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 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

 5/7/0200  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

ٚفُٙ ِٕب٘ذ ٚٔظش٠بد اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ ٠ّىٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتؼشف ػٍٝ اٌّؼبسف  -1

 .ٚااللتصبد٠خ ٚاالداس٠خ ٚاٌّحبعج١خ  اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ
 اٌّصشفٟ فٟ تح١ًٍ اٌظٛا٘ش االلتصبد٠خ.اٌّبٌٟ  اعتخذاَ أدٚاد اٌتفى١ش   -2

ط ٘زٖ اٌؼٍَٛ ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاعتٕجب اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خفُٙ اٌّٛاض١غ اٌّتمذِخ فٟ اٌؼٍَٛ   -3

 . االلتصبد٠خ ٚاالداس٠خ ٚاٌّحبعج١خ 

 .اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خاِتالن اٌّؼشفخ فٟ اعتخذاَ أدٚاد ٌٍجحج اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ  -4
اٌّب١ٌخ اٌش٠بض١بد ٚاإلحصبء فٟ اٌؼٍَٛ األدٚاد االلتصبد٠خ ٚ فُٙ ٚاعت١ؼبة  -5

 .ٚاٌّصشف١خ
 ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ.فُٙ اٌج١ئخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ اٌّح -6

  االهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج -ب
 ٚصف اٌظٛا٘ش اٌّصشف١خ ٚتح١ًٍ اٌؼاللبد اٌخبصخ ثبٌّشىٍخ اٌّجحٛحخ. -1د
ٚٚفمب ٌٍؼٍَٛ  ثبٌمٛا١ٔٓ اٌحبوّخ ٌٙباٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ اٌمذسح ػٍٝ سثظ اٌظٛا٘ش  -2د

 .االلتصبد٠خ ٚاالداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ 

 اٌّشىالد ثبعتخذاَ اٌتم١ٕبد اٌحبعٛث١خ ٚاٌحضَ اٌجشِز١خ اٌزب٘ضحتح١ًٍ  -3د

ٚفمب ٌالعب١ٌت االحصبئ١خ ٚاٌش٠بض١خ ٚاعب١ٌت االلتصبد  تفغ١ش ٔتبئذ اٌتح١ًٍ اٌىّٟ -4د

 .اٌم١بعٟ 

 ٔمذ اٌّٛاض١غ اٌّطشٚحخ ٌٍٕمبػ. -5د

 طرائق التعليم والتعلم 
o اٌّحبضشاد 
o )اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ )اٌّختجش٠خ 

o .اٌتمبس٠ش اٌّٛضٛػبت١خ 

o اٌحٍمبد إٌمبش١خ 

  طرائق التقٌٌم 

a. االِتحبٔبد اٌتحش٠ش٠خ 
b. .االِتحبٔبد اٌشف٠ٛخ 

c. .ٌزبْ إٌّبلشخ ٌجحٛث اٌتخشد 

d. .اٌؼشٚض اٌشف٠ٛخ 

e. ًّتمبس٠ش ِزّٛػبد اٌؼ 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . -ج

a. ٍُتط٠ٛش اٌشغجخ ثبٌتؼ  

b. صسع سٚس اٌّجبدسح 

c. ْٚتؼض٠ض اٌتؼب 

d. اٌّخبثشح 



المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  -د
 الشخصً (
 ٟٕ٘رٍغبد اٌؼصف اٌز 
 إٌمبشبد اٌّفتٛحخ 

 اٚساق اٌؼًّ اٌّطٍٛة ِٓ اٌطٍجخ اػذاد٘ب 

 طرائق التعلٌم والتعلم 

  ِحبضشاد 

 تطج١مٟ اسشبد 

  سحالد ػ١ٍّخ 

 طرائق التقٌٌم 

  ثحٛث 

  تمبس٠ش 

  اختجبساد ػ١ٍّخ 

      اعئٍخ فىش٠خ 

 
 

 التخطٌط للتطور الشخصً -20

 
 . ٚرٛد ٔششح تؼش٠ف١خ ٌٍمغُ تحتٛٞ ػٍٝ أ٘ذاف اٌمغُ ٚسؤ٠تٗ ٚسعبٌتٗ ِٚذٜ االٌتضاَ ثٙب.1 

ِزبي اٌتخصص إلداسح اٌجشٔبِذ  . ٚرٛد سئ١ظ لغُ رٞ خجشح أوبد١ّ٠خ ٚإداس٠خ ِٕبعجخ ل2ٟ 

 االوبد٠ّٟ ٚاٌمغُ ٚاالستمبء ثٗ. 

