت

، وإعطاء النتائج الذقيقت والتي تساعذ أدارة المنظمت لمعرفت لمىاجهت المخاطر الماليت المستخذمت 

 سبت ، وطرق قياس المخاطر .فيت الىصىل إلى الحلىل المناكي

      يخشجاخ انتعهى وطشائك  انتعهُى وانتمُُى  -9

     



 االهداف المعرفٌة : - ب
 

 . يهاسج يعشفح  اداسج انًخاطش انًانُح – 1ب

 . حذَذ األسهىب انًُاسة نًىاجهح انًخاطشيهاسج ت – 2ب

 . اسج لُاس انًخاطش انًانُحيه – 3ب

 

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

 طرائق التعلٌم والتعلم:

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -
 غٌرها  -

 طرائق التقٌٌم 

 ( درجة33) امتحانات تحرٌرٌة  -
 ( درجة13) امتحانات شفوٌة  -
 ( درجة5)ت ٌكلف بها الطلبة واجبا -
 ( درجة5مستوى االلتزام ) -

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -
  لألفكارالتسلسل المنطقً  -1ج

 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج

 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج

 العصف الذهنً -4ج

 غٌرها  – 5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم: -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة  -

 ئق التقٌٌم طرا

 اسئلة شفوٌة  -
 

 طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب  -

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً ( -
 

 انتطثُك فٍ انحُاج انُىيُح تًكٍُ انطانة يٍ تىظُف يهاساته انًكتسثح فٍ حم انًشاكم انتٍ تثشص اثُاء  -

 



 بنٌة المقرر  -

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة /الموضوع

1 

 
 معرفة عالٌة 3

 يفهىو انخطش -

 يفهىو وأهًُح اداسج انًخاطش -

 اَىاع اداسج انًخاطش -

 هُكم وتُظُى إداسج انًخاطش -

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

2 

 
 معرفة عالٌة 3

 انعىايم انذاخهُح وانخاسجُح انًؤثشج عهً انًخاطش -

 خطىاخ عًهُح إداسج انًخاطش  -

 وصف انًخاطش -

يحاضشج 

 ذكرت سابقا ويُالشاخ

3 

 
 تحهُم انًخاطش - معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

4 

 
 لُاس انًخاطش - معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 اخويُالش
 ذكرت سابقا

5 

 
 معرفة عالٌة 3

 يخاطش االستثًاس -

 يفهىو يخاطش االستثًاس -

 اَىاع يخاطش االستثًاس         -

يحاضشج 

 ذكرت سابقا ويُالشاخ

6 

 
 انًخاطش انًشتثطح تاألسهى- معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

7 

 
 ايتحاٌ انشهش األول -  

 ايتحاٌ
 

8 

 
 معرفة عالٌة 3

 اَىاع يخاطش االستثًاس -
 انًخاطش انًشتثطح تانسُذاخ -

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

13 

 
 معرفة عالٌة 3

أدواخ إداسج انًخاطش فٍ يعانجح انًخاطش  -

 انًانُح
يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

11 

 
 معرفة عالٌة 3

 طشق لُاس انًخاطش  -

 االسهىب انثُاٍَ نمُاس انًخاطش -
يحاضشج 

 لشاخويُا
 ذكرت سابقا

12 

 
 االسهىب انكًٍ نمُاس انًخاطش - معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

13 

 
 اسهىب انًذي نمُاس انًخاطش - معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

14 

 
 اسهىب االَحشاف انًعُاسٌ نمُاس انًخاطش - معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

21 

 
 تًاسٍَ حىل اسانُة لُاس انًخاطش - معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُالشاخ
 ذكرت سابقا

  امتحان ايتحاٌ انشهش انثاٍَ   21

 

 المصادر المعتمدة : 
 ادارة المخاطر / د. شقيري نوري ، د. محمود ابراهيم ، د. وسيم محمد ، د. سوزان سمير -

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انعهىو انًانيحنقسى انثشَايح االكاديًي                                

                                               0202-0202 

 

 

 وصف انمقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد المؤسسة التعلٌمٌة  -1

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة القسم العلمً  -2

 االسالٌب الكمٌة لمقرر الدراسً اسم ا -3

 حضور محاضرة نظري تاحةماشكال الحضور ال -4

 الكورس االول الفصل / السنة الدراسٌة  -5

 ثالث ساعات عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -6

 م6/12/2020 تارٌخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8
، هها واهًيتها، ودوسها في اتخار انقشاسح عًانتعشيف تطثيعو وصف االسانية انكًيح  يهذف هزا انًقشس انى

