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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

النظام الدراسً :سنوي /مقررات  -5

 /اخرى 

المرحلة الثانٌة, الثالثة, الرابعة / ,المرحلة االولى 
 نظام الكورسات

  برنامج االعتماد المعتمد  -6

  المؤثرات الخارجٌة االخرى  -7

 51/6/0205  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
 انًحهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ.فٓى انجٛئخ انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ  -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 

 تحهٛم انًشكالد ثبعتخذاو انتمُٛبد انحبعٕثٛخ ٔانحضو انجشيزٛخ انزبْضح -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 

 

 بنٌة البرنامج  -55

 Year 1    انمستوى االول  55-5

 انقصم االول

 سيض انًمشس اعى انًمشس
 ػذد انغبػبد

َظش٘                     

 ػذد انٕحذاد انًؼتًذح 



Code No. ٙػًه 

  

ARAG10 1نغت عربيت

3 

2   2 

 ENGL101 2   2 1نغت انكهيزيت

COMP10 حاسوب

1 

2 2  2 

 Law112 1   1 حقوق انسان

  

  

 

  محاسبت مبادئ  

1 

  101 

ACTG 

3  
 

3 

 مبادئ إدارة

 1أعمال 

BADM10

1 

3  
 

3 

 ECON101 3   3   /اقتصادمبادئ 

 BSTA101 3   3 1مبادئ إحصاء

قراءاث مانيت  

  2ومصرفيت 

 2   2 

 21  انوحداث انكهيتعدد 

 انفصم انثاني

  

قراءاث مانيت 

  2ومصرفيت 

  2    2  

 2      2   نغت عربيت 

  

 ECON109 3   3   /اقتصادمبادئ 

مبادئ احصاء 

2  

 3    3  

  محاسبت مبادئ 

2 

102 

ACTG 

3   3 

 مبادئ إدارة

 2أعمال 

BADM10

2 

3   3 

    عدد انوحداث انكهيت  



  Year 2انسنت اندراسيت انثانيت     55-0

 اعى انًمشس

سيض    

 انًمشس

Code No. 

 ػذد انغبػبد           

َظش٘                        

 ػًهٙ

 ػذد انٕحذاد انًؼتًذح 

 DAT211 1 2  6 1ك قواعد بيانات

 MAT202 2   4 1ك  رياضيات مالية

 MOB213 3   6 1ك نقود ومصارف

 ISB214 3  2ك تسويق مصرفي
 

 6 

 GAF215 3   6 2, ك1ك مالية عامة

 LOW206 2   4 1ك قانون تجاري

 MAC217 3   6 1ك محاسبة متوسطة

 MGB 2   4 2, ك1كأدارة مالية 

 ACB102 3   6 2, ك1كمحاسبة متوسطة 

 EC001 2   2 تجارة الكترونية 

 FBB610 3   3 سياسات نقدية وجهاز مصرفي 

 ORM218 3   6 2ك ماليةمؤسسات 

 36  ػذد انٕحذاد انكهٛخ                                               

  Year 3انسنت اندراسيت انثانثت      55-3

 ػذد انٕحذاد انًؼتًذح  ػذد انغبػبد سيض     اعى انًمشس



 انًمشس

Code No. 
 َظش٘              ػًهٙ 

 FBB 605 2   2 التصبد لٛبعٙ ٔيبنٙ

 FBB611 2   4 2, ك1كتًٕٚم انششكبد 

 ACB113 2 ,3   5 2, ك1كَظبو يحبعجٙ يٕحذ 

 FBB611 3   3 أعبنٛت كًٛخ

 FBB608 3   3 ػًهٛبد يصشفٛخ

 FBB607 3,2   5 2, ك1كيحبعجخ يصشفٛخ 

 ACB109 3,3   6 2, ك1كيحبعجخ تكبنٛف 

 FBB607 3   3 أعٕاق يبنٛخ

 FBB 17 3   3 انًبنٛخأداسح يخبطش 

 FBB613 3   3 تمٛٛى لشاساد االعتخًبس

 Year 4انسنت اندراسيت انرابعت      55-4

 ABB612 3   3 َظى يؼهٕيبد يحبعجٛخ ٔيصشفٛخ

 FBB617 3   3 يحفظخ اعتخًبسٚخ

 ACB111 2   4 2, ك1كتذلٛك ٔسلبثخ 

 ABB612 3   3 يؼبٚٛش يصشفٛخ دٔنٛخ

 MSR 2   2 انجحج انؼهًٙأخاللٛبد ٔأعبنٛت 

 ACB116 3   6 2, ك1كيحبعجٛخ اداسٚخ 



 FBB606 2   4 2, ك1كيصبسف إعاليٛخ 

 TOB 514 2   4 يششٔع ثحج

 FBB606 3   3 تًٕٚم دٔنٙ

 AA001 3   3 دساعبد رذٖٔ ٔتمٛٛى يششٔػبد

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -50

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

. ٔرٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبدًٚٛخ ٔإداسٚخ يُبعجخ لٙ يزبل انتخصص إلداسح انجشَبيذ 2 

 االكبدًٚٙ ٔانمغى ٔاالستمبء ثّ. 

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

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

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

 . تٕفش انكٕادس انفُٛخ انًؤْهخ نخذيخ انجشَبيذ األكبدًٚٙ.6 

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

 ًٕاكجخ انتطٕساد انحذٚخخ.ن

 . 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 

  ( بالكلٌة أو المعهدمعٌار القبول )وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق  -51

 - :  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
 .المتقدم الٌهطبٌا للتخصص  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
 



  عن البرنامج اهم مصادر المعلومات -54

 

 0253/0254دلٌل قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة للسنة الدراسٌة 
 0254/0255دلٌل قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة للسنة الدراسٌة 

 وثائق اللجنة القطاعٌة لتخصص العلوم المالٌة والمصرفٌة

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

 مهارات المنهجمخطط 

 ٌ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

   5     5    5    5    االول

  5      5    5   5     الثانً

  5     5    5   5      الثالث

 5     5    5   5       الرابع

 
 

 

 

 

 

 

 



  


