
   
  

  األكاديمي البرنامج نموذج وصف 

 ) األكاديمي) (مراجعة البرنامج العالي (مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

  وصف البرنامج األكاديمي 

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها   مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مج مربهنًا عما إذا كان قد ح  قق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  .١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز   .٢

 بكالوريوس  اسم البرنامج األكاديمي   .٣

 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية  اسم الشهادة النهائية  .٤

 النظام الدراسي   .٥
  فصلي للمرحلة االولى والثانية  
 سنوي للمرحلة الثالثة والرابعة

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –اللجنة القطاعية   المعتمد   برنامج االعتماد  .٦

 نشاطات علمية - االمتحانات المركزية المؤثرات الخارجية األخرى  .٧

  ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد الوصف  .٨

    /dept-https://uoa.edu.iq/finance  اللكتروني للقسم الموقع ا .٩

 أهداف البرنامج األكاديمي  .١٠

متخصصة   -١ كوادر  والمصرفي  اعداد  المالي  التخصص  مجال  في  في  دوائر  للعمل  بكل  العام  القطاع 
العامة   ومؤسساتها  في       الدولة  المشاركة  الخاص  القوكذلك  المتميز طاع  العمل  على  القدرة  لها 

في   المالي  القطاع  بواقع  في    البلد والنهوض  يساعد  كما  تعزيز  ،  في  الفعال  تقدم     فئةاالسهام   متعلمة 
الخبرة االستشارية في دوائر الدولة في المجاالت االقتصادية وتأهيل طلبة قادرين على فهم واستيعاب  

 .والخبرات في المجاالت االقتصادية   الماليةمعارف وااللمام بكل الوتحليل النظريات  



  
 ١الصفحة  

 
  

تلك  كوادر علمية مهيأة للعمل االداري والمحاسبي المتقدم في ب رفد القطاعات العامة والخاصة  -٢
 . حد سواء على  المؤسسات 

قييم تالضرورية المتعلقة بإمكانية   المعلومات والخبرات من الحصول على  الكوادر المتخرجةتمكين  -٣
 صحيحة  اقتصادية ىاريع واعداد مشاريع جدوالمش

ف   -٤ عي ال ل ي  ال اخ أكاد ة   م اكل  ة مالئ و ل لل اد حل ة في أ اه راسة وال لل ةلل اد    االق

  
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .١١
  

 
 والفهم   المعرفة-أ
       االقتصادية والقوانينرف المطلوبة لفهم النظريات المعا بكم منالطلبة  تزويد   -١أ
  االرتقاء باألداء العلمي المتميز عالي الجودة في تخصصات العلوم المالية والمصرفية      -٢أ
  حقول علم االقتصاد والتفكير العلمي عن طريق تطبيق القوانين في  المالي القدرة على التحليل  -٣أ

   واالدارة والمحاسبة
 المتجددة والمتطورة .  لبية متطلبات سوق العمل المحلية والعالميةت -٤أ
وامكانية  وإدارة الوقت  المشاكل والمعوقات   ومواجهة العلمي على التفكير للخريج  القدرة تفعيل  -٥أ

 التغيرات المناسبة لذلك.التكييف في التعامل مع 
  
 

  الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 
على التمييز بين المعلومة الصحيحة  تمثلة بالمعلومات المالية واالقتصادية العلمية المالقدرة  – ١ب 

  والمعلومة الخطأ 
  ا وتحليلها والتنبؤ به االقتصادية والمتغيرات بعض المؤشرات   متابعة وتقييم  القدرة على  - ٢ب 
  امتالك القدرة على التخطيط السليم ودراسات الجدوى االقتصادية      - ٣ب 
 

  ئق التعليم والتعلم  طرا     
 
  

باستخدام   ذلك المنهاجاعطاء المحاضرات ضمن المتابعة بتطبيق المنهاج الوزاري المعتمد سنويا ،و
في جانبي المحاضرات النظرية والعملية ودمج الطلبة  في دورات تثقيفية وتعليمية وسائل الشرح المتعددة 

 ية واعطاء الورش والندوات التوعوية .في المؤسسات المالية كالمصارف التجارية واالستثمار 

 طرائق التقييم       



  
 ٢الصفحة  

 
  

  
االمتحانات اليومية والشهرية لتنمية قدرات الطالب على التحليل   متابعة الية الحضور اليومي مع اجراء

البحوث للخريجين والتقارير المتخصصة والحلقات  كتابة  وتقديم الى جانب  مع المالي واالقتصادي 
  نوعة والداعمة (السمنار) لتدعيم الطالب الخريج ضمن حقل اختصاصه الدراسية المت

  
 

  التفكير  مهارات -ج
  المفاهيم وتحليلها  يمتلك الطالب الرؤيا في  -١ج         
  تقييم المعلومات التي تّم جمعها بواسطة المالحظة، -٢ج          

ل من خالل برنامج التدريب الصيفي الذي  االداء في حقل العمالقيام بتجربة يمنح الطالب الفرصة من  -٣ج
  يمارسه الطالب 

  
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  
في اعداد تقارير دراسية مبسطة عن مواضيع المالية العامة لرفع المستوى   والمساهمة القاء المحاضرات 

  اليومي فسح المجال للمناقشة داخل القاعة الدراسية لتحفيزهم على التحضير  مع  العلمي لديهم
  
  
 

 يم طرائق التقي  
الى جانب  اجراء االختبارات السريعة والمتكررة لضمان ديمومة واستمرارية المتابعة للمنهاج الدراسي

في وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلبة المتفوقين في الدراسة واجراء االختبارات الشهرية والنهائية   
   لضمان ديمومة ذلك النشاط.الحضور 

 
  
  . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 

  من خالل وضع استراتيجيات لذلك المتطور في الجانب المالي والبنكي و مهارات االتصال  توظيف  -١د 
  متابعة اهم التطورات المالية والمصرفية في العالم  

ش والندوات والمشاركة الفعلية فيها لتدعيم القاعدة الفكرية  حضور المؤتمرات و الور متابعة -٢د 
  وتطويرها  

  تحليل المشاكل االقتصادية وطرق معالجتها  -٣د 
ادخال البرمجة االلكترونية ونظام الحاسوب ضمن العمليات االقتصادية وتحليل البيانات المالية  -٤د    

 والتوصل الى اهم  النتائج عبر تلك البرامج 
 والتعلم   التعليمرائق ط         

  
 والقيام بالتطبيق من قبل الطالب من قبل التدريسي   المباشرة  الممارسة العملية -١
 في مؤسسات الدولة الصيفي للخريجين العملي برامج التدريب تطبيق الزام  -٢



  
 ٣الصفحة  

 
  

 طرائق التقييم           

 
 ساعات التطبيق العملي متابعة التواجد والحضور المستمر خاصة في  -١
 كل مجموعة  بين  والتفاعل  اجراء الحوار للطلبة يتم من خاللها  ن مجاميع تكوي -٢
 تقديم اولوية للنشاطات البيتية والواجبات المطلوبة   -٣
 الشفوية والتحريرية  االستمرار بأجراء االختبارات  -٤

 بنية البرنامج   .١٢

 الشهادات والساعات المعتمدة .١٣
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 
  المساق

 رر أو المساق اسم المق
الساعات  

والوحدات 
 المعتمدة 

    ٤٥ ٣ )١مبادئ االقتصاد ( ٤١٣٢ االول 
مبادئ ادارة   ٤١٣٣ االول 

 ٤٥ ٣ )١االعمال(

 ٤٥ ٣ )١مبادئ المحاسبة ( ٤١٣٤ االول 

 ٤٥ ٣ )١مبادئ االحصاء( ٤١٣٥ االول 

حقوق االنسان  ٤١٣٦ االول 
  ٣٠ ٢ والحرية الديمقراطية

في االعمال  قراءات  ٤١٣٧ االول 
  ٣٠ ٢ ) ١المصرفية(

  ٣٠ ٢ اللغة العربية ٤١٣٨  االول 

  ٣٠ ٢ اللغة االنكليزية ٤١٣٩ االول 
 ٤٥ ٣ )٢مبادئ االقتصاد( ٤١٤٠ االول 

مبادئ ادارة االعمال   ٤١٤١ االول 
)٤٥ ٣ )٢ 

 ٤٥ ٣ )٢مبادئ المحاسبة( ٤١٤٢ االول 

 ٤٥ ٣ )٢مبادئ االحصاء( ٤١٤٣ االول 

في االعمال   قراءات ٤١٤٤ االول 
  ٣٠ ٣ ) ٢المصرفية(

  ٤٥ ٢ مهارات الحاسوب ٤١٤٥ االول 
  ٣٠  ٢  ) ١( عامة مالية ٤٢٣٠ الثاني 
  ٤٥  ٣  ) ١(متوسطة محاسبة ٤٢٣٢ الثاني 
ة قواعد بيانات ٤٢٣٤ الثاني  ف   م

)١(  
٤٥  ٣  

  ٣٠  ٢  ) ١مالية ( ادارة ٤٢٣٦ الثاني 
  ٣٠  ٢  القانون التجاري  ٤٢٤٢ الثاني 
ةراض ٤٢٤٣ الثاني    ٤٥  ٣  ات مال
  ٤٥  ٣  والمصارف  النقود ٤٢٤٤ الثاني 
  ٣٠  ٢  ) ٢مالية عامة ( ٤٢٣١ الثاني 
  ٤٥  ٣  ) ٢(متوسطة محاسبة ٤٢٣٣ الثاني 



  
 ٤الصفحة  

 
  

 قواعد بيانات ٤٢٣٥ الثاني 
ة ف     ٢م

٤٥  ٣  

  ٣٠  ٢  ) ٢مالية ( ادارة ٤٢٣٧ الثاني 
ة  ٤٢٣٨ الثاني  مؤسسات مال

ة ف   وم
٤٥  ٣  

ق م   ٤٢٣٩ الثاني    ٤٥  ٣  س
ة  ٤٢٤٠ الثاني  ون   ٣٠  ٢  تجارة ال
سياسات نقدية وجهاز   ٤٢٤١ الثاني 

  مصرفي
٤٥  ٣  

  ٩٠  ٣  المالية  االدارة ٤٣١ الثالث 
  ٩٠  ٣  حاسوب  تطبيقات ٤٣٢ الثالث 
  ٦٠  ٢  مصرفية عمليات ٤٣٣ الثالث 
ة   ٤٣٤ الثالث  م ب ال   ٩٠  ٣  االسال
  ٦٠  ٢  ضريبية محاسبة ٤٣٥ الثالث 
  ٦٠  ٢  مصرفي ويقتس ٤٣٦ الثالث 
ف  ٤٣٧ الثالث  ال ة الت   ٩٠  ٣  محاس
  ٦٠  ٢  موحد  محاسبي نظام ٤٣٨ الثالث 
  ٦٠  ٢  مالية  اسواق ٤٤١ الرابع
م قرارات  ٤٤٢ الرابع تقي

ثمار   االس
٩٠  ٣  

  ٦٠  ٢  تمويل دولي ٤٤٣ الرابع
  ٦٠  ٢  اسالمية مصارف ٤٤٤ الرابع
ة االدارة  ٤٤٥ الرابع   ٩٠  ٣  المحاس
  ٩٠  ٣  نظم المعلومات  ٤٤٦ الرابع
ة  ٤٤٧ الرابع   ٩٠  ٣  تدقيق ورقا
اخالقيات واساليب  ٤٤٨ الرابع

  البحث العلمي
٦٠  ٢  

ة  ٤٤٩ الرابع ة حكوم   ٦٠  ٢  محاس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٥الصفحة  

 
  

  
  
  
  
  
  
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .١٤

 اجراء الورش والحلقات النقاشية االسبوعية  -١
 ت العالمية الرصينة  المشاركة في دعم االبحاث والدراسات في المجاال -٢
 المقترحات التطويرية  دعم االفكار الجديدة والنشاطات واالبتكارات و   -٣
ترصين العالقات العلمية واجراء الفرق البحثية ضمن اطار التعاون العلمي بين الجامعات المحلية  -٤

  والخارجية 
 

 المعهد) األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وض معيار القبول  .١٥

وفق الية القبول المركزي التي يتم العمل بها من     القبول في قسم العلوم المالية والمصرفية ن الية تكو  -١
قسم القبول المركزي , حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل 

  ت التخرج. للقبول في القسم بناءا على معدال التجاري )-العلمي–(االدبي  االعدادية الفرع 
مركزي عن طريق دائرة القبول المركزي في ال تكون الية القبول العام للطلبة وفق برنامج التسجيل  -٢

 التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة
 تكون الية توزيع الطلبة حسب االقسام العلمية والمعدالت المعلنة ضمن خطة القبول السنوي   -٥

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .١٦

  المرشدة لهاالمنهاج المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالدلة    -١
 الموقع الرسمي للكلية ا والجامعة  -٢
 دليل الجامعة  -٣
 الهيئة القطاعية  -٤
 الخاصة بالكلية  االستعانة بالمكتبة االلكترونية حول المنشورات  -٥
 

  



  
  ٦الصفحة  

  

  مخطط مهارات المنهج

 ابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المق

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  
  أساسي اسم المقرر رمز المقرر  المستوى

 أم اختياري 
المهارات الخاصة   المعرفة والفهم 

 مهارات التفكير  بالموضوع 

  المهارات العامة والمنقولة
( أو) المهارات األخرى  

علقة بقابلية التوظيف  المت
 والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ

 االول

مبادئ االقتصاد  ٤١٣٢
)١( 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

مبادئ ادارة   ٤١٣٣
 )١االعمال(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

مبادئ المحاسبة  ٤١٣٤
)١( 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ياساس

مبادئ  ٤١٣٥
 )١االحصاء(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

٤١٣٦ 
حقوق االنسان 

والحرية  
 الديمقراطية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي



  
  ٧الصفحة  

  

٤١٤٤ 
قراءات في  
االعمال  
 ) ٢المصرفية(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 االول

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اللغة العربية ٤١٣٨

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اللغة االنكليزية ٤١٣٩

مبادئ  ٤١٤٠
 )٢االقتصاد(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

مبادئ ادارة   ٤١٤١
 )٢االعمال (

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

مبادئ  ٤١٤٢
 )٢المحاسبة(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

مبادئ  ٤١٤٣
 )٢االحصاء(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

٤١٤٤ 
قراءات في  
االعمال  
 ) ٢المصرفية(

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

مهارات  ٤١٤٥
 الحاسوب

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 الثاني 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  ) ١( عامة مالية ٤٢٣٠

 محاسبة ٤٢٣٢
  ) ١(متوسطة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي



  
  ٨الصفحة  

  

 الثاني 

 قواعد بيانات ٤٢٣٤
ة ف   )١( م

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  ) ١مالية ( ادارة ٤٢٣٦

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  القانون التجاري  ٤٢٤٢

ة ٤٢٤٣ ات مال  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  راض

 النقود ٤٢٤٤
  والمصارف 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  ) ٢مالية عامة ( ٤٢٣١

 حاسبةم ٤٢٣٣
  ) ٢(متوسطة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 قواعد بيانات ٤٢٣٥
ة ف   )٢( م

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  ) ٢مالية ( ادارة ٤٢٣٧

ة  ٤٢٣٨ مؤسسات مال
ة ف   وم

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

ق م   ٤٢٣٩  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  س

ة  ٤٢٤٠ ون  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  تجارة ال



  
  ٩الصفحة  

  

سياسات نقدية   ٤٢٤١
  وجهاز مصرفي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 الثالث 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  المالية  االدارة ٤٣١

  طبيقاتت ٤٣٢
  حاسوب 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 عمليات ٤٣٣
  مصرفية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

ب  ٤٣٤ االسال
ة   م   ال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  ضريبية محاسبة ٤٣٥

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  مصرفي تسويق ٤٣٦

ة  ٤٣٧ محاس
ف  ال   الت

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 محاسبي نظام ٤٣٨
  موحد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 الرابع
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  مالية  اسواق ٤٤١

م قرارات  ٤٤٢ تقي
ثمار   االس

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  تمويل دولي ٤٤٣ الرابع



  
  ١٠الصفحة  

  

  مصارف ٤٤٤
  اسالمية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

ة   ٤٤٥ المحاس
  االدارة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  نظم المعلومات  ٤٤٦

ة  ٤٤٧  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  تدقيق ورقا

اخالقيات  ٤٤٨
واساليب البحث 

  العلمي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

ة  ٤٤٩ محاس
ة    حكوم

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي



  
  ١١الصفحة  

  

ي ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
اف   ي جـــــهاز اإلشـــــ قـــ العلــ   وال

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  .١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  .٢

 ٤١٣٢ /)  ١مبادى االقتصاد( اسم / رمز المقرر  .٣

  البرامج التي يدخل فيها  .٤

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .٥

 كورس االول  ال الفصل / السنة  .٦

 ساعة  ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٨

 أهداف المقرر .٩

 تعليم الطلبة المرحلة األولى بمفردات االقتصادية لمادة مبادى االقتصاد   .١٠
 على الواقع العملي .  اتعليم الطلبة عن طبيعة العالقة بين الطلب والسعر وانعكاساته .١١
 لمرونات واهميتها في تحديد نوع السلع .تعليم الطلبة عن ا .١٢
 افهام الطلبة ماهي مفهوم عن اهمية التكاليف وربطها بعمل اي مشروع انتاجي خدمي . .١٣
 تعليم الطلبة عن اهمية الدخل القومي بالنسبة للدولة والفرد وعالقته بالموازنة االقتصادية . .١٤

  
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
د من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبالتعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .١٥



  
  ١٢الصفحة  

  

 المعرفة والفهم  -أ
  فهم الطلبة بالمصطلحات االقتصادية   -١أ
  تعريف الطلبة بالنظريات االقتصادية .  -٢أ
 زيادة قدرة الطلبة في عملية دمج الجانب النظرية االقتصادية  في الحياة العملية . -٣أ
 تعريف الطلبة في كيفية التميز بين التكاليف االستثمارية والتشغيلية . -٤أ
 تعريف الطلبة بأهمية ودور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية  .  -٥أ
 ايصال فكرة لدى الطلبة عن الية العالقة بين االستثمار واالستهالك وانعكاستها على اقتصاد البلد .  -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  نواع التكاليف .بيان مرتكزات العمل المصرفي من خالل القدرة على التميز بين ا– ١ب 
  بيان مفاهيم المصطلحات االقتصادية  وبيان دور هذه المفاهيم في الحياة االقتصادية .  – ٢ب 
  كيفية االستفادة من القطاع الخاص في الجانب االستثماري للبلد  – ٣ب 
  رفع قدرة ومهارات الطلبة عن طريق تعريفهم بالعمل التجاري وفق النظرية االقتصادية    -٤ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

  . لقاء المحاضرة مع مشاركة الطلبة من خالل توجيه االسئلة في فترات متقطعة 
 . استخدام السبورة فضال عن كتابة مفردات المحاضرة عليها 
 . مراجعة المحاضرة السابقة في ربع الساعة االولى 
  قيام الطلبة بتحضير ورقة عمل بسيطة عن الموضوع مراد تحضيره.  
 