شاض اَىاع االسانية انكًيح انتي يًكٍ استخذايها في تحهيم انثياَاخ نهىصىل انى انُتائح انُهايح وكزنك استع

 .نحم انًشكهح  

 

 
 
 
 

 االهداف المعرفٌة : - أ

 تعرٌف الطالب بمادة االسالٌب الكمٌة -1أ
 لكمٌةاستعراض أهم خطوات االسالٌب ا -2أ
 فهم الطالب لكٌفٌة استخدام االسالٌب الكمٌة -3أ
 معرفة كٌفٌة استعراض النتائج والتحلٌل الكمً -4أ
 التوصل إلى حل المشاكل قٌد الدراسة والبحث -5أ

 مجهىريت العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي
 

 

 

 

 

 وفةالك الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلية :

 العلوم المالية والمصرفية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 المادة : االساليب الكمية
 ي: غسان رشاد عبد الحميداسم المحاضر الثالث

 أستاذ مساعد اللقب العلمي :
 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 قسم العلوم المالية والمصرفية :مكان العمل  

السانيب انكميت إنى تعريف انطانب بماهيت االسانيب انكميت واهم األسانيب انمستخذمت تهذف مادة ا

نحم انمشكالث بصىرة عهميت وتحهيهيت ، وإعطاء اننتائج انذقيقت وانتي تساعذ أدارة انمنظمت 

 نمعرفت كيفيت انىصىل إنى انحهىل انمناسبت .

      يخشخاخ انتعهى وطشائق  انتعهيى وانتقييى  -9

     



 االهداف المعرفٌة : - ب
 

 يهاسج يعشفح  االسانية انكًيح . – 1ب

 يهاسج تحذيذ األسهىب انًُاسة نحم انًشكهح . – 2ب

 اسج انىصىل إنى انحم األيثم .يه – 3ب

 

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

 طرائق التعلٌم والتعلم:

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -
 غٌرها  -

 طرائق التقٌٌم 

 ( درجة30) امتحانات تحرٌرٌة  -
 ( درجة10) امتحانات شفوٌة  -
 ( درجة5)واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 ( درجة5مستوى االلتزام ) -

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -
  لألفكارالتسلسل المنطقً  -1ج

 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج

 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج

 العصف الذهنً -4ج

 غٌرها  – 5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم: -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة  -

 طرائق التقٌٌم 

 اسئلة شفوٌة  -
 

 للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب  طرح اسئلة تطبٌقٌة -

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً ( -
 

 تًكيٍ انطانة يٍ تىظيف يهاساته انًكتسثح في حم انًشاكم انتي تثشص اثُاء انتطثيق في انحياج انيىييح  -

 



 بنٌة المقرر  -

 الساعات السبوعا
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة /الموضوع

1 

 
 معرفة عالٌة 3

 يفهىو  االسانية انكًيح -

 يفهىو وأَىاع انقشاساخ -

 يفهىو انثشيدح انخطيح -

يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

2 

 
 معرفة عالٌة 3

انصيغح انعايح وانقاَىَيح وانقياسيح نهثشيدح  -

 انخطيح
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

3 

 
 معرفة عالٌة 3

 صياغح انًُىرج انشياضي -

 تًاسيٍ حىل صياغح انًُىرج انشياضي -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

4 

 
 معرفة عالٌة 3

 استخذاو انطشيقح انثياَيح في حم انًشكالخ-

 شيقح انثياَيحتًاسيٍ حىل انط -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

5 

 
 معرفة عالٌة 3

 استخذاو انطشيقح اندثشيح في حم انًشكالخ -

 تًاسيٍ حىل انطشيقح اندثشيح -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

6 

 
 معرفة عالٌة 3

استخذاو طشيقح انسًثهكس في حم  -

 انًشكالخ

 تًاسيٍ حىل طشيقح انسًثهكس -

يحاضشج 

 ذكرت سابقا خويُاقشا

7 

 
 ايتحاٌ انشهش األول -  

 ايتحاٌ
 

8 

 
 معرفة عالٌة 3

 يفهىو ًَارج انُقم -

 انصيغح انعايح ندذول انُقم -

 تقسيًاخ ًَارج انُقم -

يحاضشج 

 ذكرت سابقا ويُاقشاخ

10 

 
 معرفة عالٌة 3

 طشيقح انشكٍ انشًاني انغشتي -

 تًاسيٍ حىل طشيقح انشكٍ انشًاني انغشتي -
ج يحاضش

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

11 

 
 معرفة عالٌة 3

 طشيقح انعُصش األقم كهفح  -

 تًاسيٍ حىل طشيقح انعُصش األقم كهفح -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