 . ٚرٛد ِزٍظ لغُ ٌٚزبْ ِغبٔذح تزتّغ ثبٔتظبَ ٚتٛحك أػّبٌٙب ٚتتبثغ لشاساتٙب.3 

 . ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ ػ١ٍّخ صٕغ اٌمشاس، ٚاٌحصٛي ػٍٝ اٌتغز٠خ اٌشارؼخ ُِٕٙ.4 

 اٌؼًّ فٟ اٌمغُ.. تٛفش وبدس إداسٞ وبٍف ِٕٚبعت ٌضّبْ حغٓ ع١ش 5 

 . تٛفش اٌىٛادس اٌف١ٕخ اٌّؤٍ٘خ ٌخذِخ اٌجشٔبِذ األوبد٠ّٟ.6 

. ت١ّٕخ ٚتط٠ٛش اٌّٙبساد ٚاٌمذساد اٌف١ٕخ ٚا١ٌّٕٙخ ٌٍىٛادس اٌّغبٔذح فٟ ِزبي اٌتخصص 7 

 ٌّٛاوجخ اٌتطٛساد اٌحذ٠خخ.

 . تٛفش أسش١ف ِتىبًِ ٌٍمغُ.8 

 . ٚرٛد ثشٔبِذ تؼش٠فٟ ٚتٛر١ٟٙ ٌٍطٍجخ اٌزذد.9 

 . ٚرٛد دػُ أوبد٠ّٟ ٌٍطالة خبسد ٔطبق اٌّحبضشاد.11 

 . ٚرٛد اعتمالي أوبد٠ّٟ ٚإداسٞ ٌتحم١ك أ٘ذاف اٌمغُ.11 

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

 - :  الكلٌة فً القبول شروط أوال
ب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً )القبول 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 -51

 

 0252/0251دلٌل قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة للسنة الدراسٌة 
 0251/0251العلوم المالٌة والمصرفٌة للسنة الدراسٌة دلٌل قسم 

 وثائق اللجنة القطاعٌة لتخصص العلوم المالٌة والمصرفٌة

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

 مخطط مهارات المنهج

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

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

   5     5    5    5    االول

  5      5    5   5     الثانً

  5     5    5   5      الثالث

 5     5    5   5       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  -5

 العلوم المالٌة والمصرفٌة القسم العلمً /المركز  -0

  اسم /رمز المقرر -2

 حضور فعلً   اشكال الحضور المتاحة  -1

 فصلً  الفصل /السنة  -1

 ساعة  62 عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -6

 02/1/0257 الوصف  تارٌخ اعداد هذا -7

 اهداف المقرر -8

 
رفدهم بالمعلومات  الطلبة فً مبادئ االدارة من خاللتزوٌد وتطوٌر امكانٌات  

  والمفردات التً تغطً تلك المادة

 
 

 
 

 

 وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌم  مخرجات المقرر -52 

 أ.االهداف المعرفٌة

 العلوم المالٌة والمصرفٌة بمجال ادارة اكتساب الطلبة المعرفة التامة -5أ

 بمجال التحلٌل المالً بة المعرفةاكتساب الطل -0أ

 مع المصارف والمؤسسات المالٌةكٌفة التعامل  -2أ

   -طرائق التعلٌم والتعلم تتمثل بماٌلً :