 طرائق التقييم       
   االختبارات اليومية 
   االختبارات الفصلية 
 المناقشات داخل المحاضرة 
 . تقييم الواجبات الدراسية المقدمة من قبل الطلبة  
 
  مهارات التفكير  -ج

  اعطاء فرصة للطالب للتعبير عن رويته للمفاهيم االقتصادية  .  -١ج
  ة وتحفيزه وتقييم قدرته بعد القاء منح الطالب الفرصة في لقاء المحاضر -٢ج
  مواجهة مشكالت السؤال وربطها بالواقع العملي .  -٣ج
  تقييم المعلومات بشكل مستمر عن الطلبة من اجل كشف موهبة الطالب ودقة تفكيره وتركيزه .   -٤ج

  
       

 طرائق التعليم والتعلم  
 . محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب 
 في التعبير  زيادة الحس الوصفي 
  العصف الذهني  

  
 

 طرائق التقييم     

  . توجيه االسئلة للطلبة التي تتميز بعمق التفكير ودقة المالحظة للكشف عن قدراتهم 
  . مشاركة الطالب في القاعة من خالل توجيه اسئلة مباشرة وسريعة 



  
  ١٣الصفحة  

  

  

 لة . ايعاز الى الطلبة بوضع بتوجيه االسئلة لمعرفة قدرة الطالب في صياغة االسئ  
 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  ان يكون لدى الطالب اللمام بكافة المصطلحات فيما يتعلق بمجال اختصاصه . -١د 
  مواجهة المشكالت السؤال وربطها بالواقع العملي من اجل حلها . -٢د 
 



  
  ١٤الصفحة  

  

 البنية التحتية   .١٧

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   طارق العكيلي للدكتور  اقتصاد جزئي 
  علم االقتصاد للدكتور عبد المنعم السيد علي 
 االقتصاد العام للدكتور منذر خدام 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
والدوريات والبرمجيات   ورش العمل

 والمواقع االلكترونية ) 

   عمل لقاءات حية مع الطلبة بشكل دوري عبر المنصات
 المتاحة  

 بنية المقرر  .١٦

الساع  وع األسب 
 ات 

مخرجات التعلم  
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 أو الموضوع 

طريقة  
 طريقة التقييم  التعليم 

 ٣ االول  
المفردات المادة مع  

مفاهيم االساسية 
  لالقتصاد 

اإلطار النظري  
 نظري   لالقتصاد 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية  

 نظري  لطلب  ا نظرية الطلب وانواعه   ٣ الثاني  
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
 دورية وسنوية 

نظري   مرونات ال نظرية المرونات   ٦ الثالث والرابع   
 وعملي  

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

 نظري  لعرض  ا نظرية العرض   ٣ الخامس 
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
 دورية وسنوية 

رية الكالسيكية  النظ ٦ السادس والسابع  
 نظري  المنفعة الحدية   نظرية المنفعة الحدية 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

النظرية الحديثة نظرية   ٦ الثامن والتاسع  
 نظري    منحنيات السواء  منحنيات السواء

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

العاشر والحادي 
نظري   التكاليف   يف نظرية التكال ٦ عشر 

 وعملي 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

الثاني عشر  
  والثالث عشر 

   االيراد   نظرية االيراد   ٦
نظري  
  وعملي  

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

  دورية وسنوية 

  الرابع عشر 
  الخامس عشر 

  نظري   مراجعة وامتحان      مراجعة وامتحان  ٦
مشاركات داخل 

تحانات  القاعة وام
  دورية وسنوية 



  
  ١٥الصفحة  

  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

  للدولة كمواقع   االقتصاديةلزام الطلبة على زيارة مواقع
 .   ة التخطيط وزار

 
  

 القبول   .١٨

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ١٦الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية / المركز  القسم الجامعي -٢

 ٤١٤٠ )/٢االقتصاد(مبادى  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 كورس الثاني ال الفصل / السنة  -٦

 ساعة  ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 الطلبة المرحلة األولى بمفردات االقتصادية لمادة مبادى االقتصاد   تعليم
 على المشاريع االنتاجية  .  اتعليم الطلبة عن طبيعة االنتاج  وانعكاساته

 تعليم الطلبة بين الدراسة الفنية والدراسة االقتصادية بالنسبة لالنتاج . 
 ايدلوجية الدولة .  يتبع  افهام الطلبة ماهي مفهوم االسواق وتميز بين االسواق

 تعليم الطلبة عن اهمية الدخل القومي بالنسبة للدولة والفرد وعالقته بالموازنة االقتصادية .
  
  

فر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يو
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ١٧الصفحة  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  فهم الطلبة بالمصطلحات والمفاهيم االقتصادية   -١أ
  ات االقتصادية . تعريف الطلبة بالنظري  -٢أ
 زيادة قدرة الطلبة في عملية دمج الجانب النظرية االقتصادية  في الحياة العملية . -٣أ
 تعريف الطلبة في كيفية التميز بين التكاليف االستثمارية والتشغيلية . -٤أ
 تعريف الطلبة بأهمية ودور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية  .  -٥أ
 على اقتصاد البلد . ا الطلبة عن الية العالقة بين االستثمار واالستهالك وانعكاساته  ايصال فكرة لدى  -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  بيان مرتكزات العمل المصرفي من خالل القدرة على التميز بين انواع التكاليف .– ١ب 
  لحياة االقتصادية . بيان مفاهيم المصطلحات االقتصادية  وبيان دور هذه المفاهيم في ا – ٢ب 
  كيفية االستفادة من القطاع الخاص في الجانب االستثماري للبلد  – ٣ب 
  رفع قدرة ومهارات الطلبة عن طريق تعريفهم بالعمل التجاري وفق النظرية االقتصادية    -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 فترات متقطعة .  لقاء المحاضرة مع مشاركة الطلبة من خالل توجيه االسئلة في 
 . استخدام السبورة فضال عن كتابة مفردات المحاضرة عليها 
 . مراجعة المحاضرة السابقة في ربع الساعة االولى 
 . قيام الطلبة بتحضير ورقة عمل بسيطة عن الموضوع مراد تحضيره  
 

 طرائق التقييم       
   االختبارات اليومية 
   االختبارات الفصلية 
 محاضرةالمناقشات داخل ال 
 . تقييم الواجبات الدراسية المقدمة من قبل الطلبة  
 
  مهارات التفكير  -ج

  اعطاء فرصة للطالب للتعبير عن رويته للمفاهيم االقتصادية  .  -١ج
  منح الطالب الفرصة في لقاء المحاضرة وتحفيزه وتقييم قدرته بعد القاء  -٢ج
  مواجهة مشكالت السؤال وربطها بالواقع العملي .  -٣ج
  تقييم المعلومات بشكل مستمر عن الطلبة من اجل كشف موهبة الطالب ودقة تفكيره وتركيزه .   -٤ج

  
       

 طرائق التعليم والتعلم  
 . محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب 
  زيادة الحس الوصفي في التعبير 
  العصف الذهني  

  
 



  
  ١٨الصفحة  

  

  

 طرائق التقييم     

 مق التفكير ودقة المالحظة للكشف عن قدراتهم . توجيه االسئلة للطلبة التي تتميز بع 
  . مشاركة الطالب في القاعة من خالل توجيه اسئلة مباشرة وسريعة 
  . ايعاز الى الطلبة بوضع بتوجيه االسئلة لمعرفة قدرة الطالب في صياغة االسئلة  
 

  التطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف و -د 
  ان يكون لدى الطالب اللمام بكافة المصطلحات فيما يتعلق بمجال اختصاصه . -١د 
  مواجهة المشكالت السؤال وربطها بالواقع العملي من اجل حلها . -٢د 
 



  
  ١٩الصفحة  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  طارق العكيلي للدكتور  اقتصاد جزئي 
 القتصاد للدكتور عبد المنعم السيد علي علم ا 
 االقتصاد العام للدكتور منذر خدام 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

   عمل لقاءات حية مع الطلبة بشكل دوري عبر المنصات
 المتاحة  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

  للدولة كمواقع   االقتصاديةلزام الطلبة على زيارة مواقع
 .   وزارة التخطيط 

 

 بنية المقرر  -١١

الساع  األسبوع 
 ات 

مخرجات التعلم  
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 أو الموضوع 

طريقة  
 قة التقييم طري التعليم 

نظرية االنتاج   ٦ االول والثاني 
نظري   االنتاج    ومراحلها  

 وعملي 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية  

 نظري  سوق المنافسة التامة  سوق المنافسة التامة   ٣ الثالث  
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
 دورية وسنوية 

سوق المنافسة   ٦ الرابع والخامس  
 كارية   االحت

سوق المنافسة  
 نظري   االحتكارية 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

احتكار التام  سوق  ٦ السادس والسابع  
 واحتكار القلة 

احتكار التام واحتكار  
 نظري   القلة  

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

الدخل القومي وطرق   ٦ الثامن والتاسع 
نظري   لدخل القوميا احتسابه  

 وعملي  

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

العاشر والحادي 
االستهالك بشقيه   ٦ عشر 

 نظري   الستهالك ا التلقائي والمحفز 
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
 دورية وسنوية 

الثاني عشر  
 نظري   االستثمار   االستثمار واشكاله    ٦ والثالث عشر 

ل مشاركات داخ
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

الرابع عشر  
  والخامس عشر  

  نظري    مراجعة وامتحان    مراجعة وامتحان   ٦
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 



  
  ٢٠الصفحة  

  

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٢١الصفحة  

  

ـ ال   عل العالي وال يوزارة ال  عل
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

  ٤١٣٢/ ) ١مبادئ ادارة االعمال (  اسم / رمز المقرر  -٣
 ٤١٤١ /) ٢+مبادئ ادارة االعمال ( 

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 االستمارة االلكترونية  كال الحضور المتاحة أش -٥

 كورسات  الفصل / السنة  -٦

 ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بمفهوم االدارة والمدير والمنظمة. ومعرفة مراحل تطور الفكر االداري عبر 

ثم تعريف    مدارس االدارة المؤثرة على منظمات االعمال. ومن  البيئية  العوامل  التقليدية والحديثة. فضال عن 

الطالب بماهية وظائف المدير المتمثله في التخطيط واتخاذ القرار، والتنظيم، والقيادة والتحفيز، والرقابة. يتبعها  

يق وادارة الموارد المالية وادارة الموارد التعريف بوظائف المنشاة والتي تتضمن ادارة العمليات وادارة التسو 

 البشرية.  

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  ى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 البرنامج. 



  
  ٢٢الصفحة  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على مفهوم االدارة والمدير والمنظمة  -١
 التعرف على مدارس االدارة التقليدية والحديثة.  -٢
 التعرف على بيئة المنظمة الداخلية والخارجية  -٣
 . على وظائف المدير التعرف -٤
 التعرف على وظائف المنشاة -٥
 
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 تعلم المهارات االدارية للمدير وتحليل المواقف االدارية  
 .مهارات التخطيط واتخاذ القرار 
  .مهارات تنظيم واعادة تنظيم المنشأة 
   .مهارات القيادة والتحفيز 
  مهارات الرقابة والمتابعة . 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 .إلقاء المحاضرات  
 المناقشة في قاعة الدرس 

  االمثلة من البيئة العراقية 
 

 طرائق التقييم       

 التحريرية االختبارات .  
 .االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية  
  تقديم الواجبات المنزلية المكلفين بها 

 
  مهارات التفكير  -ج

  - ١ج
  - ٢ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

الوجدانية والقيمية للمقرر وهي طرائق متعددة تختص بطرائق التدريس   األهدافطريقة التعليم 
  :  منها

 
   واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. األسئلةمعرفة  
 المواقف والقرارات االدارية محاكاة الطالب نحو فهم.  
 تمثيل االدوار للمديرين.  
 



  
  ٢٣الصفحة  

  

  

  

 التقييم  طرائق    
  ليل ودقة المالحظة. حاالمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والت األسئلةإفراد جزء من  
 .مشاركة الطالب في قاعة الدرس  
 ختبار التحريري اال 
 

  . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 
 ممارسة الوظائف االدارية الب على استخدام تنمية وتطوير قدرة وقابلية الط  
  كيفية اتخاذ القرارات االداريةتنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على. 
  لب على التعامل مع المشاكل االداريةتنمية وتطوير قدرة وقابلية الطا.  

 



  
  ٢٤الصفحة  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   .مباديء االدارة مع التركيز على ادارة االعمال. د
 خليل الشماع

 

خاصة ( وتشمل على سبيل المثال   متطلبات 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  موضوع أو ال

٦ ٢-١ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
مفهوم االدارة والمدير 

 ة والمنظم
القاء 

 االختبارات  المحاضرات 

١٢ ٥-٣ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  تطور الفكر االداري 

 االختبارات  المحاضرات 

٦ ٧-٦ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  االدارة وبيئة االعمال 

 االختبارات  المحاضرات 

١٢ ١١-٨ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  التخطيط  

 االختبارات  المحاضرات 

٣ ١٢ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  المعلومات واتخاذ القرار 

 االختبارات  المحاضرات 

١٢ ١٥-١٣ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  وظيفة التنظيم 

 االختبارات  المحاضرات 

٦ ١٧-١٦ 
فة االدارة  معر

 والمدير 
القاء  التحفيز والرضا الوظيفي

 االختبارات  المحاضرات 

٣ ١٨ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  االتصاالت االدارية 

 االختبارات  المحاضرات 

٩ ٢١-١٩ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  نظريات القيادة 

 االختبارات  المحاضرات 

٩ ٢٥-٢٢ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  الرقابة وظيفة 

 االختبارات  المحاضرات 

٩ ٣٠--٢٦ 
معرفة االدارة  

 والمدير 
القاء  وظائف المنشاة 

 االختبارات  المحاضرات 



  
  ٢٥الصفحة  

  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٢٦الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

  4135) / ١مبادئ اإلحصاء ( اسم / رمز المقرر  -٣

  ج التي يدخل فيها البرام -٤

 القاعات الدراسية والتعليم االلكتروني  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩/   األولالكورس  الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

وتبويبها في أنواع مختلفة من الجداول   تعريف الطالب بأهمية اإلحصاء وأساليبه وكيفية جمع البيانات : أهداف المقرر -٩
 . والتعرف على مقاييس النزعة المركزية وخصائصها والعالقة بين المقاييس 

 
 
 
 
 
 
 

تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



  
  ٢٧الصفحة  

  

 المعرفة والفهم  -أ
  القدرة على جمع البيانات وتصنيفها. -١أ
  إلحصائية وتحليلها. القدرة على إيجاد المؤشرات ا -٢أ
 القدرة على قياس درجة العالقة بين المتغيرات. -٣أ
 - ٤أ
  -٥أ
   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  تمكين من اختيار العينة المناسبة.  – ١ب 
  تمكين من تمييز وتصنيف المعلومات. – ٢ب 
  تمكين من تحليل االختالف في القياسات.  – ٣ب 
     تحليل نماذج بسيطة.تمكين من القدرة على   -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات الصفية  .١
 المحاضرات االلكترونية  .٢
  النشاطات الصفية الحضورية وااللكترونية  .٣

  
  
 

 طرائق التقييم       
  االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية ، المشاركات الصفية    
  
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  وطبيعة المتغير. تحديد المشكلة  -١ج
  اختيار األسلوب المناسب. -٢ج
  إجراء الخطوات الصحيحة للحل. -٣ج
  إعطاء النتائج وتحليلها.  -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرة، األنشطة الصفية    
  
 
 طرائق التقييم     
  االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية ، المشاركات الصفية    
  
  
 



  
  ٢٨الصفحة  

  

  

  مهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).ال -د 
  حل مجاميع البيانات التي تمثل دراسة حالة.  -١د 
  -٢د 
  -٣د 
    -٤د 



  
  ٢٩الصفحة  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 -  المصادر كتاب اإلحصاء تأليف الدكتور محمود
  ١٩٨٩المشهداني، امير حنا هرمز  

 -  اإلحصاء التطبيقي باستخدام الحزم الجاهزةstat & 
spss  تأليف مصطفى حسين باهي، د.احمد عبد الفتاح .