12 

 
 معرفة عالٌة 3

 طشيقح انًساس انًتعشج -

 تًاسيٍ حىل طشيقح انًساس انًتعشج -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

13 

 
 معرفة عالٌة 3

 فهىو شثكاخ االعًالي-

 تحهيم شثكاخ األعًال -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

14 

 
 معرفة عالٌة 3

 أسهىب انًساس انحشج -

 أيداد انحساتاخ األياييح وانخهفيح -
يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

21 

 
 تًاسيٍ حىل شثكاخ االعًال- معرفة عالٌة 3

يحاضشج 

 ويُاقشاخ
 ذكرت سابقا

  امتحان نشهش انثاَيايتحاٌ ا   21

 

 المصادر المعتمدة : 
 بحوث العمليات /  د . عبد ذياب الجزاع -

 أساليب بحوث العمليات /  د . مؤيد الفضل -

 مقدمة في بحوث العمليات / د . ضوية حسن -
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0202-0202انجشَبيح االكبدًٍَ  نمغى انؼهىو انًبنُخ  

 وصف انًمشس :
 

 

 

 

 

 

 كهُخ االداسح وااللتصبد انًؤعغخ انتؼهًُُخ  -1
 لغى انؼهىو انًبنُخ وانًصشفُخ انمغى انؼهًٍ  -2
 انثبٍَانكىسط  – تًىَم انششكبد اعى انًمشس انذساعٍ  -3
زضىس يبدٌ وانكتشوٍَ ػٍ طشَك انًُصخ  اشكبل انسضىس انًتبزخ -4

 google classroomاالنكتشوَُخ 

 انثبٍَانكىسط  انغُخ انذساعُخ / انفصم  -5

 ثالث عبػبد ػذد انغبػبد انذساعُخ انكهٍ  -6
 و22/2/2221 تبسَخ اػذاد هزا انىصف  -7

  :اهذاف انًمشس  -8
ويهًبد  انتٍ تمىو ثهب انششكخ وطجُؼخ انؼًهُخ  تًىَم انششكبد وتؼشَف  وصفَهذف هزا انًمشس انً 

، وتىضُر تًىَم انششكبد َغبػذ ػهً تسذَذ يغُشح انششكخ فٍ ػبنى االػًبل انًذَش، وكزنك هم اٌ 

، وتىضُر انتسذَبد انتٍ تىاخه انًُظًبد انًؼبصشح. اعتشاتدُبد اداسح ساط انًبل انؼبيم واداسح انُمذ

 وانتطشق انً يبهُخ زم انًشكالد وانًفبهُى انًتؼهمخ ثهب. 

 

 
 
 

 :االهذاف انًؼشفُخ  -1

 

 .انششكخ واهًُتخ وخصبئصخ وكُفُخ اعتثًبس ايىال تًىَم انششكبد تؼشَف انطهجخ ثطجُؼخ  .1
 ثطجُؼخ انذوسح انُمذَخ واداستهب.تؼشَف انطهجخ  .2
 اعتثًبساد انششكخ وتًىَههب.تؼشَف انطهجخ ثبنتسذَبد انتٍ تىخه  .3
 ثبالػتًبد ػهً عُبعبد ساط انًبل انؼبيم.تؼشَف انطهجخ ثؼًهُخ اتخبر انمشاس  .4

 

 :االهذاف انًؼشفُخ  -2
 

 مجهىريت العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي
 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلية :

 العلوم المالية والمصرفية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 علي عبداالمير فليفل اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 : قسم العلوم المالية والمصرفيةمكان العمل  

وادارة رأس المال العامل  قياسوَهتى ثكُفُخ ، انششكبد انًسهُخ وانؼبنًُخوطجُؼخ  تًىَم انششكبدَهتى هزا انًمشس ثىصف وتؼشَف 

قدرة الشركة علً تغطية التزاماتها علً المدي القصير والطىيل األجل ويىضح أيضا إستراتجيتها في تشغيل النقد التي تحدد 

 . وتىظيف استثماراتها وأمىال مساهميها

      يخشخبد انتؼهى وطشائك  انتؼهُى وانتمُُى  -9

     



