


 وصف البرنامج االكادٌمً

الهم خصائص البرنامج ومخرجات  ا  بمقتض ٌوفر وصف البرنامج االكادٌمً  هذا اٌجازا
االستفادة القصوى من التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق 

  .وصف لكل مقرر ضمن البرنامج  وٌصاحبهالفرص المتاحة 

  

 جامعة الكوفة  المؤسسة التعلٌمٌة  -1

  العلوم المالٌة والمصرفٌةقسم  القسم العلمً / المركز  -2

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة  اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً  -3

 بكالورٌوس اسم الشهادة النهائٌة  -4

 كورساتالنظام الدراسً :سنوي / -5

 /اخرى 

 المرحلة االولى /
 نظام الكورساتالمرحلة الثانٌة, الثالثة, الرابعة / 

  برنامج االعتماد المعتمد  -6

  المؤثرات الخارجٌة االخرى  -7

 5/7/1029  تارٌخ اعداد الوصف -8

  اهداف البرنامج االكادٌمً-9 

أن ٌكون الطالب سواء فً الدراسات األولٌة أم العلٌا على علم كامل بالخصائص  .1
 والتً هً جزء من العلوم االقتصادٌة واالدارٌة والمحاسبٌة  المالٌة والمصرفٌة

 .وذلك لمواكبة اهم التطورات العالمٌة بهذا المجال 

على أساس التحلٌل والتفسٌر والبحث عن األسباب  توجٌه الطالب توجٌها علمٌا  ٌقوم .2
 والنتائج التً للطالب القدرة على اإلبداع فً تفسٌرها .

المصرفً لدى الطلبة ذو المردود االٌجابً على الفرد  المالً و خلق الوعً .3
 والمجتمع. 

 ترسٌخ القٌم اإلنسانٌة من خالل المفهوم العلمً واإلنسانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة.  .4

وخصوصا العلوم المرتبطة بشكل وثٌق مع الجانب  االسهام الفاعل مع العلوم األخرى .5
معالجة  المالً والمصرفً وهً العلوم االقتصادٌة واالدارٌة والمحاسبٌة بهدف 

 ع. المشكالت التً تواجه المجتم

 تأهٌل الطالب فً استخدام طرائق البحث العلمً وتقنٌاته فً الدراسات المالٌة. .6

 تمكٌن الطالب من فهم كٌفٌة االستثمار األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة. .7

 

 
 



  موالتقٌٌمخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم  -01 

 االهداف املعرفية .أ

ٔفٓى يُبْذ َٔظشٚبد انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ ًٚكٍ انطهجخ يٍ انتؼشف ػهٗ انًؼبسف  -1

 .ٔااللتصبدٚخ ٔاالداسٚخ ٔانًحبعجٛخ  انؼهٕو انًبنٛخ
 انًصشفٙ فٙ تحهٛم انظٕاْش االلتصبدٚخ.انًبنٙ  اعتخذاو أدٔاد انتفكٛش   -2

ط ْزِ انؼهٕو يٍ انؼهٕو ٔاعتُجب انًبنٛخ ٔانًصشفٛخفٓى انًٕاضٛغ انًتمذيخ فٙ انؼهٕو   -3

 . االلتصبدٚخ ٔاالداسٚخ ٔانًحبعجٛخ 

 .انًبنٛخ ٔانًصشفٛخايتالن انًؼشفخ فٙ اعتخذاو أدٔاد نهجحج انؼهًٙ فٙ انؼهٕو  -4
انًبنٛخ انشٚبضٛبد ٔاإلحصبء فٙ انؼهٕو األدٔاد االلتصبدٚخ ٔ فٓى ٔاعتٛؼبة  -5

 .ٔانًصشفٛخ
 هٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ.فٓى انجٛئخ انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ انًح -6

  االهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج -ب
 ٔصف انظٕاْش انًصشفٛخ ٔتحهٛم انؼاللبد انخبصخ ثبنًشكهخ انًجحٕحخ. -1د
ٔٔفمب نهؼهٕو  ثبنمٕاٍَٛ انحبكًخ نٓبانًبنٛخ ٔانًصشفٛخ انمذسح ػهٗ سثظ انظٕاْش  -2د