 ٢٠٠٦ن،  سالم وآخرو

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 يم طريقة التقي  طريقة التعليم  أو الموضوع 

مفاهيم عامة في علم   فهم وتحليل البيانات  ٣ ١
 االمتحان  المحاضرة اإلحصاء 

مراحل العملية  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٢
 االمتحان  المحاضرة اإلحصائية 

جمع البيانات   أساليب  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٣
  وتبويبها 

 االمتحان  المحاضرة

عرض  أساليب  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٤
 االمتحان  المحاضرة بيانات ال

العرض الجدولي  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٥
 االمتحان  المحاضرة للبيانات 

 االمتحان  المحاضرة التكرارات المتجمعة العالقة بين المتغيرات  ٣ ٦

المدرج والمضلع  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٧
 االمتحان  المحاضرة التكراري 

عرض  وب أسل العالقة بين المتغيرات  ٣  ٨
 االمتحان  المحاضرة االعمدة 

عرض  أسلوب  العالقة بين المتغيرات  ٣  ٩
 االمتحان  المحاضرة الخطوط 

 االمتحان  المحاضرة عرض الدائرة أسلوب  العالقة بين المتغيرات  ٣  ١٠

 العالقة بين المتغيرات  ٣  ١١
امثلة رياضية حول 

عرض  أساليب 
 البيانات 

 االمتحان  المحاضرة

ختالف في قياس اال ٣  ١٢
 البيانات 

مقاييس النزعة  
 االمتحان  المحاضرة المركزية

قياس االختالف في  ٣  ١٣
 البيانات 

 االمتحان  المحاضرة المتوسط الحسابي 

قياس االختالف في  ٣  ١٤
 البيانات 

 االمتحان  المحاضرة الوسيط 

قياس االختالف في  ٣  ١٥
 البيانات 

المنوال ، تمارين  
 االمتحان  المحاضرة رياضية  



  
  ٣٠الصفحة  

  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 التوجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 التوجد 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  طلبة أقل عدد من ال

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٣١الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

  ٤١٤٣) / ٢اإلحصاء ( مبادئ اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 القاعات الدراسية والتعليم االلكتروني  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 ٢٠٢٠-٢٠١٩الكورس الثاني /  الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

وأساليبه وكيفية جمع البيانات وتبويبها في أنواع مختلفة من الجداول  تعريف الطالب بأهمية اإلحصاء  : أهداف المقرر -٩
 المقاييس اإلحصائية المتقدمة واالنحدار الخطي البسيط والمتعدد. والتعرف على

 
 
 
 
 
 
 

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها    يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



  
  ٣٢الصفحة  

  

  

 المعرفة والفهم  -أ
  .القدرة على جمع البيانات وتصنيفها -١أ
  القدرة على إيجاد المؤشرات اإلحصائية وتحليلها.  -٢أ
 القدرة على قياس درجة العالقة بين المتغيرات. -٣أ
  

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  تمكين من اختيار العينة المناسبة.  – ١ب 
  تمكين من تمييز وتصنيف المعلومات. – ٢ب 
  تمكين من تحليل االختالف في القياسات.  – ٣ب 
     تمكين من القدرة على تحليل نماذج بسيطة. -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات الصفية  .١
 المحاضرات االلكترونية  .٢
  النشاطات الصفية الحضورية وااللكترونية  .٣

 

 طرائق التقييم       
  االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية ، المشاركات الصفية    
 
  مهارات التفكير  -ج

  تحديد المشكلة وطبيعة المتغير.  -١ج
  اختيار األسلوب المناسب. -٢ج
  إجراء الخطوات الصحيحة للحل. -٣ج
  إعطاء النتائج وتحليلها.  -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرة، األنشطة الصفية    
  
 
 طرائق التقييم     
  لصفية االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية ، المشاركات ا   
 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  حل مجاميع البيانات التي تمثل دراسة حالة.  -١د 
  -٢د 
  -٣د 
    -٤د 



  
  ٣٣الصفحة  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
  األساسية   النصوص 
 كتب المقرر 
      أخرى 

المصادر كتاب اإلحصاء تأليف الدكتور محمود المشهداني، -
  ١٩٨٩امير حنا هرمز  

. stat & spssاإلحصاء التطبيقي باستخدام الحزم الجاهزة  -
تأليف مصطفى حسين باهي، د.احمد عبد الفتاح سالم وآخرون،  

٢٠٠٦ 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 التوجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 التوجد 

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  يم طريقة التعل  أو الموضوع 

 االمتحان  المحاضرة مقاييس التشتت  العالقة بين المتغيرات  ٣ ١
 االمتحان  المحاضرة المدى العالقة بين المتغيرات  ٣ ٢
 االمتحان  المحاضرة  االنحراف الربيعي  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٣
 االمتحان  المحاضرة االنحراف المعياري  العالقة بين المتغيرات  ٣ ٤

االنحدار الخطي   العالقة بين المتغيرات  ٣ ٥
 االمتحان  المحاضرة البسيط 

 العالقة بين المتغيرات  ٣ ٦
اشتقاق معادالت  
االنحدار الخطي  

 البسيط 
 االمتحان  المحاضرة

 االمتحان  المحاضرة امثلة رياضية   العالقة بين المتغيرات  ٣ ٧
 ان االمتح المحاضرة االرتباط   العالقة بين المتغيرات  ٣  ٨
 االمتحان  المحاضرة Tاختبار  العالقة بين المتغيرات  ٣  ٩

 االمتحان  المحاضرة  Fاختبار   العالقة بين المتغيرات  ٣  ١٠
 االمتحان  المحاضرة معامل التحديد  العالقة بين المتغيرات  ٣  ١١

امثلة رياضية حول  العالقة بين المتغيرات  ٣  ١٢
 االمتحان  المحاضرة االختبارات السابقة 

االنحدار الخطي   العالقة بين المتغيرات  ٣  ١٣
 االمتحان  المحاضرة المتعدد 

 العالقة بين المتغيرات  ٣  ١٤
اشتقاق معادالت  
االنحدار الخطي  

  المتعدد 
 االمتحان  المحاضرة

 االمتحان  المحاضرة امثلة رياضية  العالقة بين المتغيرات  ٣  ١٥



  
  ٣٤الصفحة  

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٣٥الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

  كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤١٣٤/ ١مبادىء المحاسبة  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصلي الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠ /٣ /٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

  دف  تعريف الطالب مباهية احملاسبة واىل اي شيء 

   اعداد قاعدة واساس حماسيب 

 ا املستقبلي  ة بيان امهية املعرفة احملاسبية وانعكاسا

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً  

 البرنامج. 



  
  ٣٦الصفحة  

  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  تعريف الطالب بمعنى المحاسبة  -١أ
  تمكين الطالب من عمل القيود المالية والتسجيل بدفتر اليومية العام  -٢أ
 الترحيل والترصيد بدفتر االستاذ واعداد ميزان المراجعة -٣أ
   طالب على التعرف على الحسابات الختامية واعداد المركز الماليزيادة قدرة ال -٤أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  رفع قدرة الطلبة في مجال العلوم المحاسبية      - ١ب 
      رفع قدرة الطلبة في تخصص  العلوم المالي والمصرفي – ٢ب 

 طرائق التعليم والتعلم       
  
 لاليضاح وزيادة المعرفة المحاضرات واعتماد السبورة 

  التركيز على االمتحانات اليومية واالمتحانات الفصلية 

  تحبيب المادة للطلبة من خالل وسائل وطرق القاء المحاضرات وطرق ايصال المادة لدى المتلقي  
 

 طرائق التقييم       
  
  االختبارات اليومية 

  الواجبات المختلفة من خالل حل االسئلة المعطاة 

 ات الفصلية االختبار 

  الحضور ومتابعة المحاضرات  
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  المعرفة العامة بمادة المحاسبة  -١ج
  االساسيات التي ترتكز عليها مبادىء المحاسبة والتمييز بين المدين والدائن  -٢ج
  ترتيب السجالت المحاسبية بشكل يومي ومتسلسل بحيث يكون العمل وفق الية التوازن الحسابي  -٣ج
  بناء فكرة عمل الحسابات الختامية كاساس لمعرفة نشاط الشركات   -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      



  
  ٣٧الصفحة  

  

  

  التدرج في استرسال المعلومات المحاسبية مع مراعاة فئة المتلقي  
  العصف الذهني لدى الطالب 
  تنمية روح المنافسة واالنفعال التعبيري  
 
 طرائق التقييم     

 ئلة المعطاة بعد كل محاضرة حل الواجب من خالل االس 
  فرص المشاركة داخل الصف الدراسي 
  اعداد االسئلة االمتحانية التي تتطلب زيادة التفكير ودقة المالحظة 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  اً لما يأتي في المراحل الدراسيةايصال فكرة عامة عن المحاسبة لتكون اساس -١د 
  القدرة على اعداد السجالت والدفاتر المحاسبية والترحيل والترصيد  -٢د 



  
  ٣٨الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االول  
  ٦ والثاني 

مقدمة عن المحاسبة  
المحاسبة  وما هية 

وعالقتها مع العلوم 
االخرى التي لها  

ارتباط بالحسابات 
 والقوانين 

 نظري 

مشاركات 
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الثالث 
  ٦ والرابع 

المبادىء المحاسبية  
والفروض المحاسبية   

والمحددات واهمية  
التعرف على المبادىء  

 والفروض المحاسبية 

 نظري 

مشاركات 
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الخامس 
القيد المفرد والقيد   ٦ والسادس

 نظري  المزدوج

مشاركات 
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

السابع  
  ٦ والثامن 

  الدورة المحاسبية 
التسجيل في دفتر 

 اليومية 
 نظري 

مشاركات 
 قاعة داخل ال

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

التاسع  
  ٦ والعاشر 

  الدورة المحاسبية 
الترحيل الى سجل  
 االستاذ والترصيد 

 نظري 

مشاركات 
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 
الحادي 

عشر  
والثاني  

 عشر 

٦  
  الدورة المحاسبية 
ميزان المراجعة  

 االولي  
 نظري 

شاركات م
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 



  
  ٣٩الصفحة  

  

  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 
  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  
  

  

  

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الثالث عشر 
والرابع  

  عشر 
٦  

  الدورة المحاسبية 
اعداد ميزان المراجعة 

 النهائي 
 نظري 

مشاركات 
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الخامس 
  عشر 

مراجعة للدروس من     ٣
  خالل االسئلة  

  نظري 

كات مشار
 داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

  فصلية 

 البنية التحتية   -١٣

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  اصول احملاسبة املالية / اجلزء االول 
 اسبة مبادىء احمل

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 عمل لقاءات مباشرة مع الطالب من خالل املنصات االلكرتونية املتاحة

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 ) المهني والدراسات الميدانية  

رة بعض دوائر الدولة وخاصة املصارف   من خالل حث والزام الطلبة على ز
ا   واالطالع على السجالت احملاسبية اليت يتم التعامل 



  
  ٤٠الصفحة  

  

  

ي ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 الجامعة كلية المعارف  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤١٤٢/   ٢مبادىء المحاسبة  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصلي الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠  /٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

  اضافة معلومات ملا مت دراسته يف املرحلة االوىل وتطوير تلك املعلومات احملاسبية 

  الرتكيز على العمل احلسايب وكيفية ممارسته يف احلياة العملية 

  ت اجلردية والكشوفات والقوائم املالية واملطابقات احلسابية  اعداد التسو

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٤١الصفحة  

  

 
 
 
 
 

 لم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتع -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  زيادة قدراتهم االبداعية في اعداد القوائم المالية  -١أ
ً  -٣أ  فهم المطابقات الحسابية وجعلها واقعاً عمليا
     بناء جيل حسابي قادر على ادارة الشؤون المالية في مختلف قطاعات الدولة -٤أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
رفع قدرة الطلبة في مجال العلوم المحاسبية      -- ١ب            

        رفع قدرة الطلبة في تخصص  العلوم المالي والمصرفي – ٢ب 

 طرائق التعليم والتعلم       
  
 المحاضرات واعتماد السبورة لاليضاح وزيادة المعرفة 

  التركيز على االمتحانات اليومية واالمتحانات الفصلية 

 ن خالل وسائل وطرق القاء المحاضرات وطرق ايصال المادة لدى المتلقي تحبيب المادة للطلبة م  

  
 

 طرائق التقييم       
  االختبارات اليومية 

  الواجبات المختلفة من خالل حل االسئلة المعطاة 

  االختبارات الفصلية 

  الحضور ومتابعة المحاضرات  

 



  
  ٤٢الصفحة  

  

  

  مهارات التفكير  -ج
مل الحسابات الختامية والمركز المالي   بناء القدرة لدى الطالب على ع -١ج          

  تقييم المعلومات التي تم اعطائها وتفهيمها من خالل المالحظات  -٢ج
  منح الطالب فرصة للقيام بحل االسئلة وزيادة الفهم -٣ج
    القيام بتجربة االداء في ميادين العمل من خالل عمل برنامج تدريبي  -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  
 ادة الفكر المحاسبي لدى الطالب من خالل محاكاة الطالب زي 

 العصف الذهني 

   زيادة الحس واالنفعال التعبيري الرقمي والمنافسة  

 
 طرائق التقييم     

  حل الواجب من خالل االسئلة المعطاة بعد كل محاضرة 

  فرص المشاركة داخل الصف الدراسي 

 لتفكير ودقة المالحظة اعداد االسئلة االمتحانية التي تتطلب زيادة ا

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
ان يكون للطالب الماما بالمعلومات المحاسبية ومبادئها      -١د            

  القدرة على اعداد الدفاتر المحاسبية والترحيل والترصيد  -٢د 



  
  ٤٣الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االول  
  ٦ والثاني  

ة    ل ات ال ل الع

ال وحاالته     رأس ال

 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الثالث 
رأس  تخفيض وزيادة  ٦ والرابع 

 نظري  المال

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الخامس 
  والسادس

 
٦  

القروض  
والمسحوبات 

 الشخصية 
 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

السابع  
العمليات الرأسمالية   ٦ والثامن 

 نظري  وااليرادية 

مشاركات 
  اخل القاعة د 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

التاسع  
  ٦ والعاشر 

العمليات االيرادية  
المشتريات ومردودات 

 المشتريات  
 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 
الحادي 

عشر  
والثاني  

 عشر 

٦  
العمليات  االيرادية   
المبيعات ومردودات 

 مبيعات  ال
 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 



  
  ٤٤الصفحة  

  

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الثالث عشر 
والرابع  

 عشر 
٦  

  الحسابات الختامية 
حساب المتاجرة  

وحساب ارباح 
 وخسائر وكشف الدخل

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الخامس 
  عشر 

  نظري   العمومية  الميزانية   ٣

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

  فصلية 

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  اصول احملاسبة املالية / اجلزء االول 
 مباديء احملاسبة 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
لدوريات والبرمجيات  ورش العمل وا

 والمواقع االلكترونية ) 

عمل لقاءات مباشرة مع الطالب من خالل المنصات  
 االلكترونية المتاحة 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

من خالل حث والزام الطلبة على زيارة بعض دوائر الدولة  
وخاصة المصارف واالطالع على السجالت المحاسبية التي يتم  

 التعامل بها 



  
  ٤٥الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

اد األ  دة واالع ان ال ة ض يدائ     كاد

ولي           اد ال     ق االع

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

  \ Reading in Banking and Finance اسم / رمز المقرر  -٣
  ٤١٤٤قراءات في االعمال المصرفية /  

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 محاضرات الكترونية   اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصل  الفصل / السنة  -٦

 ساعة لكل فصل  ٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

   المصطلحات على  التركيز  مع  االنكليزية  باللغة  المصرفية  االعمال  في  القراءات  بمادة  االولى  المرحلة  طلبة  تعليم 
 دارية والمصرفية والمحاسبية واالقتصادية) بشكل خاص.والمفردات التي تخص المصارف (االعمال اال

 
 .تعليم الطلبة على الترجمة وحفظ معاني الكلمات و المصطلحات في االختصاص 

 
 تعليم الطلبة القوائم المالية والمتعلقة بالقطاع المصرفي بشكل خاص 
  
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ج. البرنام 



  
  ٤٦الصفحة  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

  المعرفة والفهم -أ
  رفع قدرة الطلبة في فهم وحفظ المصطلحات والمعاني باللغة االنجليزية   -١أ
  زيادة قدرتهم في ترجمة النصوص المتعلقة باالختصاص  -٢أ
 تعريف الطلبة بمحتويات الميزانية العمومية الخاصة بالقطاع المصرفي باللغة االنجليزية  -٣أ
 صرفي باللغة االنجليزية  تعريف الطلبة باالصول المتعلقة بالقطاع الم -٤أ
 تعريف الطلبة بااللتزامات المتعلقة بالقطاع المصرفي باللغة االنجليزية  -٥أ
 تعريف الطلبة بكيفية تكوين رأس المال للقطاع المصرفي   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  رفع قدرة الطلبة في مجاالت اللغة – ١ب 
      رفع قدرة الطلبة في تخصصهم – ٢ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

   المحاضرة والمشاركة واعتماد السبورة لاليضاح مع التركيز على االمتحانات الفصلية واليومية
  لشد الطلبة بالحضور والحفظ للمادة. 

  جعل المادة محببة للطالب لكونها باللغة االنكليزية وكسر حاجز التردد لديهم ودفعهم للتحدث بقدر
 النكليزية. معقول باللغة ا 

 طرائق التقييم       
  

  .االختبارات الفصلية  
  .االختبارات اليومية  

 
  مهارات التفكير  -ج

  امتالك الطالب للرؤيا في المفاهيم وتحليلها. -١ج
  تقييم المعلومات التي تم جمعها بواسطة المالحظة. -٢ج
  ل برنامج التدريب الصيفي. منح الطالب الفرصه للقيام بتجربة االداء في ميادين العمل من خال-٣ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب  
  زيادة الحس الرقمي في التعبير  
 العصف الذهني  

 
 طرائق التقييم     
  

  جزء من األسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة  اعداد
  المالحظة 



  
  ٤٧الصفحة  

  

  

 داخل القاعة الطالب على مشاركةفرض ال 
  
  
 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  ان يكون للطلبة المام بكافة المصطلحات المتعلقة بمجاالت االخصاص  

 



  
  ٤٨الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االول  
 ٤ والثاني  

What is Finance 
Sources of 
Finance 
(Internal 
Resources) 
External 
Sources of 
Finance 

مقدمة عن التمويل 
 نظري  ومصادرة 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الثالث 
 ٤ والرابع  

Concept of 
Financial 
Instruments 
Features of 
Financial 
Instruments 
Types of 
Financial 
Instruments 
(Debt & Equity) 

مفهوم االدوات المالية  
 وانواعها 

  -نظري 
 عملي 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الخامس 
 ٤ والسادس

Debt Features 
Debt 
Instruments 
Equity 
Instruments 

ادوات الدين وادوات 
 حقوق الملكية 

  -نظري 
 عملي 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

 ٢ السابع 

Concept of 
Financial 
Institutions 
Types of 
Financial 
Institutions 

مفهوم المؤسسات  
المالية والوسطاء 

 الماليون 
 نظري 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
ة ، دوري

امتحانات 
 سنوية 

الثامن  
والتاسع 
 والعاشر 

٦ 

Money 
(Meaning & 
Functions 
Evolution of the 
Payments 
Systems 
Concept of 
Banking 

 نظري  تقييم نظام الدفع

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 



  
  ٤٩الصفحة  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Why Banks 
Exist 

الحادي 
والثاني  

 عشر 
٤ 

Functions of 
Banks 
Types of Banks 
Concept of 
Financial 
Markets 
Importance of 
Financial 
Markets 

 نظري  انواع المصارف 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

 ٢ الثالث عشر 

Functions of 
Financial 
Markets 
Types of 
Financial 
Markets 

 نظري  انواع االسواق المالية 

ت مشاركا
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الرابع 
والخامس  

  عشر 
٤ Oral Exam 

Written exam    



  
  ٥٠الصفحة  

  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
Reading in Banking and Finance  \ Dr. Ammr 
Khalaf 

ل على سبيل المثال  متطلبات خاصة ( وتشم
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 عمل لقاءات حية مع الطلبة بشكل دوري عبر المنصات المتاحة 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

لبنك المركزي واالطالع على اللزام الطلبة على زيارة مواقع ا
 اجراءاتها

  

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٥١الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

    

  لمقرروصف انموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية الجامعي / المركز  القسم -٢

  \ Reading in Banking and Finance اسم / رمز المقرر  -٣
  ٤١٤٤قراءات في االعمال المصرفية /  

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 محاضرات الكترونية   اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصل  الفصل / السنة  -٦

 ساعة لكل فصل  ٣٠ (الكلي)ساعات الدراسية عدد ال -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

   المصطلحات على  التركيز  مع  االنكليزية  باللغة  المصرفية  االعمال  في  القراءات  بمادة  االولى  المرحلة  طلبة  تعليم 
 ة واالقتصادية) بشكل خاص.والمفردات التي تخص المصارف (االعمال االدارية والمصرفية والمحاسبي

 
 .تعليم الطلبة على الترجمة وحفظ معاني الكلمات و المصطلحات في االختصاص 

 
 تعليم الطلبة القوائم المالية والمتعلقة بالقطاع المصرفي بشكل خاص 
  
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



  
  ٥٢الصفحة  

  

 المعرفة والفهم  -أ
  هم وحفظ المصطلحات والمعاني باللغة االنجليزية  رفع قدرة الطلبة في ف -١أ
  زيادة قدرتهم في ترجمة النصوص المتعلقة باالختصاص  -٢أ
 تعريف الطلبة بمحتويات الميزانية العمومية الخاصة بالقطاع المصرفي باللغة االنجليزية  -٣أ
 تعريف الطلبة باالصول المتعلقة بالقطاع المصرفي باللغة االنجليزية   -٤أ
 تعريف الطلبة بااللتزامات المتعلقة بالقطاع المصرفي باللغة االنجليزية  -٥أ
 تعريف الطلبة بكيفية تكوين رأس المال للقطاع المصرفي   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  رفع قدرة الطلبة في مجاالت اللغة – ١ب 
      رفع قدرة الطلبة في تخصصهم – ٢ب 

 لم  طرائق التعليم والتع     

   المحاضرة والمشاركة واعتماد السبورة لاليضاح مع التركيز على االمتحانات الفصلية واليومية
  لشد الطلبة بالحضور والحفظ للمادة. 