 القاء المحاضرات -1أ

 تبادل االدوار -1أ

 دراسة حاالت   -6أ



  االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

 والسعً لمعالجتها  المصرفٌةشاف وتحلٌل المشاكل القدرة على اكت -5ب 

  المالٌةتقدٌم االستشارات -0ب 

 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 -5ج 

  المصارفتمكٌن الطالب من القدرة على ادارة  -0ج 

  مالٌةالقٌام بورش عمل -2ج 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم 

 رحالت علمً  -
  مالًارشاد  -
 محاضرات     
 

 التقٌٌمطرائق 

 
 
 

 

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

 تطبٌقات عملٌة تقنٌة  -5د

 تدرٌب وتطبٌق فً مواقع العمل  -0د

  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 01         الكتب المقررة المطلوبة -0

  الرئٌسٌة )المصادر (المراجع  -1

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

 

  المراجع االلكترونٌة ,مواقع االنترنٌت ... -ب

 

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -02

 الورحلت االولى

 الكورس االول

 رهز الوقرر اسن الوقرر

Code No. 
 

 

عذد 

 الوحذاث

المقرر نسبة تحدٌث 
 الدراسً %

 المواد المضافة

 قراءات مالية ومصرفية  ومصرفية
1 

ARAG103 2 0 ال يوجد 

 ال يوجد ENGL101 2 0 لغة انكميزية

 officeاضافة برامج استخدام برامج  COMP101 3 10% حاسوبمهارات 
 في المالية والمصرفية

 الماليةموضوعات المحاسبة  ACTG 3 10% 101 1محاسبة    مبادئ



 موضوع القيادات المصرفية BADM101 3 10% 1أعمال  مبادئ إدارة
 االقتصاد الجزئي في المصارف ECON101 3 10% 1اقتصادمبادئ 

 تطبيقات مصرفية BSTA101 3 11% 1مبادئ إحصاء
 الكورس الثاني

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

 الوحذاث

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت

 اليوجد 0 2  1عربية لغة

 قضايا االرهاب والجرائن Law112 2 25% وديمقراطية حقوق انسان

 ال يوجذ ACTG 3 1 201 2محاسبة    مبادئ

 االدارة العاهت BADM201 3 11% 2أعمال  مبادئ إدارة

 السياساث  االقتصاديت الكليت ECON201 3 12% 2اقتصادمبادئ 

 استخذام االنحذار البسيط والوتعذد BSTA201 3 15% 2مبادئ إحصاء

 قراءات مالية ومصرفية  ومصرفية
2 

ARAG203 2 1% ال يوجذ 

 

 

 

 

 الورحلت الثانيت
 الكورس االول

 

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

 الوحذاث

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت

 DAT211 1 1ك قواعد بيانات
2 

تطج١مبد ٚثشاِذ ِب١ٌخ  15%

 ِٚصشف١خ

اٌطش٠مخ اٌحذ٠خخ فٟ حغبة  MAT202 2 15% 1ك  رياضيات مالية

 اٌفٛائذ اٌّشوجخ 

 اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ MOB213 3 11% 1ك نقود ومصارف

 اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ اٌؼشال١خ GAF215 2 11% 1ك مالية عامة

 اٌّصشف١خاٌىّج١بالد  LOW206 2 15% 1ك قانون تجاري



 ال ٠ٛرذ MAC217 3 1 1ك محاسبة متوسطة

ّٔٛرد تغؼ١ش االصٛي  MGB 2 11% 1كأدارة مالية 

 اٌشأعّب١ٌخ

 الكورس الثاني

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

 الوحذاث

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت

 التصبد اٌّؼشفخ EC001 2 15% تجارة الكترونية

 اعؼبس اٌصشف FBB610 3 15% سياسات نقدية وجهاز مصرفي

 ششوبد اٌتب١ِٓ ORM218 3 11% 2ك مؤسسات مالية

 ال ٠ٛرذ MGB 2 1 2كأدارة مالية 

 ال ٠ٛرذ MAC217 3 1 2كمحاسبة متوسطة 

 ال ٠ٛرذ ISB214 3 1 2تسويق مصرفي ك

 ال ٠ٛرذ GAF215 2 1 2ك مالية عامة

 ٠ٛرذال  1 2  لغة انكميزية

 

 

 

 

 