 .االلتصبدٚخ ٔاالداسٚخ ٔانًبنٛخ 

 انًشكالد ثبعتخذاو انتمُٛبد انحبعٕثٛخ ٔانحضو انجشيزٛخ انزبْضحتحهٛم  -3د

ٔفمب نالعبنٛت االحصبئٛخ ٔانشٚبضٛخ ٔاعبنٛت االلتصبد  تفغٛش َتبئذ انتحهٛم انكًٙ -4د

 .انمٛبعٙ 

 َمذ انًٕاضٛغ انًطشٔحخ نهُمبػ. -5د

 طرائق التعليم والتعلم 
o انًحبضشاد 
o )انذسٔط انؼًهٛخ )انًختجشٚخ 

o .انتمبسٚش انًٕضٕػبتٛخ 

o انحهمبد انُمبشٛخ 

  طرائق التقٌٌم 

a. االيتحبَبد انتحشٚشٚخ 
b. .االيتحبَبد انشفٕٚخ 

c. .نزبٌ انًُبلشخ نجحٕث انتخشد 

d. .انؼشٔض انشفٕٚخ 

e. تمبسٚش يزًٕػبد انؼًم 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . -ج

a. تطٕٚش انشغجخ ثبنتؼهى  

b. صسع سٔس انًجبدسح 

c. ٌٔتؼضٚض انتؼب 

d. انًخبثشح 



 

 

 

المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  -د
 الشخصً (
 ُْٙرهغبد انؼصف انز 
 انُمبشبد انًفتٕحخ 

 أساق انؼًم انًطهٕة يٍ انطهجخ اػذادْب 

 طرائق التعلٌم والتعلم 

  يحبضشاد 

 تطجٛمٙ اسشبد 

  سحالد ػهًٛخ 

 طرائق التقٌٌم 

  ثحٕث 

  تمبسٚش 

  اختجبساد ػًهٛخ 

      اعئهخ فكشٚخ 

 
 

 التخطٌط للتطور الشخصً -21

 
 . ٔرٕد َششح تؼشٚفٛخ نهمغى تحتٕ٘ ػهٗ أْذاف انمغى ٔسؤٚتّ ٔسعبنتّ ٔيذٖ االنتضاو ثٓب.1 

يزبل انتخصص إلداسح انجشَبيذ  . ٔرٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبدًٚٛخ ٔإداسٚخ يُبعجخ ل2ٙ 

 االكبدًٚٙ ٔانمغى ٔاالستمبء ثّ. 

 . ٔرٕد يزهظ لغى ٔنزبٌ يغبَذح تزتًغ ثبَتظبو ٔتٕحك أػًبنٓب ٔتتبثغ لشاساتٓب.3 

 . يشبسكخ انطهجخ فٙ ػًهٛخ صُغ انمشاس، ٔانحصٕل ػهٗ انتغزٚخ انشارؼخ يُٓى.4 

 انؼًم فٙ انمغى.. تٕفش كبدس إداس٘ كبٍف ٔيُبعت نضًبٌ حغٍ عٛش 5 

 . تٕفش انكٕادس انفُٛخ انًؤْهخ نخذيخ انجشَبيذ األكبدًٚٙ.6 

. تًُٛخ ٔتطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد انفُٛخ ٔانًُٓٛخ نهكٕادس انًغبَذح فٙ يزبل انتخصص 7 

 نًٕاكجخ انتطٕساد انحذٚخخ.

 . تٕفش أسشٛف يتكبيم نهمغى.8 

 . ٔرٕد ثشَبيذ تؼشٚفٙ ٔتٕرٛٓٙ نهطهجخ انزذد.9 



 . ٔرٕد دػى أكبدًٚٙ نهطالة خبسد َطبق انًحبضشاد.11 

 . ٔرٕد اعتمالل أكبدًٚٙ ٔإداس٘ نتحمٛك أْذاف انمغى.11 

  ( معٌار القبول )وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد -21

 - :  الكلٌة فً القبول شروط أوال
التعلٌم العالً والبحث العلمً )القبول ب وفق لوائح وزارة للطال القبول شروط اعتماد -1

 المركزي(

 .الجامعة الكلٌة او مجلس ٌراها شخصٌة مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تجتاز أن -2
 .طبٌا للتخصص المتقدم الٌه الئق ٌكون أن -3

 - :العلمً  القسم فً القبول شروط ثانٌا

 .األفضلٌة مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثر  اختٌار -1
 .القبول فً الثانوٌة العامة معدل -2
 الطالب بالدراسة. فٌه ٌرغب الذي القسم مقرر معدل -3
 .االستٌعابٌة للقسم العلمً الطاقة -4
 

  اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -41

 

 3142/3141دلٌل قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة للسنة الدراسٌة 
 3141/3142والمصرفٌة للسنة الدراسٌة دلٌل قسم العلوم المالٌة 

 وثائق اللجنة القطاعٌة لتخصص العلوم المالٌة والمصرفٌة

  /http://mng.uokufa.edu.iqموقع الكلٌة على الشبكة العالمٌة  
 

 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع أشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌم 
 

مخرجات التعلم المطلوبة من   
 البرنامج

السنة 
 /المستوى

رمز 
 المقرر

اسم 
 المقرر

اساسً 
ام 

 اختٌاري

االهداف 
 المعرفٌة

االهداف 
المهاراتٌة 

الخاصة 
 بالبرنامج

االهداف 
الوجدانٌة 

 والقٌمٌة

المهارات 
العامة 

والتأهٌلٌة 
المنقولة 

)المهارات 
االخرى 
المتعلقة 
بقابلٌة 

التوظٌف 
والتطور 
 الشخصً

   4     4    4    4    االول



  4      4    4   4     الثانً

  4     4    4   4      الثالث

 4     4    4   4       الرابع

 
 

 

 نموذج وصف المقرر  

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلٌم 
مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
 الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج فرص التعلم المتاحة والبد من

 

 

 جامعة الكوفة  المؤسسة التعلٌمٌة  -4

 العلوم المالٌة والمصرفٌة القسم العلمً /المركز  -3

  اسم /رمز المقرر -2

 حضور فعلً   اشكال الحضور المتاحة  -1

 فصلً  الفصل /السنة  -2

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -3

 32/1/3144 الوصف  تارٌخ اعداد هذا -4

 اهداف المقرر -8

 
رفدهم بالمعلومات  تزوٌد وتطوٌر امكانٌات الطلبة فً مبادئ االدارة من خالل 

  والمفردات التً تغطً تلك المادة

 
 

 
 

 



 وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌم  مخرجات المقرر -41 

 أ.االهداف المعرفٌة

 العلوم المالٌة والمصرفٌة بمجال ادارة اكتساب الطلبة المعرفة التامة -4أ

 بة المعرفة بمجال التحلٌل المالًاكتساب الطل -3أ

 مع المصارف والمؤسسات المالٌةكٌفة التعامل  -2أ

   -طرائق التعلٌم والتعلم تتمثل بماٌلً :

 القاء المحاضرات -1أ

 تبادل االدوار -2أ

 دراسة حاالت   -3أ

  االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

 والسعً لمعالجتها  المصرفٌةشاف وتحلٌل المشاكل القدرة على اكت -4ب 

  المالٌةتقدٌم االستشارات -3ب 

 طرائق التعلٌم والتعلم 

 المحاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 زٌارة مٌدانٌة  -
 تقارٌر -

 طرائق التقٌٌم 

 القاء المحاضرات  -
  بالعلوم المالٌة والمصرفٌةمناقشات حول المواضٌع المتعلقة   -
 وسائل اٌضاحٌة )بو سترات ( - للمؤسسات المالٌةزٌارات علمٌة مٌدانٌة  -

 

  االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج

 القدرة على توظٌف المعلومات لترشٌد القرارات -4ج 

  المصارفتمكٌن الطالب من القدرة على ادارة  -3ج 

  مالٌةالقٌام بورش عمل -2ج 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم 

 رحالت علمً  -
  مالًارشاد  -
 محاضرات     
 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 



 

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

 تطبٌقات عملٌة تقنٌة  -4د

 تدرٌب وتطبٌق فً مواقع العمل  -3د

  المالٌة والمصرفٌةتهٌئة الطالب لتقٌم االنشطة -2د

  المالٌةتقدٌم توضٌحات واستشارات لمعالجة المشاكل  -1د

 

 

 بنٌة المقرر -00

مخرجات   الساعات االسبوع
التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة 
/أو 

 الموضوع 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم  

      
      

 

   البنٌة التحتٌة  -01

 كتب 11         الكتب المقررة المطلوبة -0

 01 المراجع الرئٌسٌة )المصادر ( -1

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

11 

 01 المراجع االلكترونٌة ,مواقع االنترنٌت ... -ب

 

 