  جعل المادة محببة للطالب لكونها باللغة االنكليزية وكسر حاجز التردد لديهم ودفعهم للتحدث بقدر
 معقول باللغة االنكليزية. 

 قييم  طرائق الت     
  

  .االختبارات الفصلية  
  .االختبارات اليومية  

 
  مهارات التفكير  -ج

  امتالك الطالب للرؤيا في المفاهيم وتحليلها. -١ج
  تقييم المعلومات التي تم جمعها بواسطة المالحظة. -٢ج
  منح الطالب الفرصه للقيام بتجربة االداء في ميادين العمل من خالل برنامج التدريب الصيفي. -٣ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب  
  زيادة الحس الرقمي في التعبير  
 العصف الذهني  

 
 طرائق التقييم     
  

  جزء من األسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة  اعداد
  المالحظة 

 الطالب داخل القاعة على مشاركةفرض ال 
  
  



  
  ٥٣الصفحة  

  

  

 

  رات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المها -د 
  ان يكون للطلبة المام بكافة المصطلحات المتعلقة بمجاالت االخصاص  

 



  
  ٥٤الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 يم طريقة التقي  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االول  
 ٤ والثاني  

Concept of 
Financial 
System 
The payment 
system 
Functions of 
financial system 

مفهوم النظام المالي 
 نظري  ونظام الدفع

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الثالث 
 ٤ والرابع  

The basic 
elements of a 
well-
functioning 
financial system 
Bank 
Management 
The Bank 
Balance Sheet 
(Liabilities and 
Assets) 

  كيفية ادارة المصارف 
واالطالع على قائمة  

 الميزانية العمومية 

 –نظري  
 عملي 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الخامس 
والسادس 

 والسابع 
٦ 

Liquidity 
Management 
Assets 
Management 
Capital 
Adequacy 
Management 

ادارة السيولة النقدية  
 واالصول 

 –نظري  
 عملي 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

 ٢ الثامن 
risk 
management in 
banks 

معرفة المخاطر 
المتعلقة بالقطاع  

 المصرفي
  نظري 

والتاسع 
 ٤ والعاشر 

Justification of 
Bank 
Regulation 
Scope of bank 
regulation 

االطالع على نطاق 
 التنظيم المصرفي 

 –نظري  
 عملي 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الحادي 
والثاني  

 عشر 
٤ 

Regulation 
instruments 
Why do banks 
need a central 

سبب احتياج القطاع 
 نظري  المصرفي للمركزية

ات مشارك
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 



  
  ٥٥الصفحة  

  

  
  

 البنية التحتية   -١٢

  طلوبة : القراءات الم
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 Reading in Banking and Finance \ Dr. Ammr 
Khalaf 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 عمل لقاءات حية مع الطلبة بشكل دوري عبر المنصات المتاحة 

جتماعية ( وتشمل على سبيل الخدمات اال
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

اللزام الطلبة على زيارة مواقع البنك المركزي واالطالع على 
 اجراءاتها

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

bank?  امتحانات
 سنوية 

 ٢ الثالث عشر 
Regulation of 
Financial 
Markets 

 نظري  نطاق االسواق المالية 

مشاركات 
داخل القاعة ، 

امتحانات 
دورية ، 

امتحانات 
 سنوية 

الرابع 
والخامس  

  عشر 
٤ Oral Exam 

Written exam    



  
  ٥٦الصفحة  

  

عل العالي وا   يوزارة ال ـ العل  ل
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

  كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  - ١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  - ٢

 ٤١٤٥  --مهارات الحاسوب  اسم / رمز المقرر  - ٣

  البرامج التي يدخل فيها  - ٤

 حضور االلكتروني  أشكال الحضور المتاحة - ٥

 فصلينظام  الفصل / السنة - ٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  - ٧

 ٢٠٢٠/   ٣ /٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  - ٨

 أهداف المقرر  - ٩

الحاسوب   الطلبة قدرة آله  فهم  والقدرة  لهم المقدمة العلمية المعلومات خالل منعلى 
حاسوب وتعلم التطبيقات في  العالية على استخدام الحاسوب. وفهم كيفية عمل جهاز ال

  . ٢٠١٠استخدام احد البرامج التطبيقية ماكروسوفت وورد 
  
   

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  دة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



  
  ٥٧الصفحة  

  

  

     .أهمية فهم جهاز الحاسوب 
  .التعرف على اجزاء الرئيسية لمكون الحاسوب 
  . التعرف على بعض التقنيات الحديثة 
  ٢٠١٠ام برنامج ماكروسوفت وورد والقدرة على برمجة بأستخد . 

   

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر  
  .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها   

 طوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.تنمية وت 

 طرائق التعليم والتعلم       

 .المحاضرات 
  .المناقشة 
   .واجبات صفية 
  طرح األسئلة اثناء الدرس للطلبة 

 طرائق التقييم       
 .مشاركة الطالب في قاعة الدرس 
   .االمتحانات الفصلية 
  اليومية المفاجئة. االمتحانات 
 .المناقشة 
  الحضور  
 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب   
 .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر  
  .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها   

 ة وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.تنمي  



  
  ٥٨الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة /  
المساق أو 
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

االول،  
الثاني  
  والثالث 

٦ 

نظرة عامة على الحاسوب  
لمادية مع فهم المكونات ا

لوحة المفاتيح و الفأرة و 
  سطح المكتب 

تعريف جهاز  
الحاسوب مكوناته  

  الرئيسية 

نظري +  
  عملي 

تعليم  
 الكتروني 

الرابع، 
الخامس و  
  السادس 

٦ 

تعرف على نظام التشغيل  
والنوافذ و شريط المهام  
وشريط الوصول السريع  

  مع نماذج النوافذ 

  نظام التشغيل 
نظري+  

  عملي 

السابع،  
  الثامن
  والتاسع 

٦ 
على النوافذ النشطة  تعرف

والغير نشطة ومقارنة بين  
  تنفيذ النوافذ 

النوافذ النشطة 
  والغير نشطة 

نظري+  
  عملي 

العاشر و 
الحادي 
  عشر  

٤ 
تعرف على ايقونات  

السطح المكتب و ازرار 
  الطاقة للحاسوب 

  سطح المكتب 
نظري+  

  عملي 

الثاني عشر  
والثالث 

  عشر 
٤ 

ء تعرف على قائمة أبد 
والمجلدات والملفات 

وانواع الملفات و تعلم على 
طرق نقل ونسخ المجلدات  

  والملفات 

قائمة أبداء 
والمجلدات  

  والملفات 

نظري+  
  عملي 

الرابع عشر  
والخامس  

  عشر 
٤ 

تعرف على خلفيات سطح 
المكتب وخيرات العرض 
ودقة وتعرف على طريقة  

ضبط تأريخ و وقت و  
  تعرف على لوحة التحكم 

سطح  خلفيات ال
  المكتب 

نظري+  
  عملي 

السادس 
عشر  

والسابع 
  عشر  

٤ 

تعرف على سلة  
المحذوفات و طريقة حذف  
الملفات و ايضا التعرف  

على عملية تنصيب و ازالة 
  تنصيب البرامج التطبيقية 

تنصيب و ازالة 
  التنصيب 

نظري+  
  عملي 

الثامن عشر 
والتاسع 
  عشر  

٤ 

نظرة عامة على برنامج  
  ٢٠١٠ماكروسوفت وورد 

مع فهم واجة البرنامج  
وتعرف على شريط  

الوصول السريع و شريط 
المساعدة مع ادخال 

    النصوص 

نظرة عامة على  
  ٢٠١٠وورد 

نظري+  
 عملي 

تعليم  
 الكتروني 

عشرون و  
احدى 

  وعشرون  
٤ 

تعرف على كيفية فتح و  
اغالق مع انشاء مستندات 

  جديدة 
  تنشيط المستندات 

نظري+  
 عملي 

تعليم  
 الكتروني 



  
  ٥٩الصفحة  

  

 

 البنية التحتية  

  القراءات المطلوبة : 
 النصوص األساسية  

 كتب المقرر
 أخرى     

Computer skills 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

وبعض الكتب المرجعية في اساسيات    ٢٠١٦ورد مواقع تعلم الو
 الحاسوب 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

  اقامة دورات خارجية بالتنسيق مع منظمات مجتمع المدني
 (مؤسسة نبض االمل ) ومحافظة االنبار 

  

 القبول   -١٢

  ابقة المتطلبات الس

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن و  اثنا 
  عشرون 

  تطبيقات   تطبيقات   ٢
نظري +  

 عملي  
تعليم  

  الكتروني 



  
  ٦٠الصفحة  

  

ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ
ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٣٩التسويق المصرفي /  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 محاضرات الكترونية  اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 (كورسات) والمقرر ضمن الكورس الثاني/ المرحلة الثانية  الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

  ٢٠٢٠- ٣- ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

مفهوم   مواصفات اخلدمة بشكل عام  ومهامه وتزويده مبفهوم وامهية و   وامهية التسويق املصريفاكساب الطالب مهارة معرفية عن 
التسويقية كالتسعري   اخلدمة  مزيج  بعناصر  املرتبط  وتطورها  ا  حيا ودورة  خصائصها  حيث  من  خاص  بشكل  املصرفية  واخلدمة 

ملعلومات عن خصوصية العمل الت   سويقي يف املؤسسات املصرفية املختلفة. والتوزيع والرتويج، كما ويتم تزويد الطالب 
  
  
  

طالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



  
  ٦١الصفحة  

  

  : المعرفة والفهم -أ
  ان يتعرف على مفهوم التسويق بشكل عام والتسويق المصرفي بشكل خاص       -١
  ان يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم والوظائف الخاصة بالتسويق المصرفي        -٢
  ان يحلل عناصر المزيج التسويقي واستراتيجيات المعتمدة في التسويق المصرفي  -٣
  ان يقيم وظائف البيئة التسويقية المصرفية والتعرف على متغيراتها -٤
 ان يساهم في اعداد البحث التسويقي المصرفي      -٥

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 ةبين مفهوم السلعة والخدم ان يفرق الطالب  -١
 تطوير قدرة الطالب على كيفية تسويق الخدمات في المصارف -٢
  تمكين الطالب من معرفة متطلبات اعداد البحث التسويقي وفق التقنيات التسويق االلكترونية        -٣

 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
  طريقة القاء المحاضرات -١
  المجاميع الطالبية -٢
  ورش العمل-٣
 التقارير والدراسات -٤

 طرائق التقييم       
  
  االمتحانات بمختلف أنواعها-١
  التغذية المرتجعة من الطالب -٢
  طريقة التعبير بالوجوه -٣
 التقارير والدراسات -٤
  مهارات التفكير  -ج

  واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب - ١ج
    ة التفكير الناقد في التعلمتطوير وتعزيز استراتيجي-٢ج    

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  طريقة القاء المحاضرات -١
  المجاميع الطالبية -٢
  ورش العمل-٣
  التقارير والدراسات -٤
 
 طرائق التقييم     
  االمتحانات بمختلف أنواعها-١
  التغذية المرتجعة من الطالب -٢
  طريقة التعبير بالوجوه -٣
  ات التقارير والدراس-٤

 



  
  ٦٢الصفحة  

  

  

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  التواصل اللفظي -١د 
  العمل الجماعي -٢د 
  التحليل والتحقق -٣د 
  التواصل الكتابي -٤د 
  التخطيط والتنظيم  -٥د 
  المرونة -٦د 
  إدارة الوقت  -٧د 
 المبادرة والدافعية في العمل-٨د 



  
  ٦٣الصفحة  

  

  
  
  
  
  
  

 المقرر بنية  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

 ساعات  ٣ ١
المفاهيم  التعرف على 

األساسية في التسويق 
  والتسويق المصرفي 

المفاهيم األساسية في 
  التسويق المصرفي 

محاضرات 
نظرية، تطبيقات  
عملية مناقشات  

 تقارير صفية، ال

االمتحانات، 
المناقشات  

الصفية التغذية  
المرتجعة من 

الطالب، 
 التقارير 

الخدمة التعرف على أنواع  ساعات  ٣ ٢
  المصرفية

 كذلك  كذلك   الخدمة المصرفية

 ساعات  ٣ ٣
سلوك المستهلك  معرفة 

  والخدمة المصرفية
سلوك المستهلك والخدمة 

  المصرفية
 كذلك  كذلك 

دمات  سوق الخمعرفة  ساعات  ٣ ٤
  وانواعها  المصرفية

 كذلك  كذلك   سوق الخدمات المصرفية

حث  بكيفية يتم عمل  ساعات  ٣ ٥
  تسويقي

بحوث التسويق للخدمة 
  المصرفية

 كذلك  كذلك 

 ساعات  ٣ ٦
نظم المعلومات معرفة 

التسويقية للخدمة 
  المصرفية

نظم المعلومات التسويقية 
  للخدمة المصرفية

 كذلك  كذلك 

 ساعات  ٣ ٧
دورة حياة  صادي ل تحليل اقت

  الخدمة المصرفية
 كذلك  كذلك   دورة حياة الخدمة المصرفية

 ساعات  ٣  ٨
العوامل المؤثرة في تحليل 

دورة حياة الخدمة 
  المصرفية

العوامل المؤثرة في دورة  
  حياة الخدمة المصرفية

 كذلك  كذلك 

توزيع  معرفة قنوات  ساعات  ٣  ٩
  الخدمات المصرفية 

 كذلك  لك كذ  توزيع الخدمات المصرفية

 ساعات  ٣  ١٠
التعرف على سياسات  

  تسعير الخدمات المصرفية
 كذلك  كذلك   تسعير الخدمات المصرفية

مرونة  تحليل اقتصادي ل ساعات  ٣  ١١
  الطلب على الخدمات

مرونة الطلب على الخدمات  
  المصرفية

 كذلك  كذلك 

 ساعات  ٣  ١٢
  الترويجالعالقة بين 

واالعالن والمزيج 
  الترويجي 

 كذلك  لك كذ  الترويج 

 كذلك  كذلك   االعالن  االعالن أنواع  ساعات  ٣  ١٣

 ساعات  ٣  ١٤
إيجابيات وسلبيات  
التسويق المصرفي  

  االلكتروني

التسويق المصرفي  
  االلكتروني

 كذلك  كذلك 

 امتحان   ١٥



  
  ٦٤الصفحة  

  

  

 البنية التحتية   -١٢

  : القراءات المطلوبة
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 صريف. كتب التسويق امل - ١

الت العلمية املختصة يف التسويق.  - ٢  ا

  البحوث والدراسات االكادميية.  - ٣

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة (
والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 ) والمواقع االلكترونية 
  املواقع االلكرتونية املتخصصة  

وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية ( 
ب  دريالمثال محاضرات الضيوف والت

 ) المهني والدراسات الميدانية
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٦٥الصفحة  

  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

           

  وصف المقرر نموذج

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٤٢القانون التجاري /   اسم / رمز المقرر  -٣

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 محاضرات الكترونية  اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 المرحلة الثانية  /األول الكورس  الفصل / السنة  -٦

 ٣٠ (الكلي)ة عدد الساعات الدراسي -٧

  ٢٠٢٠- ٣- ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

األور إضافة التجارية والمعامالت  التجارة تخص  التي القوانين كافة سةادر  وما وأنواعها  التجارية قا إلى 
و حقوق  من  عليها  يترتب  القانونية  والتزامات.  القواعد  هي  وما  القانون  مفاهيم  في  مهارة  الطالب  اكساب 

التاجر  الت في  توفرها  الواجب  والشروط  التاجر  وواجبات  التاجر  ومفهوم  بأنواعها  التجارية  واالعمال  جارية 
على   التجارية فيكون قادراً  التجارية والعقود  وكذلك مفاهيم متعلقة بالشركات وانواعها وتأسيسها والحواالت 

بنظام مسك الدفار والتاجر غير المشمول    التمييز بين االعمال التجارية وغير التجارية وبين التاجر المشمول 
  بمسك الدفاتر التجارية. 