 الورحلت الثالثت 

 الكورس االول

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

 الوحذاث

                   

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت

 ّٔبرد االختجبساد اٌّب١ٌخ  FBB 605 2 25% التصبد ل١بعٟ ِٚبٌٟ

 اٌحذ٠خخّٔبرد اٌت٠ًّٛ  FBB611 2 11% 1كت٠ًّٛ اٌششوبد 

 ال ٠ٛرذ ACB113  2 1 1كٔظبَ ِحبعجٟ ِٛحذ 

 ّٔبرد إٌمً FBB611 3 11% أعب١ٌت و١ّخ

 اٌؼ١ٍّبد اٌّصشف١خ اٌحذ٠خخ FBB608 3 15% ػ١ٍّبد ِصشف١خ



 ال ٠ٛرذ FBB607 3 1 1كِحبعجخ ِصشف١خ 

 ال ٠ٛرذ ACB109 3 1 1كِحبعجخ تىب١ٌف 

 الكورس الثاني 

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

 الوحذاث

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت

 االعٛاق اٌىفٛءح  FBB607 3 15% أعٛاق ِب١ٌخ

 اٌّخبطش اٌّصشف١خ اٌحذ٠خخ   FBB 17 3 11% أداسح ِخبطش اٌّب١ٌخ

 تم١١ُ االٚساق اٌّب١ٌخ   FBB613 3 15% تم١١ُ لشاساد االعتخّبس

 ال٠ٛرذ FBB611 2 1 2ك ت٠ًّٛ اٌششوبد 

 ال٠ٛرذ ACB113 3 1 2كٔظبَ ِحبعجٟ ِٛحذ 

 ال٠ٛرذ FBB607 3 1 2ك ِحبعجخ ِصشف١خ 

 ال٠ٛرذ ACB109 3 1 2ك ِحبعجخ تىب١ٌف

 ال٠ٛرذ 1 2  ٌغخ أى١ٍض٠خ

 الورحلت الرابعت 

 الكورس االول

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

 الوحذاث

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت

االٔظّخ اٌحذ٠خخ ٌٍٕظُ  ABB612 3 15% ٔظُ ِؼٍِٛبد ِحبعج١خ ِٚصشف١خ

  اٌّصشف١خ
 اٌّحبفظ اٌذ١ٌٚخ FBB617 3 21% ِحفظخ اعتخّبس٠خ

 ال ٠ٛرذ  ACB111 2 1 1كتذل١ك ٚسلبثخ 

 4اثشص تٛرٙبد ثبصي  ABB612 3 11% ِؼب١٠ش ِصشف١خ د١ٌٚخ

 ثشٔبِذ االعتالي  MSR 2 11% أخالل١بد ٚأعب١ٌت اٌجحج اٌؼٍّٟ

 ال ٠ٛرذ  ACB116 3 1 1كِحبعج١خ اداس٠خ 

 ال ٠ٛرذ  FBB606 2 1 1كِصبسف إعال١ِخ 

 ال ٠ٛرذ 1 2  ٌغخ أى١ٍض٠خ 

 اٌىٛسط اٌخبٟٔ

 اسن الوقرر
 رهز الوقرر

Code No. 

 

 

عذد 

نسبة تحدٌث المقرر 
 الدراسً %

 الوواد الوضافت



 الوحذاث

 ٠ٛرذ ال ACB116 3 1 2ك ِحبعج١خ اداس٠خ 

 ٠ٛرذ ال ACB111 2 1 2كتذل١ك ٚسلبثخ 

االعتخّبساد اٌّصشف١خ  FBB606 2 15% 2كِصبسف إعال١ِخ 

 االعال١ِخ اٌحذ٠خخ

 ال٠ٛرذ  TOB 514 2 1 ِششٚع ثحج

 اٌتٛرٙبد اٌحذ٠خخ ٌٍت٠ًّٛ  FBB606 3 15% ت٠ًّٛ دٌٟٚ

 اٌزذٜٚ االرتّبػ١خدساعخ  AA001 3 15% دساعبد رذٜٚ ٚتم١١ُ ِششٚػبد

 