 . يسبضشاد  -

 . زهمبد َمبشُخ  -

 . تمبسَش -

 .ثُتُخواخجبد  -

 اخشي. -

 :طشائك انتؼهُى وانتؼهى

  .يسبضشاد -

 .زهمبد َمبشُخ  -

 .تمبسَش  -

 طشَمخ انؼصف انزهٍُ. -

 اخشي. -

 طشائك انتمُُى 

 دسخخ( 32)ايتسبَبد تسشَشَخ   -

 دسخخ( 12)ايتسبَبد شفىَخ   -

 دسخخ( 5)واخجبد َكهف ثهب انطهجخ  -

 دسخخ( 5)يغتىي االنتضاو  -

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -

 انتغهغم انًُطمٍ نالفكبس  -1ج
 انًىضىػُخ فٍ انًُبلشبد  -2ج
 انًفهىو/ انتسهُم انًُطمٍ  -3ج
 انؼصف انزهٍُ -4ج
 غُشهب  – 5ج

 :طشائك انتؼهُى وانتؼهى -

 يسبضشاد  -

 اعئهخ ويُبلشبد فكشَخ  -

 طشائك انتمُُى 

 اعئهخ شفىَخ  -

 طشذ اعئهخ تطجُمُخ نهىالغ ويالزظخ االخبثبد انفكشَخ نكم طبنت  -

 (انًهبساد االخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ ) انًهبساد انؼبيخ وانتأهُهُخ انًُمىنخ  -

 .انمذسح ػهً تىظُف انًؼهىيبد ػُذ انؼًم فٍ انًؤعغبد انًبنُخ  -
 انمذسح ػهً اعتمشاء والغ االداساد -
 لبثهُخ انطبنت ػهً يىاخهخ تسذَبد اإلداسح انًؼبصشح واتخبر انتذاثُش انالصيخ -

 لبثهُخ انطبنت ػهً اتخبر انمشاس -
 ثُُخ انًمشس  -

 انغبػبد االعجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى انًىضىع/اعى انىزذح 



1 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
يبهُتهب وػاللتهب ثبنؼهىو …  تًىَم انششكبد

 األخشي
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

2 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
يفهىو ساط انًبل انؼبيم ، واداسح ساط انًبل 

 انؼبيم واثؼبد ساط انًبل انؼبيم
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

3 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
زغبة صبفٍ ساط انًبل ، انًجبدنخ ثٍُ انؼبئذ 

 ساط انًبل انؼبيم.وانًخبطشح، اعتشاتُدُبد 
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

4 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
اداسح ساط انًبل انؼبيم ، عُبعبد ساط انًبل 
انؼبيم، زغبة ساط انًبل انؼبيم وعُبعبته 

 انثالث.
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

5 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
طشق تمذَش ساط انًبل انؼبيم، زغبة انذوسح 

انًبل انؼبيم انتشغُهُخ، وااعتخشاج ساط 
 نهًُشبح.

يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

6 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
اداسح انُمذ، يفهىيهب ، يفهىو انًمذ واداسح 

 انفشق ثٍُ تكبنُفهب.انُمذ،
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

7 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
دوافغ االزتفبظ ثبنُمذ، اداسح انشصُذ انُمذٌ 

 انًغتهذف.
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

8 
 

 ايتسبٌ انشهش االول يؼشفخ ػبنُخ 3
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

10 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
ًَبرج اداسح انُمذ واعتخشاج انشصُذ انُمذٌ، 

 اًَىرج ثبيىل، اًَىرج اوس و يهش.
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

11 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
يفهىو انفشم انًبل، االفالط ، انتصفُخ ، اػبدح 

 انتُظُى
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

12 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
اهًُخ وخصبئص وكُفُخ زغبة او انتُجؤ ثبنفشم 

 Z-scoreاًَىرج ، انًبنٍ وانالفالط
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

13 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
انهكُكم انًبنٍ، يفهىيه، اهًُته، انؼىايم 

 انًؤثشح ثه، يذخم نهكُم انًبنٍ االيثم.
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

14 
 

 يؼشفخ ػبنُخ 3
طشق زغبة انهُكم انًبنٍ االيثم. اًَىرج يىد 

 يهش. -كهُبٍَ
يسبضشح 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

15 
يسبضشح  ايتسبٌ انشهش انثبٍَ يؼشفخ ػبنُخ 3 

 َظشٌ
 ركشد عبثمب

 

 انًصبدس انًؼتًذح :

 ، ػًبٌ ، االسدٌ.1،ط2213االداسح انًبنُخ انًتمذيخ، يسًذ ػهٍ انؼبيشٌ،  .1

انًبنُخ، اعظ تمىَى انًشبسَغ تمُُى انششكبد، انمشاساد انتًىَهُخ نهششكبد، اخٍُ االداسح  .2

 .2218ثشاغبو، تشخًخ) يسًىد فتىذ، ػًش ػجذ انكشَى(، 
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