  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٦٦الصفحة  

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

  : المعرفة والفهم -ب 
  اهيم القانون التجاري واالعمال التجارية ان يتعرف على مف-١أ
  كذلك يفهم ويميز بين التاجر وغير التاجر  -٢أ
  ات وكيفية التأسيس من الناحية القانونية يفهم الطالب انواع الشرك-٣أ
يفهم الطالب االوراق التجارية والتمييز فيما بينها حيث يتمكن من التعرف على الشروط القانونية لتلك  -٤أ

  االوراق التجارية 
 يفهم الطالب ويفرق بين الكمبيالة والصك.  -٥أ

  
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

مال التجارية الهادفة للربح واالعمال التجارية غير الهادفة للربح واالعمال غير  يميز الطالب بين االع–  ١ب  
    .التجارية

  . يميز الطالب بين التاجر المشمول بنظام مسك الدفاتر التجارية وكذلك يميز بين واجباته وحقوقه – ٢ب 
ة التعامل بهذه وكذلك كيفييتعرف الطالب على االوراق التجارية والشروط الواجبة توفرها كسند قانوني  –  ٣ب  

  االوراق التجارية. 
 يفهم الطالب طبيعة العقود التجارية وانواعها وكذلك العمليات المصرفية المنسوبة الى العمل المصرفي. -٤ب 

 طرائق التعليم والتعلم       
  
  طريقة القاء المحاضرات -١
  المجاميع الطالبية -٢
  ورش العمل-٣
 التقارير والدراسات -٤

 طرائق التقييم       
  
  االمتحانات بمختلف أنواعها-١
  التغذية المرتجعة من الطالب -٢
  طريقة التعبير بالوجوه -٣
 التقارير والدراسات -٤

  مهارات التفكير  -ج
  واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب - ١ج
   فكير الناقد في التعلمتطوير وتعزيز استراتيجية الت-٢ج    

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  طريقة القاء المحاضرات -١
  المجاميع الطالبية -٢
  ورش العمل-٣
  التقارير والدراسات -٤



  
  ٦٧الصفحة  

  

  

 

 طرائق التقييم     
  االمتحانات بمختلف أنواعها-١
  التغذية المرتجعة من الطالب -٢
  طريقة التعبير بالوجوه -٣
  التقارير والدراسات -٤

 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 

  التواصل اللفظي -١د 
  العمل الجماعي -٢د 
  التحليل والتحقق -٣د 
  التواصل الكتابي -٤د 
  التخطيط والتنظيم  -٥د 
  المرونة -٦د 
  إدارة الوقت  -٧د 
 المبادرة والدافعية في العمل-٨د 



  
  ٦٨الصفحة  

  

  

 ر بنية المقر -١١

اسم الوحدة / المساق   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االعمال مفاهيم ونظريات  ساعتان  ١
  التجارية والتجارة 

االعمال التجارية 
  والتجارة 

محاضرات 
نظرية، 

تطبيقات عملية 
مناقشات  

 صفية، التقارير 

االمتحانات، المناقشات  
ية التغذية  الصف

المرتجعة من الطالب، 
 التقارير 

االحكام  التعرف على  ساعتان  ٢
  القانونية للعمل التجاري 

االحكام القانونية للعمل  
  التجاري 

 كذلك  كذلك 

 ساعتان  ٣

اقسام العمل التجاري في 
 القانون التجاري العراقي

والتمييز بينه وبين العمل  
  المدني

اقسام العمل التجاري  
  لتجاري  في القانون ا

 كذلك  كذلك 

 ساعتان  ٤
معرفة االلتزامات والشروط 

  الواجب توفرها في التاجر 
 كذلك  كذلك   التاجر  

 ساعتان  ٥
االوراق التجارية (األنواع، 

الوظائف، مقارنتها باألوراق  
  النقدية والمالية) 

 كذلك  كذلك   االوراق التجارية  

  الحوالة التجاريةالتعرف  ساعتان  ٦
  وشروطها  

 كذلك  كذلك   التجاريةالحوالة 

 ساعتان  ٧
لتعرف على أنواع التظهير  ا

والشروط الشكلية  
  والموضوعية له

 كذلك  كذلك   التظهير 

 ساعتان   ٨
لتعرف على أنواع القبول  ا

والشروط الشكلية  
  والموضوعية له

 كذلك  كذلك   القبول 

 ساعتان   ٩
لتعرف على أنواع الضمان  ا

والشروط الشكلية  
  والموضوعية له

 كذلك  كذلك   حتياطي الضمان اال

    الوفاء ساعتان   ١٠
  (المفهوم، الشروط) 

 كذلك  كذلك   الوفاء 

    التقادم ساعتان   ١١
  (المفهوم، الشروط) 

 كذلك  كذلك   التقادم 

    الرجوع ساعتان   ١٢
  (المفهوم، الشروط) 

 كذلك  كذلك   الرجوع 

   الشيك ساعتان   ١٣
  (المفهوم، الشروط) 

 كذلك  كذلك   الشيك

 كذلك  كذلك   ركات الش  الشركات  ساعتان   ١٤
    امتحان شامل للمادة     ١٥



  
  ٦٩الصفحة  

  

  

 البنية التحتية   -١٢

  : القراءات المطلوبة
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  التجارية واألوراق  التجاري القانون ،صاحل  حممد سم  د. - ٤
 (كتاب). 

 د. إيهاب عيد، القانون التجاري والشركات (حماضرات منشورة)   - ٥

الت العلمية ا - ٦   ملختصة يف القانون التجاري. ا

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة (
والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 ) والمواقع االلكترونية 
  املواقع االلكرتونية املتخصصة  

وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية ( 
دريب  المثال محاضرات الضيوف والت

 ) المهني والدراسات الميدانية
 

  

 القبول   -١٣

  لمتطلبات السابقة ا

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٧٠الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 صرفية العلوم المالية والم  القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٤١سياسات نقدية وجهاز مصرفي/  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩نظام فصلي /فصل ثاني   الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠- ٣- ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 الية عمل المصارف والمعنى العام للنقود والبنك المركزي  فهم 
 
  تحديد دور وفاعلية البنك المركزي في النشاط االقتصادي 
  السياسة النقدية مفاهيم ابراز 
  عمل تلك االدوات والوسائل وكيفية ادوات البنك المركزي معرفة أهم أوجه   
 االت العجز والفائض  تسليط الضوء على الية عمل السياسات النقدية في ح 
   فاعلية السياسات النقدية  ودورها االقتصادي  

ياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٧١الصفحة  

  

  مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 المعرفة والفهم  -أ
    السياسة النقدية والبنك المركزي تعريف مفهوم  -١أ
  العامة  يمكن اتباعها دون هدر االموال الية عمل السياسة النقدية الصحيحة التي شرح  -٢أ
 التميز بين حاالت الفائض والعجز واالنكماش واالستقرار التي يمر بها النظام االقتصادي   -٣أ
 معالجة حاالت العجز المالي المختلفة   -٤أ
 المالي  الفائض  معالجة حاالت   -٥أ
 التعرف على الية عمل ادوات السياسة النقدية المختلفة   -٦أ

    المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  البنك المركزي وبين المصارف التجارية تمكين الطالب من التمييز بين ١ب 
كحاالت فائض   معالجة الحاالت غير المرغوب فيها ة كيفية صبح للطالب القدرة على معرفي - ٢ب 

  عرض النقد او انخفاض عرض النقد 
  لمالي لزيادة االيرادات في فترات العسر ا ادوات البنك المركزيامكانية توجيه  - ٣ب 
 افي فترات العسر المالي  لخفض االنفاق ادوات البنك المركزيامكانية توجيه   -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
 (الحضورية التفاعلية وااللكترونية ) القاء المحاضرات  -١
 فسح المجال للمناقشة داخل القاعة الدراسية لتحفيزهم على التحضير اليومي  -٢
  لرفع المستوى العلمي لديهم  السياسات النقديةدراسية مبسطة عن مواضيع   المشاركة في اعداد تقارير -٣
  
 

 طرائق التقييم       
  
  اجراء االختبارات السريعة والمتكررة لضمان ديمومة واستمرارية المتابعة للمنهاج الدراسي -١
  اجراء االختبارات الشهرية والنهائية    -٢
  تفعيل الواجبات اليومية    -٣
  لتنشيط الطالب  المباشر اللقاء عبر منصات التواصل التعليمي االلكتروني   المتابعة في الحضور -٤
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  قدرة الطالب على استشعار المعطيات المختلفة في االسئلة واالختبارات  -١ج
  امتالك الطالب  التعليل والتعبير عن االفكار والطروحات في قاعة الدرس-٢ج
  تطبيق القواعد وتحليلها   تنمية قدرة الطالب على  -٣ج
  امتالك القدرة على تحليل النظريات وتفسيرها وربطها بالواقع   -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  محاكاة المدرسين    -١
  ايحاءات النصوص والتجربة العلمية   -٢
  الشعور باالستجابة للتغيرات   -٣



  
  ٧٢الصفحة  

  

  

  

  المتابعة في المحاضرة واالبتعاد عن االنزواء  -٤
  
 
 لتقييم  طرائق ا   
والمتطورة وربطها بالواقع الكتشاف قدرة الطالب على التحليل   استمرارية االسئلة المتجددةضمان  -١

  المالي واالقتصادي السليم 
  التفاعل النشط بين الطالب والمدرس الحرص على استمرارية  -٢
درجات اليومية و وبناء تقييم على اساس منح الطالب بسلة ال الواجبات العلمية والمفيدةمتابعة اداء  -٣

 للمشارك النشيط 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 

  تفعيل الرغبة لدى الطالب على استمرارية تحسين مهارته الشخصية   -١د 
  تنشيط تحمل المسؤولية للنجاح في عمله    -٢د 
  ل مع االخرين احترام الوقت وفن التعام -٣د 
   تطوير الذات وضبط النفس لضمان اتخاذ المواقف الصحيحة اثناء العمل    -٤د 
  تنمية وتطوير المهارات الشخصية للتخصص الذي تم دراسته  -٥د 
الحرص على اعداد جيل متمرس وقادر على مواجهة متطلبات سوق العمل من خالل استمرارية   -٦د 

القتصادية وتغيرات السياسات المالية والنقدية وكيفية الربط بينها من المتابعة الهم التطورات المالية وا 
خالل دمج الطالب بالورش والندوات واللقاءات بذوي االختصاص بغية التزود بكل ما يخدم بنية الخريج  

 المالي في هذا الحقل 



  
  ٧٣الصفحة  

  

 البنية التحتية 

  بنية المقرر 

  اسم الوحدة / المساق أو مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

 السياسة النقدية  ٣ ١
 

   مقدمة في السياسة النقدية 
  مفهوم السياسة النقدية 

 نشأة السياسة النقدية 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية  

 الحضور  ومتابعة

 أهداف السياسة النقدية  ٣ ٢
 اهمية النقود في االقتصاد 

في  رة للنقود لنظريات المفسا
  االقتصاد 

 انواع النقود ووظائف النقود 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية  

 الحضور  ومتابعة

 االئتمان المصرفي  ٣ ٣

  مفهوم االئتمان 
تطور االئتمان المصرفي في 

  االنظمة االقتصادية 
اهمية االئتمان المصرفي في 

 االقتصاد 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
السبوعية  ا

والشهرية  
 الحضور  ومتابعة

٦+٥+٤ +
٧ 

  
١٢ 

النظريات النقدية و السياسة  
 النقدية 

  النظريات االقتصادية  
الكينزية    -الكالسيكية 
 دمان يفر –النقوديون 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية  

 الحضور  ومتابعة

 الجهاز المصرفي ٦ ٩+٨
 

  -نشأة ومفهوم البنك المركزي 
  خصائص البنك المركزي
  -وظائف البنك المركزي 

  قواعد اإلصدار النقدي 
 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية  

 الحضور  ومتابعة

١١+ ١٠ +
 أدوات السياسة النقدية  ٩ ١٢

السياسات غير المباشرة  
    (الكمية)

   النوعية   لسياسات المباشرة ا
 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
بوعية  االس

والشهرية  
 الحضور  ومتابعة

 الية عمل السياسات النقدية  ٣ ١٣

سياسة اعادة الخصم ومدى 
  فاعليتها 

سياسة السوق المفتوحة ومدى 
  فاعليتها 

 سياسة نسبة االحتياطي النقدي 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية  

 الحضور  ومتابعة

االهداف الوسيطة والنهائية  ٦  ١٥+ ١٤
 لسياسة النقدية ل

فاعلية االهداف في النشاط  
 االقتصادي 

القاء 
 المحاضرات 

االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية  

 الحضور  ومتابعة



  
  ٧٤الصفحة  

  

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ناظم محمد الشمري- النقود والمصارف
 عوض فاضل- النقود والبنوك

   سامي خليل -لسياسات النقدية النظريات وا

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

تقديم نشاطات علمية تختص بالقاء الورش والندوات المتعلقة 
بالسياسات النقدية ودورها في االقتصاد عبر مواقع التواصل 

 االلكتروني  

اعية ( وتشمل على سبيل الخدمات االجتم
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

   القبول 

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٧٥الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ
يدا اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     ئ

             
  

  األكاديمي البرنامج نموذج وصف 

  وصف البرنامج األكاديمي 

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها   مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مج   مربهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى  من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية  القسم الجامعي / المركز   -٢

  اسم رمز المقرر -٣
  ٤٢٣٤ /) ١( قواعد بيانات 

  ٤٢٣٥ / )٢وقواعد بيانات (
  

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

  اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصلي  النظام الدراسي   -٦

ساعة للكورس الثاني المجموع الكلي   ٤٥االول + ساعة للكورس٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية .٧
 ٩٠للكورسين =

 تاريخ إعداد الوصف  .٨
٢٤/٣/٢٠٢٠ 

  

   لمقررأهداف ا .٩

البيانات  مفهوم   في  لهم  المقدمة العلمية المعلومات خالل من  الطلبة مدارك توسيع تصميم قواعد 
   ٢٠١٠التطبيقات في قواعد البيانات بأستخدام ماكروسوفت أكسس  عمل اليةو 

 
  
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .١٠



  
  ٧٦الصفحة  

  

 والفهم   المعرفة-أ
 تعريف الطالب باآلتي: 

   .أهمية فهم قواعد البيانات 
 ٢٠١٠س التعرف على برنامج ماكروسوفت أكس. 
   ٢٠١٠تصميم قواعد البيانات باستخدام برنامج ماكروسوفت أكسس . 

 

  الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 
   .العمل على تصميم وتصنيف القواعد البيانات 
   ادراك وفهم الكامل لقواعد البيانات 
    القدرة على ربط قواعد بيانات 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

  
  
  .المحاضرات 
  شة. المناق 
   .واجبات صفية 

  
 

 طرائق التقييم       
  
  
  .االمتحانات الفصلية 
  .االمتحانات اليومية المفاجئة 
  .المناقشة 

 
  التفكير  مهارات -ج
  .وصف وتصميم وتحليل 
   .دقة المالحظة وعمق التفكير  
  سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج 
  .سرعة ودقة اتخاذ القرار 

 

 تعلم  طرائق التعليم وال     

  
  
 .معرفة االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة 
  .محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب 
  .زيادة الحس الرقمي في التعبير 



  
  ٧٧الصفحة  

  

 العصف الذهني. 
  
 

 طرائق التقييم     

  
  التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة.  االمتحانية إفراد جزء من االسئلة 
 ي قاعة الدرس. مشاركة الطالب ف 
  الالصفية الواجبات . 

  
  
 

 

  
  . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 
   تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات

   المقرر.
  اجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول  تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مو

   المناسبة لها.
    تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع

 العملي. 
 



  
  ٧٨الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١٠

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

٣   .١  
What is operation 
research  concepts ?  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢.   

٣ 

 
What is linear 
program   concepts  ? 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

هي او  اختبار شف
 تحريري 

٣.   

٣ 

 
What is 
mathematical model 
concepts ?  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٤.   

٣ 

 
How to write 
mathematical model 
? 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٥.   

٣ 

 
How to write 
mathematical model? 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٦.   

٣ 

 
Solve operation 
research  problems  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

امج والمحاضرة على برن 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٧.   

٣ 

 
Solve  linear program   
problem  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٨.   

٣ 

 
problem solving  استخدام العروض التقديمية

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٩.   

٣ 

 
Linear programming, 
formulation and 
graphical solution, 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٠.   

٣ 

 
Linear programming, 
formulation and 
graphical solution, 

عروض التقديمية استخدام ال
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١١.   

٣ 

 
Linear programming, 
formulation and 
graphical solution, 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٢.   

٣ 

 
algebraic solution  استخدام العروض التقديمية

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

  ٣       



  
  ٧٩الصفحة  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٣ 
 

 

algebraic solution  استخدام العروض التقديمية
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٣.   

٣ 

 
   Simples mathod 

 
استخدام العروض التقديمية 

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٤.   

٣ 

 
      Simples mathod 

 
استخدام العروض التقديمية 

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٥.   

٣ 

 
Simples mathod العروض التقديمية  استخدام

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٦.   

٣ 

 
Networking analysis  استخدام العروض التقديمية

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٧.   

٣ 

 
Decision theory and 
games 

ديمية استخدام العروض التق
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٨.   

٣ 

 
Inventory model  استخدام العروض التقديمية

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

١٩.   

٣ 

 
Queuing theory 
 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

رة على برنامج والمحاض
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٠.   

٣ 

 
Simulation  استخدام العروض التقديمية

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢١.   
٣ 

 
the concept of 
probability 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 

اختبار شفهي او  
 تحريري 



  
  ٨٠الصفحة  

  

Google meet  

٢٢.   

٣ 

 
, linear systems  and 
statistics 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٣.   

٣ 

 
frequency distribution  استخدام العروض التقديمية

)PowerPoint  (
والمحاضرة على برنامج 

Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٤.   

٣ 

 measure of central 
tendency, 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٥.   

٣ 

 
   measure of 
dispersion or variation 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

 والمحاضرة على برنامج
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٦.   

٣ 

 
Mathematic 
expectation  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٧.   

٣ 

 
probability 
distributions.      

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٨.   

٣ 

 
What is operation 
research  concepts ?  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٢٩.   

٣ 

 
What is linear 
program   concepts  ? 

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

محاضرة على برنامج وال
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

٣٠.   

٣ 

 
What is 
mathematical model 
concepts ?  

استخدام العروض التقديمية 
)PowerPoint  (

والمحاضرة على برنامج 
Google meet  

اختبار شفهي او  
 تحريري 

 البنية التحتية   -١١

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 ركتب المقر 
      أخرى 

 كتب المقرر 
 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 
 ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية



  
  ٨١الصفحة  

  

  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخدمات 
االجتماعية ( وتشمل على سبيل   

المثال محاضرات الضيوف  
والتدريب المهني والدراسات 

 ميدانية )  ال

 محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية 



  
  ٨٢الصفحة  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

دة وا ان ال ة ض يدائ اد األكاد     الع

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  سسة التعليمية المؤ -١

 العلوم المالية والمصرفية    القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٤٣الرياضيات المالية  /   اسم / رمز المقرر  -٣

 ال يوجد  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 ٢٠٢٠  – ٢٠١٩/   األولالفصل  الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٤٥ (الكلي)الساعات الدراسية عدد  -٧

 ٢٠٢٠ –  ٣ –  ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 تعليم الطلبة مفاهيم وطرق حساب الفوائد البسيطة والفوائد املركبة واعتمادها يف املصارف 

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٨٣الصفحة  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  عرفة مفهوم الفائدة البسيطة وطرق حسابها م -١أ
  معرفة حساب الخصم للفائدة البسيطة   -٢أ
 حساب الفوائد البسيطة بالدفعات المنتظمة  -٣أ
 معرفة مفهوم الفائدة المركبة وطرق حسابها  -٤أ
 معرفة حساب الخصم للفائدة المركبة   -٥أ
 حساب الفوائد المركبة بالدفعات المنتظمة     -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  توسيع قدرات ومهارات الطلبة في هذا التخصص  – ١ب 
  تأهيلهم للعمل في المصارف  - ٢ب 
   - ٣ب 
     -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
  محاضرات حضورية ( الكترونية ) 

  
 

 طرائق التقييم       
  

  اختبارات الكتروني وحضوري 
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  درة على الحساب الق -١ج
  استخدام الجداول الخاصة بالفوائد وتطبيقها  -٢ج
   األقساطمعرفة آلية تنفيذ الخصم عند التعجيل بدفع  -٣ج
     -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  
 
 طرائق التقييم     
  
  
  
 



  
  ٨٤الصفحة  

  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ضيات مالية    ر
ضيات مالية يف امل  ارف صر

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 

االجتماعية ( وتشمل على سبيل الخدمات 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 حماضرات التمويل املصريف  

  

 القبول   -١٣

  تطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال -د 
  تأهيل الطلبة للعمل الميداني في المصارف  -١د 
  -٢د 
  -٣د 
    -٤د 

 بنية المقرر  -١١

مخرجات  الساعات  األسبوع 
 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

٩ ٣-١  
  مفهوم الفائدة والجملة البسيطة

الفائدة الصحيحة والفائدة 
 ية التجار

 اختبارات  محاضرات 

تسديد الديون قصيرة االجل    ٩ ٦-٤
 اختبارات  محاضرات  واستبدالها

٩ ٩-٧  
  قانون حساب الفائدة المركبة 

الدفعات المتساوية للفائدة  
 المركبة

 اختبارات  محاضرات 

تسديد الديون طويلة االجل    ٩ ١٢- ١٠
 اختبارات  محاضرات  واستبدالها

 اختبارات  محاضرات  االجل  خصم الديون طويلة  ٩ ١٥- ١٣
      
      



  
  ٨٥الصفحة  

  

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٨٦الصفحة  

  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
يجـــــها   قـــ العلــ اف وال   ز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية    القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٤٠التجارة االلكترونية  /    اسم / رمز المقرر  -٣

 ال يوجد  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 ت الكترونية اسبوعي محاضرا أشكال الحضور المتاحة  -٥

  الفصل  الفصل / السنة  -٦
 ٢٠٢٠ –  ٢٠١٩ثاني / ال

 ساعة   ٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠ –  ٣ –  ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

ها وخماطر    تعريف الطلبة مبفهوم اعمال التجارة االلكرتونية واشكاهلا ومزا

ره طرق التعاقد االلكرتوين والتوقيع االل  كرتوين وصوره وصحيته وآ

 املصرفية االلكرتونية  الوفاء االلكرتوين وبطاقات الوفاء وبطاقات الدفع واالئتمان 

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف    التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٨٧الصفحة  

  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
ها وخماطرمفهوم اعمال التجارة االلكترونية  -١أ   واشكاهلا ومزا

  قد االلكرتوين والتوقيع االلكرتوين طرق التعا -٢أ

 بطاقات الوفاء   -٣أ
 بطاقات االئتمان  -٤أ
  بطاقات الدفع االلكتروني  -٥أ
 حماية المستهلك الكترونيا    -٦أ
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

  توسيع قدرات ومهارات الطلبة في التجارة االلكترونية   – ١ب 
  يق مفاهيم التجارة االلكترونية فيها تأهيلهم للعمل في المصارف وتطب   - ٢ب 
   - ٣ب 
     -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
  محاضرات حضورية ( الكترونية ) 

  
 

 طرائق التقييم       
  

  اختبارات الكتروني وحضوري 
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  توسيع ادراك الطلبة لاللمام بمفاهيم التجارة االلكترونية وتفرعاتها  -١ج
  فة بطاقات االئتمان وطرق حماية المستهلك معر -٢ج
    -٣ج
     -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  
 
 طرائق التقييم     
  
  
  



  
  ٨٨الصفحة  

  

  

 حتية  البنية الت -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 التجارة االلكرتونية  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 

 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  تأهيل الطلبة للعمل الميداني في المصارف  -١د 
  -٢د 
  -٣د 
    -٤د 

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

٦ ٣-١  
مفهوم االعمال التجارية  

االلكترونية مزاياها  
 ومخاطرها وطرق التعاقد 

 اختبارات  محاضرات 

٦ ٦-٤  
االلكترونية   اإلداريةالعقود 

وقيع  والتحكيم والت
 االلكتروني وصوره 

 اختبارات  محاضرات 

٦ ٩-٧  
  صحية التوقيع االلكتروني 

  آثار التوقيع االلكتروني 
 

 اختبارات  محاضرات 

الوفاء االلكتروني    ٦ ١٢- ١٠
 اختبارات  محاضرات  وبطاقات االئتمان 

حماية المستهلك    ٦ ١٥- ١٣
 اختبارات  محاضرات  االلكتروني  

      
      



  
  ٨٩الصفحة  

  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 لدراسات الميدانية ) المهني وا
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ٩٠الصفحة  

  

ي ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  مقرروصف ال نموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية الجامعي / المركز القسم  -٢

 4236)/ ١المالية ( اإلدارة اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

   محاضرات الكترونية أشكال الحضور المتاحة  -٥

 نظام كورسات   الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 وامهيتها   أهدافهااىل   إلضافة التعرف على طبيعة اإلدارة املالية كوظيفة من وظائف املنظمة 

 بيان كيفية اختيار مصادر التمويل واملفاضلة بني هذه املصادر 

حالتعرف على سياسة توزيع     األر

 او اخلصوم   األصولاالستثمارات يف جانب  إدارةكيفية  

الحتياجات املالية وكذلك نقطة التعادل ودرجة الرافعة التشغيلية   كيفية ال لتحليل املايل والتنبؤ   قيام 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٩١الصفحة  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف الطالب باهداف ووظائف االدارة المالية في منشات االعمال. -١أ
  التمويل للمنشأة وكيفية المفاضلة بين الكلفة والمخاطر التعريف بماهية مصادر  -٢أ
 ان يعرف الطالب ما هي االسواق المالية   -٣أ
 ان يعرف الطالب ادارة االصول في المنشأة بما يحقق افضل العوائد وباقل المخاطر. -٤أ
 ر االستثماري. معرفة الطالب بكيفية القيام بعملية التحليل المالي للقوائم المالية واتخاذ القرا  -٥أ
 معرفة الطالب باساليب ادارة وتقييم االستثمارات الراسمالية طويلة االجل    -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  لقدرة على تحديد اهداف ووظائف االدارة المالية  - ١ب 
  تطوير مهارات الحصول على االموال من مصادرها المختلفة بادنى كلفة واقل مخاطر   - ٢ب 
  تطوير مهارات ادارة وتقييم االستثمارات الراسمالية طويلة االجل   - ٣ب 
  تطوير مهارات توظيف واستثمار االموال في االصول لتعظيم ثروة المالك.     -٤ب 
 تطوير مهارة تحليل القوائم المالية   -٥ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرات.
  االمثلة التطبيقية (رياضية)

 
 التقييم   طرائق     

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية.

 الواجبات البيتي 
  مهارات التفكير  -ج
  .فيها   ثارة االسئلة والمناقشةوا المسائل الماليةحل معرفة  -١ج
  يفية اتخاذ قرار بشأنها وك  الماليةوالنتائج للمواقف  والسبب  نتيجةمحاكاة الطالب نحو فهم ال -٢ج
  . الماليةم ارقاال  في تفسير زيادة الحس -٣ج
  العصف الذهني.اإلجابة عن بعض التساؤالت على طريقة    -٤ج

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات.
 االمثلة التطبيقية (رياضية)

 طرائق التقييم     

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  والمشاركة داخل القاعة الدراسية.االختبارات القصيرة 

  الواجبات البيتي 
 



  
  ٩٢الصفحة  

  

  

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
    األرقامالسرعة في التعامل مع لغة  -١د 
  القدرة على فهم وتفسير االرقام -٢د 
 التي تستخدم في مؤسسات االعمال والمصارف المالية و باإلدارةتعلم البرمجيات الخاصة -٣د 



  
  ٩٣الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

٢ ١ 
التعرف على مفهوم  

اإلدارة المالية في 
 المؤسسة  

 طبيعة اإلدارة المالية 

محاضرات 
نظرية ،  
تطبيقات  
عملية،  

مناقشات 
صفية،  

 واجبات بيتية 

االمتحانات، 
المناقشات 

الصفية،  
الواجبات  

البيتية،  
 المواظبة 

٢ ٢ 
التعرف على وظيفة 

المالية وكذلك  اإلدارة
 مهام المدير المالي 

المالية  اإلدارةوظائف 
 كذلك  كذلك   ومهام المدير المالي  

معرفة ماهي اهداف  ٢ ٣
 كذلك  كذلك   لمالية ا اإلدارةاهداف  المالية  اإلدارة

  أنواعالتعرف على  ٢ ٤
 المؤسسات 

  األساسيةاالشكال 
 لمنشئات االعمال  

 كذلك  كذلك  

٢ ٥ 
التعرف على مفهوم  

  األسواقوتعريف 
 المالية 

المالية   األسواقطبيعة 
 وتصنيفها  

 كذلك  كذلك  

٢ ٦ 
المالية   األدوات بيان 

التي تستخدم في  
 المالية   األسواق

في   التداول أدوات 
 المالية   األسواق

 كذلك  كذلك  

٢ ٧ 

التعرف على كيفية  
اعداد الميزانية  

العمومية وكشف 
 الدخل  

 الكشوفات المالية 

 كذلك  كذلك  

التعرف على مفهوم   ٢ ٨
 كذلك  كذلك   طبيعة التحليل المالي   واهمية التحليل المالي  

القيام بتحليل القوائم   ٢ ٩
 المالية وفق هذه النسب  

مالية (السيولة  النسب ال
 والنشاط) 

 كذلك  كذلك  

القيام بتحليل القوائم   ٢ ١٠
 المالية وفق هذه النسب  

النسب المالية (الرافعة 
 والربحية ) 

 كذلك  كذلك  

كيفية تحليل البيانات   ٢ ١١
 المالية وتفسيرها 

تطبيقات التحليل 
 كذلك  كذلك  المالي (تمارين) 

٢  ١٢  
كيفية تحليل البيانات  

  يرها المالية وتفس
تطبيقات التحليل 
  المالي (تمارين) 

  كذلك 
  كذلك 

٢  ١٣  
التعرف على مفهوم  
االحتياجات المالية  

  وفائدة التنبؤ بها  

التنبؤ باالحتياجات 
المالية وعالقته  

بالتخطيط والرقابة  
  الماليين 

  كذلك 

  كذلك 



  
  ٩٤الصفحة  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ٢٠٠١عامري / ال إبراهيماملالية / أ.د. حممد علي  اإلدارة

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 التوجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

رات ميدانية للطلبة اىل املصارف ، او  املالية، او مؤسسات االعمال   األسواقز
 املالية بشكل كبري   واألوراق اليت تتداول النقد 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢  ١٤  
معرفة كيفية التنبؤ  

  باالحتياجات المالية  

تطبيقات التنبؤ المالي 
المئوية من  (النسبة 

  المبيعات) 
  كذلك 

  كذلك 

٢  ١٥  
معرفة كيفية التنبؤ  
  باالحتياجات المالية 

تطبيقات التنبؤ المالي 
(النسبة المئوية من  

  المبيعات) 
  كذلك 

  كذلك 



  
  ٩٥الصفحة  

  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ان ال  ة ض يدائ اد األكاد     دة واالع

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

 4237) /  ٢المالية ( اإلدارة اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

   محاضرات الكترونية أشكال الحضور المتاحة  -٥

 نظام كورسات  الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٣٠ كلي)(العدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 وامهيتها   أهدافهااىل   إلضافة التعرف على طبيعة اإلدارة املالية كوظيفة من وظائف املنظمة 

 بيان كيفية اختيار مصادر التمويل واملفاضلة بني هذه املصادر 

حالتعرف على سياسة توزيع     األر

 او اخلصوم   األصولاالستثمارات يف جانب  إدارةكيفية  

الحتياجات املالية وكذلك نقطة التعادل ودرجة الرافعة التشغيلية    لتحليل املايل والتنبؤ   كيفية القيام 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



  
  ٩٦الصفحة  

  

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
 لية في منشات االعمال.تعريف الطالب باهداف ووظائف االدارة الما -١أ
  التعريف بماهية مصادر التمويل للمنشأة وكيفية المفاضلة بين الكلفة والمخاطر  -٢أ
 ان يعرف الطالب ما هي االسواق المالية   -٣أ
 ان يعرف الطالب ادارة االصول في المنشأة بما يحقق افضل العوائد وباقل المخاطر. -٤أ
 لية التحليل المالي للقوائم المالية واتخاذ القرار االستثماري. معرفة الطالب بكيفية القيام بعم  -٥أ
 معرفة الطالب باساليب ادارة وتقييم االستثمارات الراسمالية طويلة االجل    -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  لقدرة على تحديد اهداف ووظائف االدارة المالية  - ١ب 
  من مصادرها المختلفة بادنى كلفة واقل مخاطر تطوير مهارات الحصول على االموال   - ٢ب 
  تطوير مهارات ادارة وتقييم االستثمارات الراسمالية طويلة االجل   - ٣ب 
  تطوير مهارات توظيف واستثمار االموال في االصول لتعظيم ثروة المالك.     -٤ب 
 تطوير مهارة تحليل القوائم المالية   -٥ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  حاضرات.الم
  االمثلة التطبيقية (رياضية)

 
 طرائق التقييم       

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية.

 الواجبات البيتي 
  مهارات التفكير  -ج
  .فيها   ثارة االسئلة والمناقشةوا المسائل الماليةحل معرفة  -١ج
  وكيفية اتخاذ قرار بشأنها   الماليةوالنتائج للمواقف  والسبب  نتيجةفهم ال محاكاة الطالب نحو -٢ج
  . الماليةم ارقاال  في تفسير زيادة الحس -٣ج
   العصف الذهني.اإلجابة عن بعض التساؤالت على طريقة    -٤ج

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات.
 االمثلة التطبيقية (رياضية)

 طرائق التقييم     

  الختبارات الشهرية والنهائية. ا
  االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية.

  الواجبات البيتي 
 



  
  ٩٧الصفحة  

  

  

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
    األرقامالسرعة في التعامل مع لغة  -١د 
  رقام القدرة على فهم وتفسير اال-٢د 
 المالية والتي تستخدم في مؤسسات االعمال والمصارف  باإلدارةتعلم البرمجيات الخاصة -٣د 



  
  ٩٨الصفحة  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

معرفة ماهية نقطة   ٢ ١
 تحليل التعادل  التعادل 

محاضرات 
رية ،  نظ

تطبيقات  
عملية،  

مناقشات 
صفية،  

 واجبات بيتية 

االمتحانات، 
المناقشات 

الصفية،  
الواجبات  

البيتية،  
 المواظبة 

نقطة التعادل  إيجاد  ٢ ٢
 كذلك  كذلك   تطبيقات تحليل التعادل   بالواحدات والمبالغ 

التعرف على مفهوم   ٢ ٣
 كذلك  كذلك   الرافعة التشغيلية  الرافعة التشغيلية 

٢ ٤ 

درجة   إيجاد كيفية 
الرافعة التشغيلية  

بمستوى او مستويين  
 من المبيعات 

تطبيقات الرافعة 
 التشغيلية  

 كذلك  كذلك  

٢ ٥ 

التعرف على مفهوم  
رأس المال العامل  

وصافي رأس المال  
 العامل 

طبيعة رأس المال  
 العامل

 كذلك  كذلك  

٢ ٦ 
التعرف على سياسات 
رأس المال العامل في  

 تمويل  االستثمار وال

سياسات  رأس المال 
 العامل

 كذلك  كذلك  

تمارين تطبيقية وفق   ٢ ٧
 النسب المالية 

تطبيقات ادارة رأس 
 المال العامل

 كذلك  كذلك  

تمارين تطبيقية وفق   ٢ ٨
 النسب المالية

رأس  إدارةتطبيقات 
 المال العامل

 كذلك  كذلك  

التعرف على طبيعة   ٢ ٩
 التمويل التجاري  

قصير   التمويل إدارة
(االئتمان   األمد 

 التجاري) 

 كذلك  كذلك  

٢ ١٠ 
التعرف على طريقة   

التمويل عن طريق  
 المصارف

التمويل قصير   إدارة
(االئتمان   األمد 

 المصرفي)

 كذلك  كذلك  

معرفة مفهوم الموازنة   ٢ ١١
 الرأسمالية 

طبيعة الموازنة  
 كذلك  كذلك  الرأسمالية 

٢  ١٢ 
كيفية المفاضلة بين 

الختيار    عدة مشاريع
  األفضل

معايير المفاضلة بين  
  كذلك  المشروعات 

  كذلك 

كيفية حل تمارين   ٢  ١٣
 الموازنة الرأسمالية  

تطبيقات الموازنة  
  كذلك  الرأسمالية 

  كذلك 



  
  ٩٩الصفحة  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ٢٠٠١العامري /  إبراهيماملالية / أ.د. حممد علي  اإلدارة

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 رونية ) والمواقع االلكت
 التوجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

رات ميدانية للطلبة اىل املصارف ، او  املالية، او مؤسسات االعمال   األسواقز
 املالية بشكل كبري   واألوراق اليت تتداول النقد 

  

 القبول   -١٣

  سابقة المتطلبات ال

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كيفية حل تمارين   ٢  ١٤
 الموازنة الرأسمالية 

تطبيقات الموازنة  
  كذلك  الرأسمالية

  كذلك 

  أهميةالتعرف على  ٢  ١٥
 المد التمويل قصير ا

التمويل قصير   إدارة
  كذلك  االمد 

  كذلك 



الصفحة    
١٠٠ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٣٢/  ١المحاسبة المتوسطة   رمز المقرر اسم /  -٣

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصلي الفصل / السنة  -٦

 ساعة لكل فصل  ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠  /٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

  معلومات ملا مت دراسته يف املرحلة االوىل وتطوير تلك املعلومات احملاسبية اضافة 

  الرتكيز على العمل احلسايب وكيفية ممارسته يف احلياة العملية 

   ت اجلردية والكشوفات والقوائم املالية واملطابقات احلسابية  اعداد التسو

 
 
 
 
 

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائ
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٠١ 

 
  

 

 قييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والت -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
ً  -١أ   صقل مواهب الطلبة محاسبيا
  زيادة قدراتهم االبداعية في اعداد القوائم المالية  -٢أ
ً  -٣أ  فهم المطابقات الحسابية وجعلها واقعاً عمليا
    بناء جيل حسابي قادر على ادارة الشؤون المالية في مختلف قطاعات الدولة -٤أ

  وضوع  المهارات الخاصة بالم   -ب 
  رفع قدرة الطلبة في مجال العلوم المحاسبية  – ١ب 
   رفع قدرة الطلبة في تخصص  العلوم المالي والمصرفي – ٢ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات واعتماد السبورة لاليضاح وزيادة المعرفة 
  التركيز على االمتحانات اليومية واالمتحانات الفصلية 
 من خالل وسائل وطرق القاء المحاضرات وطرق ايصال المادة لدى المتلقي  تحبيب المادة للطلبة 

 طرائق التقييم       
  
  االختبارات اليومية 
  الواجبات المختلفة من خالل حل االسئلة المعطاة 
  االختبارات الفصلية 
  الحضور ومتابعة المحاضرات 
  مهارات التفكير  -ج

  بات الختامية والمركز الماليبناء القدرة لدى الطالب على عمل الحسا  -١ج
  تقييم المعلومات التي تم اعطائها وتفهيمها من خالل المالحظات  -٢ج
  منح الطالب فرصة للقيام بحل االسئلة وزيادة الفهم -٣ج
 القيام بتجربة االداء في ميادين العمل من خالل عمل برنامج تدريبي   -٤ج
  طرائق التعليم والتعلم      
 بي لدى الطالب من خالل محاكاة الطالب زيادة الفكر المحاس 
 العصف الذهني 
 زيادة الحس واالنفعال التعبيري الرقمي 

 

 طرائق التقييم     
  
  حل الواجب من خالل االسئلة المعطاة بعد كل محاضرة 



الصفحة    
١٠٢ 

 
  

  

  فرص المشاركة داخل الصف الدراسي 
  اعداد االسئلة االمتحانية التي تتطلب زيادة التفكير ودقة المالحظة  
 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  ان يكون للطالب الماما بالمعلومات المحاسبية ومبادئها  -١د 
  القدرة على اعداد الدفاتر المحاسبية والترحيل والترصيد  -٢د 



الصفحة    
١٠٣ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 ة المطلوب

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

  االول  
  ٦ والثاني 

مقدمة عن المحاسبة  
  المتوسطة  

  فروع المحاسبة 
المبادىء والفروض  

 المحاسبية 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

  الثالث  
  ٦ والرابع 

الحسابات الختامية  
حساب المتاجرة  (

وحساب االرباح  
والخسائر)  وكشف  

الدخل والميزانية  
العمومية في المنشآت  

 التجارية 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

  الخامس 
  ٦ والسادس

الحسابات الختامية في  
المنشآت الصناعية  

  (ح/ المتاجرة 
  ح/ أ.خ 

ح/ التشغيل) وكشف  
ل والميزانية  الدخ

 العمومية 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

السابع  
والثامن  
 والتاسع 

الحسابات الختامية في    ٩
 نظري  المصارف

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

العاشر 
والحادي  

  عشر 
 

٦  

  التسويات الجردية
صروفات المستحقة  الم

والمصروفات  
 المدفوعة مقدما 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الثاني عشر  
والثالث 

 عشر 
٦  

  التسويات الجردية
  االيرادات المستحقة  
االيرادات المستلمة 

 مقدما

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 



الصفحة    
١٠٤ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ر وليد احليايل كتاب احملاسبة املتوسطة : االستاذ الدكتو 
 اصول احملاسبة املالية / اجلزء الثاين 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 عمل لقاءات مباشرة مع الطالب من خالل املنصات االلكرتونية املتاحة

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
رات الضيوف والتدريب  المثال محاض

 المهني والدراسات الميدانية ) 

رة بعض دوائر الدولة وخاصة املصارف   من خالل حث والزام الطلبة على ز
ا    واالطالع على السجالت احملاسبية اليت يتم التعامل 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  اسئلة شفهية 
ات امتحان 
 فصلية 

الرابع عشر  
والخامس  

 عشر  
٦  

  التسويات الجردية
تسوية حساب  

 الصندوق 
 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 



الصفحة    
١٠٥ 

 
  

ي وزارة   ـ العل عل العالي وال  ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٣٣/  ٢المحاسبة المتوسطة   اسم / رمز المقرر  -٣

 م المالية والمصرفية العلو البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 فصلي الفصل / السنة  -٦

 ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠  /٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

  اضافة معلومات ملا مت دراسته يف املرحلة االوىل وتطوير تلك املعلومات احملاسبية 

  لى العمل احلسايب وكيفية ممارسته يف احلياة العملية الرتكيز ع 

  ت اجلردية والكشوفات والقوائم املالية واملطابقات احلسابية  اعداد التسو

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  ادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 البرنامج. 



الصفحة    
١٠٦ 

 
  

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
صقل مواهب الطلبة محاسبيا  -١أ           

  االبداعية في اعداد القوائم المالية زيادة قدراتهم  -٢أ
ً  -٣أ  فهم المطابقات الحسابية وجعلها واقعاً عمليا
    بناء جيل حسابي قادر على ادارة الشؤون المالية في مختلف قطاعات الدولة -٤أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  

رفع قدرة الطلبة في مجال العلوم المحاسبية      - ١ب             

     رفع قدرة الطلبة في تخصص  العلوم المالي والمصرفي – ٢ب 

 طرائق التعليم والتعلم       
  
 المحاضرات واعتماد السبورة لاليضاح وزيادة المعرفة 

  التركيز على االمتحانات اليومية واالمتحانات الفصلية 

  لدى المتلقي تحبيب المادة للطلبة من خالل وسائل وطرق القاء المحاضرات وطرق ايصال المادة 

 طرائق التقييم       
  
  االختبارات اليومية 

  الواجبات المختلفة من خالل حل االسئلة المعطاة 

  االختبارات الفصلية 

  الحضور ومتابعة المحاضرات 

  مهارات التفكير  -ج
بناء القدرة لدى الطالب على عمل الحسابات الختامية والمركز المالي -١ج          

  ت التي تم اعطائها وتفهيمها من خالل المالحظات تقييم المعلوما -٢ج
  منح الطالب فرصة للقيام بحل االسئلة وزيادة الفهم -٣ج
   القيام بتجربة االداء في ميادين العمل من خالل عمل برنامج تدريبي  -٤ج

 طرائق التعليم والتعلم      

  زيادة الفكر المحاسبي لدى الطالب من خالل محاكاة الطالب 



الصفحة    
١٠٧ 

 
  

  

 ذهنيالعصف ال 

   زيادة الحس واالنفعال التعبيري الرقمي والمنافسة  

  
 
 طرائق التقييم     

  حل الواجب من خالل االسئلة المعطاة بعد كل محاضرة 

  فرص المشاركة داخل الصف الدراسي 

  اعداد االسئلة االمتحانية التي تتطلب زيادة التفكير ودقة المالحظة 

  ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المه -د 
ان يكون للطالب الماما بالمعلومات المحاسبية ومبادئها   -١د            

  القدرة على اعداد الدفاتر المحاسبية والترحيل والترصيد  -٢د 



الصفحة    
١٠٨ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع أو 

االول  
  التسويات   ٦ والثاني 

 نظري  مطابقة كشف البنك 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الثالث 
  التسويات   ٦ والرابع 

 نظري  الذمم المدينة

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الخامس 
  ٦ والسادس

التسويات للذمم المدينة 
والمعالجات المحاسبية  

الطريقة المباشرة  
والطريقة غير  

 المباشرة 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

السابع  
  ٦ والثامن 

االوراق المالية  
وانواعها والمعالجات 

  المحاسبية . 
الحصول على  

الثابتة   الموجودات 
 والمعالجات المحاسبية 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

التاسع  
اندثار الموجودات   ٦ والعاشر 

 نظري  الثابتة  

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 
الحادي 

عشر  
والثاني  

 عشر 

٦  
تكملة طرق احتساب  

ثار الموجودات اند 
 الثابتة 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 



الصفحة    
١٠٩ 

 
  

  
  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

  ٣ الثالث عشر 

اعادة تقدير العمر  
االنتاجي لالصل  

وطرق االستغناء عن  
 الموجودات الثابتة 

 نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

 فصلية 

الرابع عشر  
امس  والخ
  عشر 

٦   
المخزون السلعي  

وطرق تسعير مخزون  
  اخر المدة 

  نظري 

مشاركات 
  داخل القاعة 

امتحانات 
  يومية 

  اسئلة شفهية 
امتحانات 

  فصلية 

 البنية التحتية   -١٣



الصفحة    
١١٠ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 لمقرركتب ا 

      أخرى 

 كتاب المحاسبة المتوسطة : االستاذ الدكتور وليد الحيالي 

 اصول المحاسبة المالية / الجزء الثاني 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

عمل لقاءات مباشرة مع الطالب من خالل المنصات  
 لمتاحة االلكترونية ا

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات الميدانية  
 ( 

من خالل حث والزام الطلبة على زيارة بعض دوائر الدولة  
وخاصة المصارف واالطالع على السجالت المحاسبية التي يتم  

 التعامل بها 



الصفحة    
١١١ 

 
  

عل ا   يوزارة ال ـ العل  لعالي وال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

 4230)/ ١المالية العامة ( اسم / رمز المقرر  -٣

   سبكلوريو البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  ال الحضور المتاحة أشك -٥

 نظام كورسات   الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 التعريف بعلم المالية العامة من حيث المفهوم واالهداف واالهمية  
 الخاصة والحاجات الفردية والحاجات الجماعية وكيفية اشباعها  التعرف على الحاجات العامة والحاجات 

 التعرف على االنفاق العام من حيث المفهوم والتقسيمات واالثار االقتصادية  
 التعرف على ظاهرة ازدياد االنفاق العام واسبابها الحقيقية والظاهرية 

ية (الرسوم, الضرائب, الدومين العام , التعرف على مصادر االيرادات العامة االعتيادية وغير االعتياد 
 القروض , االصدار النقدي) 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  االستفادة القصوى من فرص    مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



الصفحة    
١١٢ 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف الطالب باهداف ووظائف المالية  العامة  ودورها في االقتصاد القومي . -١أ
  الحاجات العامة .تعريف الطالب بالنفقات العامة ودورها في اشباع   -٢أ
 تعريف الطالب بااليرادات العامة بوصفها مصدر تمويل االنفاق العام .    -٣أ
 تعريف الطالب باسلوب جباية الضرائب والرسوم .  -٤أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  مالية العامة .لقدرة على تحديد اهداف ووظائف البناء ا – ١ب 
  ات العامة وكيفية اشباعها . وسائل تحديد الحاجتطوير     - ٢ب 
  ادارة الدوائر ذات الصلة بجباية االيرادات العامة تطوير مهارات   - ٣ب 
 . المتعلقة بتحديد النفقات العامة لكل هيئة او وزارة مهارات التطوير      -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرات._ ١
  _ المناقشات ٢
  _ االمثلة الواقعية ٣
 ات الميدانية العلمية _ الزيار٤

 طرائق التقييم       

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  المشاركة .  االختبارات القصيرة و 

 الواجبات البيتي 
  مهارات التفكير  -ج
  .بناء قاعدة ذهنية للطالب في وصف وتحليل الظواهر المالية   -١ج
  شباعها . تنمية قدرة الطالب على تشخيص الحاجات العامة  وسبل ا -٢ج
  . تنمية قدرة الطالب على  كيفية تخصيص النفقات العامة وتوجيهها  الوجهة الصحيحة  -٣ج
  .بناء شخصية الطالب باتجاه المحافظة على المال العام وحسن التصرف به    -٤ج

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات._ ١
  _ المناقشات ٢
  _ االمثلة الواقعية ٣
 يدانية العلمية _ الزيارات الم٤
 طرائق التقييم     

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  االختبارات القصيرة والمشاركة. 

  ة الواجبات البيتي 
 



الصفحة    
١١٣ 

 
  

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  سرعة الفهم والتعامل مع تطورات الموضوع .  -١د 
  نمية القدرة على فهم وتفسير الظواهر المالية . ت-٢د 
  تعلم مهارات ادارة المال العام والمحافظة عليه . -٣د 

  تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه في مؤسسات الدولة  . -٤د          
 
 بنية المقرر 

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
 طريقة التقييم  التعليمطريقة  الموضوع

٢ ١ 

التعرف على المالية العامة  
من حيث  و اسباب دراستها 

المفهوم واالهمية وعالقتها  
 بالعلوم االخرى 

محاضرة تعريفية 
بمفردات المادة مع  

توضيح مبسط  لمفردات 
 المالية العامة 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 

ات  االمثلة الواقعية ذ
 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

٢ ٢ 
التعرف على الحاجات 

العامة والحاجات الخاصة  
 وكيفية التفريق بينهما  

الحاجات العامة   
 والحاجات الخاصة  

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة 

االمتحانات، 
ناقشات ، الم

الواجبات ، 
 اسئلة مباشرة 

٢ ٣ 
التعرف على الحاجات 

الفردية والحاجات الجماعية  
 وكيفية التفريق بينهما  

الحاجات الفردية  
 والحاجات الجماعية  

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

٢ ٤ 

التعرف على التطور  
التاريخي للمالية العامة من  

خالل الفكر التقليدي  
 والحديث 

التطور التاريخي للمالية  
 العامة 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

٢ ٥ 
التعرف على العالقة بين 
علم المالية العامة والعلوم  

 االخرى

علم المالية العامة وعالقته  
 بالعلوم االخرى 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

قات  التعرف على مفهوم النف ٢ ٦
 العامة واهميتها وتقسيماتها  

 النفقات العامة 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

التعرف على مقومات   ٢ ٧
 االنفاق العام

 مقومات النفقات العامة  

محاضرات نظرية ، 
شات مشتركة مع  مناق

الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

التعرف على طبيعة  ٢ ٨
 الظاهرة واسبابها  

ظاهرة ازدياد االنفاق  
 العام 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 



الصفحة    
١١٤ 

 
  

  

 البنية التحتية  

  القراءات المطلوبة : 
  النصوص االساسية 
  كتب المقرر 
      أخرى 

  ٢٠١٥-د. طاهر اجلنايب   –املالية العامة والتشريع املايل  علم  -١
 ٢٠١١-د. عادل العلي   –املالية العامة والقانون املايل والضرييب   -٢

االمثلة الواقعية ذات  
 الصلة 

 اسئلة مباشرة 

٢ ٩ 
التعرف على االثار  

االقتصادية لالنفاق العام 
 بالوصف والتحليل

االثار االقتصادية لإلنفاق 
 العام 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 

ات ، الواجب
 اسئلة مباشرة 

٢ ١٠ 
التعرف على االيرادات  

 االيرادات العامة  العامة وكيفية جبايتها 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

التعرف على الرسوم  ٢ ١١
 الرسم   ة جبايتها المختلفة  و كيفي

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

 امتحان شهري   تقييم مستوى الطلبة   ٢  ١٢

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 

ات  االمثلة الواقعية ذ
 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

٢  ١٣  

التعرف على مفهوم 
الضرائب واهميتها  

واقسامها وخصائصها  
  وقواعد فرضها 

  الضرائب 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 لة مباشرة اسئ

٢  ١٤  

التعرف على اسس فرض  
الضرائب وتحديد الوعاء  
الضريبي وسعر الضريبة  

  وكيفية جبايتها  

  التنظيم الفني للضرائب 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 

٢  ١٥  
ركيز على المفاهيم الت

  االساسية 
  مراجعة شاملة 

محاضرات نظرية ، 
مناقشات مشتركة مع  
الطالب مع استخدام 
االمثلة الواقعية ذات  

 الصلة  

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة 



الصفحة    
١١٥ 

 
  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
ت واملواقع االلكرتونية    بعض الدور

االجتماعية ( وتشمل على سبيل الخدمات 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

 القبول   -١١

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١١٦ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
قـــ الع   اف وال يجـــــهاز اإلشـــــ   لــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

 4231)/ ٢المالية العامة ( اسم / رمز المقرر  -٣

   سبكلوريو البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 م كورسات  نظا الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

لقروض العامة من حيث املفهوم والشروط وطرق االصدار وانقضاء القرض العام     التعريف 

ر االقتصادية للقروض العامة   ال  التعريف 

ملوازنة العامة ومفهومها  ا وكيفية اعدادها   التعريف   وامهيتها ومسا

 التعريف بدور املوازنة العامة يف ظل النظرية التقليدية والنظرية احلديثة  

ا ووسائل املعاجلة  –التعريف بعجز املوازنة     اسبا
لسياسة املالية من حيث امهيتها ودورها االقتصادي   التعريف 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
وبين وصف    المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١١٧ 

 
  

 قييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والت -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف الطالب بمصادر االيرادات غير االعتيادية كالقروض واالصدار النقدي .  -١أ
  تعريف الطالب باالثار االقتصادية للقروض العامة  .  -٢أ
 تعريف الطالب بالموازنة العامة من حيث اهميتها ودورها كأداة من ادوات السياسة المالية  .    -٣أ
 الطالب بابواب الموازنة العامة وبنودها وفقراتها  .تعريف  -٤أ
 تعريف الطالب بكيفية اعداد الموازنة العامة والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها .  -٥أ
 تعريف الطالب بالسياسة المالية واهميتها ودورها في االقتصاد القومي    -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  مالية العامة .لى تحديد اهداف ووظائف اللقدرة عبناء ا – ١ب 
  بيان اسباب وكيفية اللجوء الى القرض العام كوسيلة من وسائل تمويل الموازنة العامة .   - ٢ب 
  ادارة القرض العام وتوجيهه للتنمية االقتصادية  تطوير مهارات   - ٣ب 
  .ذها ومراقبتها  مهارات اعداد الموازنة العامة والمصادقة عليها وتنفيتطوير      -٤ب 

  .مهارات اعداد السياسات المالية   تطوير      -٥٤
 
 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرات._ ١
  _ المناقشات ٢
  _ االمثلة الواقعية ٣
 _ الزيارات الميدانية العلمية ٤

 طرائق التقييم       

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  .  المشاركة االختبارات القصيرة و 

 الواجبات البيتية 
  مهارات التفكير  -ج
  .بناء قاعدة ذهنية للطالب في وصف وتحليل الظواهر المالية   -١ج
  تنمية قدرة الطالب على تشخيص وتحديد االسباب والكيفية التي تلجأ بها الدولة الى القرض العام  . -٢ج
  .العامة وتعقب مراحلها تنمية قدرة الطالب على فهم واستيعاب كيفية اعداد الموازنة  -٣ج
  .بناء شخصية الطالب باتجاه المحافظة على المال العام وحسن التصرف به    -٤ج

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات._ ١
  _ المناقشات ٢
  _ االمثلة الواقعية ٣
 _ الزيارات الميدانية العلمية ٤
 طرائق التقييم     

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  الختبارات القصيرة والمشاركة. ا



الصفحة    
١١٨ 

 
  

  

  الواجبات البيتية 
 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  سرعة الفهم والتعامل مع تطورات الموضوع .  -١د 
  الخارجية  .تنمية القدرة على فهم وتفسير الظواهر المالية وبخاصة القروض الداخلية و-٢د 
  تعلم مهارات ادارة المال العام والمحافظة عليه . -٣د 

  تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه في مؤسسات الدولة  . -٤د          
 



الصفحة    
١١٩ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

٢ ١ 
على المصادر  التعرف

غير االعتيادية لتمويل  
   النفقات العامة 

محاضرة تعريفية  
بمفردات المادة مع 

توضيح مبسط   
 لمفرداتها

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ٢ 

م  التعرف على مفهو
القرض العام وبيان 

اختالفه مع الضريبة   
باالضافة الى معرفة 

انواع القروض العامة 
فضال عن طبيعتها  

 االقتصادية والقانونية 

 القرض العام 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 
 ة  اسئلة مباشر

بيان شروط القرض  ٢ ٣
 العام وانقضاءه 

التنظيم الفني للقروض  
 العامة 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ٤ 

بيان اهم االثار التي  
يتركها القرض العام  

وطني على االقتصاد ال
وبيان مراحل انقضاءه  

 (تسديده) 

االثار االقتصادية  
 للقروض العامة 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ٥ 

التعريف بمفهوم   
الموازنة العامة وبيان  

مالية  سماتها وطبيعتها ال
 والقانونية  

 الموازنة العامة  

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ٦ 

التعريف باهمية 
الموازنة العامة ودورها  

في المالية العامة في 
ظل النظرية التقليدية  

دور الموازنة العامة  
 في مالية الدولة 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  



الصفحة    
١٢٠ 

 
  

الحديثة  من  والنظرية
النواحي السياسية  

واالقتصادية  
 واالجتماعية  

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

٢ ٧ 

بيان ان الموازنة العامة  
رد اداة  ليست مج

محاسبية بل هي وثيقة  
الصلة باالقتصاد 

القومي و وسيلة من  
وسائل الدولة في تحقيق 

 اهدافها 

 قواعد الموازنة العامة  

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ٨ 

بالمراحل التي   التعريف
تمر بها الموازنة بدءا 

من مرحلة االعداد 
 وانتهاء بالمراقبة  

 دورة الموازنة العامة  

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ٩ 
التعريف بطرق  
على  ووسائل الرقابة  
 الموازنة العامة  

الرقابة على الموازنة  
 العامة 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ١٠ 
التعرف على اسباب  

عجز الموازنة و وسائل  
 معالجتها  

 عجز الموازنة العامة 

اضرات نظرية مح
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢ ١١ 

التعريف باهمية 
السياسة المالية  

ومرتكزاتها و كيفية 
 اعدادها 

 السياسة المالية   

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

تخدام االمثلة اس
الواقعية ذات 

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

 امتحان شهري    تقييم مستوى الطلبة    ٢  ١٢

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  



الصفحة    
١٢١ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  ءات المطلوبة : القرا
  النصوص االساسية 
  كتب المقرر 
      أخرى 

  ٢٠١٥-د. طاهر اجلنايب   –علم املالية العامة والتشريع املايل   -١
 ٢٠١١-د. عادل العلي   –املالية العامة والقانون املايل والضرييب   -٢

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 ع االلكترونية ) والمواق
ت واملواقع االلكرتونية    بعض الدور

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
رات ميدانية    ز

  

 القبول   -١٣

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة 

٢  ١٣  
التعريف باهمية 

السياسة المالية وتاثيرها  
  على االقتصاد القومي  

دور السياسة المالية  
  في االقتصاد القومي 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢  ١٤  

التعرف على اهم 
الساسة المالية  اهداف

االقتصادية واالجتماعية  
والسياسية من خالل  

تحقيق االستقرار 
االقتصادي واعادة  

توزيع الدخل القومي  
وتحقيق التنمية 

االقتصادية والعدالة 
  االجتماعية  

  اهداف السياسة المالية  

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 ة الصل

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  

٢  ١٥  
التركيز على المفاهيم  

  االساسية 
  مراجعة شاملة 

محاضرات نظرية 
، مناقشات 

مشتركة مع  
الطالب مع 

استخدام االمثلة 
الواقعية ذات 

 الصلة 

االمتحانات، 
المناقشات ، 
الواجبات ، 

 اسئلة مباشرة  



الصفحة    
١٢٢ 

 
  

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٢٣ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية و المصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٣٨مؤسسات مالية و مصرفية /  اسم / رمز المقرر  -٣

 اليوجد  يدخل فيها  البرامج التي -٤

 أشكال الحضور المتاحة  -٥
 حضور اسبوعي الكتروني  

 

 كورسات  الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٤/   ٣/  ٢٠٢٠ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩
 

  فهوم ووظائفهاامل - املؤسسات املالية و املصرفية  تعريف الطلبة مبادة   -١
  املؤسسات املالية و املصرفية و عملها   كرة عنف اعطاء    -٢
  الرتكيز على البنوك املركزية و التجارية   -٣
ا وآلية عمل هذه االدوات   -٤   توضيح السياسة النقدية وادوا
  توضيح ماهية املصارف التجارية والبنك املركزي ووظائفه وآليات االصدار النقدي   -٥
ا وضع مناذج وحماكاة هلذه املؤسسات و   -٦  عملها وادار

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص    مبرهناً 

 البرنامج. 



الصفحة    
١٢٤ 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

  المعرفة و الفهم 
    تعريف الطالب بالنقود واشكالها ووظائفها 
  .يتعلم صيغ تفسير النظريات لتغيرات قيمة النقود 
  .مقارنة تطور النظريات النقدية وكيفية تطبيقها بالواقع العملي 
  سسات النقدية(التجارية والبنك المركزي) الوظائف واآللية.يتعرف الطالب على المؤ 
   .تطبيق وشرح لبعض المشاكل النقدية المعاصرة 

 
 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
    وشرح نماذج معينة من النظريات.   -القاء المحاضرات 
   .اجراء الحوار والنقاش لكل محاضرة اعطيت االسبوع الماضي 
  وية وتحريرية(كوزات) اسبوعية. اجراء اختبارات شف 
   .اعطاء مصادر وخالصات عن بعض المواضيع المهمة 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

  .(الكوزات)االختبارات القصيرة 
 .اجراء االمتحانات الشفوية لكل محاضرة معطاة 
  .تقديم وحل الواجبات المنزلية المكلفين بها 
 االقل).  االختبارات الشهرية(ثالثة امتحانات على 
  .مشاركة الطلبة في حل االمثلة والتمارين على السبورة 

  
  
  
 

 طرائق التقييم       

   .(الكوزات)االختبارات السريعة 
  .حل الواجبات وتدقيقها 
   .االختبارات الشهرية للفصول الدراسية 

  
 

  مهارات التفكير  -ج .١
    .التركيز على فهم العلة واالسباب 
  والتعليل والمقارنة بين النظريات واالفكار.   ترصين القدرة على التحليل 
   .ترصين عملية سرعة االسترجاع للمعلومات 
  .خلق القدرة على االستنتاج ودقة اتخاذ القرار 
 



الصفحة    
١٢٥ 

 
  

  

  

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 .تركيز المعرفة للنظريات وفق ميزة العمق والدقة 
  شياء و النظريات. انماء حالة المحاكاة للطالب نحو مفهوم العلة والسبب لأل 
   .خلق الشعور بالتفكير العلمي لربط االحداث والتفسير 
   .اعطاء االسئلة بنوع خاص لخلق حالة العصف الذهني واسترجاع المعلومات 

  
 

 طرائق التقييم     
 .تحفيز الطالب ودفعه للمشاركة في المحاضرات 
  تنفيذ الواجبات الالصفية المكلفين بها وتدقيقها ومتابعتها . 
  .تعويد الطالب على بعض االسئلة غير النمطية التي تحتاج الى عمق في التفكير والتعليل 

  تعويد الطالب على التركيز ودقة المالحظات. 
 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
   د الطالب بالرجوع الى مصادر متعددة. تنويع المحاضرات واسلوب عرضها وتعوي 
  .خلق حالة التواصل لرسم االشكال التوضيحية والبيانية واالمثلة عبر استخدام الحاسوب 
   .تنمية قدرة الطالب على مواجهة المشكل والتفكير بحلها 

  



الصفحة    
١٢٦ 

 
  

 بنية المقرر  .١٩

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  وع أو الموض

٣  ١ 
مقدمة تعريفية بالمؤسسات  

  المالية  

مفهوم   . ١
المؤسسات 

المالية و 
 المصرفية  

 النشاه و التطور  . ٢
االنواع و   . ٣

  الوظائف 

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 + مشاركة 

٢  

٣ 

  المؤسسات المالية 

الفوائد التي   . ١
تقدمها  
 سات المؤس

الوساطة المالية   . ٢
  الوسطاء  /

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 + مشاركة 

٣  

٣ 

المصارف , البنوك 
  المركزية 

مفهوم   . ١
المصارف ,  

 االنواع  
البنك المركزي ,  . ٢

المفهوم و  
  الخصائص  

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 ركة + مشا

٤  

٣ 

  البنك المركزي 

وظائف البنك   . ١
 المركزي 

وظائف البنك   . ٢
المركزي 
  العراقي  

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 + مشاركة 

٥  

٣ 

  المصارف التجارية  

مفهوم المصرف  . ١
 التجاري  

وظائف   . ٢
المصرف  
  التجاري  

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
حانات يومية  امت

 + مشاركة 

٦  

٣ 

  المصارف المتخصصة  
المفهوم ,   . ١

 الوظائف 
  االنواع   . ٢

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 + مشاركة 

٧  

٣ 

  المصارف االستثمارية 

المفهوم ,   . ١
 االنواع  

االهمية ,  . ٢
  الوظائف 

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
يومية   امتحانات

 + مشاركة 

٨  

٣ 

  المصارف االسالمية 

انواع و تصنيف  . ٢
المصارف  
 االسالمية  

مصادر  . ٣
استخدامات 

اموال 
 المصارف  

مفاهيم و انشطة   . ٤

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 + مشاركة 



الصفحة    
١٢٧ 

 
  

  

  

المصارف  
  االسالمية  

٩  

٣ 

  المصارف الدولية  

المفهوم و   . ١
 التعريف 

التطور ,  . ٢
 االنشطة 

االشكال  . ٣
التنظيمية 

للمصارف  
  الدولية  

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
امتحانات يومية  

 + مشاركة 

١٠  

٣ 

الميزانية في المؤسسات 
  المالية 

المفهوم و البنود   . ١
 و االهمية  

اهداف ادارة   . ٢
  الميزانية 

  محاضرة

امتحان شهري   
+ امتحان نهاية  

الكورس+   
ة  امتحانات يومي

 + مشاركة 

١١  

٣ 

الموجودات و السيولة 
  للمؤسسات 

الموجودات و  . ١
السيولة  

  للمؤسسات 

  محاضرة

امتحان شهري  
+ امتحان نهاية 

الكورس+  
امتحانات يومية 

 + مشاركة 

١٢  

٣ 

المطلوبات و صافي 
  الثروة 

الثروة و  . ١
 عناصرها  

 هيكل المطلوبات   . ٢
العالقة بين  . ٣

السيولة و كفاية 
  راس المال  

  محاضرة

امتحان شهري  
+ امتحان نهاية 

الكورس+  
امتحانات يومية 

 + مشاركة 

١٣  

٣ 

  المؤسسات المالية الدولية  

مفهوم   . ١
المؤسسات 

 المالية الدولية  
صندوق النقد  . ٢

,   IMFالدولي 
 االهداف  

البنك الدولي   . ٣
لالنشاء و  

  التعمير  

  محاضرة

امتحان شهري  
+ امتحان نهاية 

الكورس+  
امتحانات يومية 

 كة + مشار

١٤  

٣ 

  المؤسسات المالية الدولية 

منظمة التجارة   . ١
 العالمية 

التمييز بين  . ٢
الصندوق و 
  البنك الدولي  

  محاضرة

امتحان شهري  
+ امتحان نهاية 

الكورس+  
امتحانات يومية 

 + مشاركة 

١٥  

٣ 

  المؤسسات المالية الدولية 
مراجعة ألهم المواضيع   

  و اجراء اختبارات 
  محاضرة

امتحان شهري  
امتحان نهاية + 

الكورس+  
امتحانات يومية 

 + مشاركة 



الصفحة    
١٢٨ 

 
  

  

  
  
  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

 البنية التحتية   -١١

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   كتاب النقود والمصارف د.ناظم الشمري 
  ملزمة معدة بموجب مفردات اللجنة االقطاعية       
   : النقود والبنوك  د.عوض  المراجع الرئيسية

 الدليمي  اسماعيل
    النقود والمصارف الجزء الثاني د.عبدالمنعم

 السيد علي
  

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
رات ميدانية  حماضرات الكرتونية  وز

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
ب  المثال محاضرات الضيوف والتدري

 المهني والدراسات الميدانية ) 

رات اىل املصارف احلكومية او االهلية ,   حماضرات   ز
 , حضور ندوات متخصصة متخصصة من اساتذة اخرين 

 



الصفحة    
١٢٩ 

 
  

  
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
يجــ   قـــ العلــ اف وال   ـــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

           

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٢٤٤النقود و المصارف  /   اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 وني  حضور اسبوعي الكتر أشكال الحضور المتاحة  -٥

 كورسات  الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٤٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٤  /٣  /٢٠٢٠ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

  قيمة النقود - مفهوم النقود ووظائفها- تعريف الطلبة مبادة النقود واملصارف  -١
ت النقدية يف تفسري تغريات قيمة النقود   -٢   تعطاء فكرة عن النظر
  ملدارس النقدية والقواعد النقدية والنظام النقدي ا  -٣
ا وآلية عمل هذه االدوات   -٤   توضيح السياسة النقدية وادوا
ت النقدية   -٥   التقييم الركودي وغريها- الركود االقتصادي- التقييم - مناقشة بعض املشاكل والتحد

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  تعلم  المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٣٠ 

 
  

  صدار النقدي توضيح ماهية املصارف التجارية والبنك املركزي ووظائفه وآليات اال  -٦
ا   -٧  وضع مناذج وحماكاة هلذه املؤسسات وعملها وادار

 
 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  .تعريف الطالب بالنقود واشكالها ووظائفها 
  .يتعلم صيغ تفسير النظريات لتغيرات قيمة النقود 
   دية وكيفية تطبيقها بالواقع العملي.مقارنة تطور النظريات النق 
  .يتعرف الطالب على المؤسسات النقدية(التجارية والبنك المركزي) الوظائف واآللية 
   .تطبيق وشرح لبعض المشاكل النقدية المعاصرة 

 
  
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
    وشرح نماذج معينة من النظريات.   -القاء المحاضرات 
  لنقاش لكل محاضرة اعطيت االسبوع الماضي. اجراء الحوار وا 
   .اجراء اختبارات شفوية وتحريرية(كوزات) اسبوعية 
  .اعطاء مصادر وخالصات عن بعض المواضيع المهمة 
  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 الختبارات القصيرة(الكوزات).ا
 اجراء االمتحانات الشفوية لكل محاضرة معطاة. 

 منزلية المكلفين بها. تقديم وحل الواجبات ال
 االختبارات الشهرية(ثالثة امتحانات على االقل). 

 .مشاركة الطلبة في حل االمثلة والتمارين على السبورة
  
  
  
  
  
  
  
  
 



الصفحة    
١٣١ 

 
  

  

  

 طرائق التقييم       

   .(الكوزات)االختبارات السريعة 
  .حل الواجبات وتدقيقها 
   .االختبارات الشهرية للفصول الدراسية 

  
 
  كير مهارات التف -ج
     .خلق الوعي للتصور وعمق التفكير 
   .التركيز على فهم العلة واالسباب 
   .ترصين القدرة على التحليل والتعليل والمقارنة بين النظريات واالفكار 
   .ترصين عملية سرعة االسترجاع للمعلومات 
  .خلق القدرة على االستنتاج ودقة اتخاذ القرار 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 يز المعرفة للنظريات وفق ميزة العمق والدقة.ترك 
   .انماء حالة المحاكاة للطالب نحو مفهوم العلة والسبب لألشياء و النظريات 
   .خلق الشعور بالتفكير العلمي لربط االحداث والتفسير 
   .اعطاء االسئلة بنوع خاص لخلق حالة العصف الذهني واسترجاع المعلومات 
  
  
 
 طرائق التقييم     
 حفيز الطالب ودفعه للمشاركة في المحاضرات.ت 
   .تنفيذ الواجبات الالصفية المكلفين بها وتدقيقها ومتابعتها 
  .تعويد الطالب على بعض االسئلة غير النمطية التي تحتاج الى عمق في التفكير والتعليل 

  تعويد الطالب على التركيز ودقة المالحظات. 
  
  
 

  ة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقول -د 
    .تنويع المحاضرات واسلوب عرضها وتعويد الطالب بالرجوع الى مصادر متعددة 
  .خلق حالة التواصل لرسم االشكال التوضيحية والبيانية واالمثلة عبر استخدام الحاسوب 
  تفكير بحلها. تنمية قدرة الطالب على مواجهة المشكل وال 

 

 بنية المقرر  -١١



الصفحة    
١٣٢ 

 
  

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

٣  ١ 
مقدمة عامة في النقود و  

  تطورها  

المفهوم و تعرف   .١
 النقود 

نشاة و تطور   .٢
 النقود 

  وظائف النقود   .٣

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
ة  امتحان نهاي
الكورس+  

امتحانات يومية +  
 مشاركة

٢  
٣ 

  وظائف النقود  
  وظائف النقود  

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

٣  ٣ 
النظام النقدي و القواعد  

  النقدية 

تعرف النظام   .١
 النقدي 

عناصر النظام  .٢
  النقدي 

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

رس+  الكو
امتحانات يومية +  

 مشاركة

  القواعد النقدية  ٣  ٤
 قاعدة الذهب   .١
 قاعدة المعدنين   .٢
قاعدة النقود   .٣

  الورقية االلزامية  

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

٥  
٣ 

  قيمة النقود و تغيرها 

 مفهوم قيمة النقود  .١
 قياس قيمة النقود   .٢
المدارس   .٣

تصادية لتحليل  االق
  تغير قيمة النقود 

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

  قيمة النقود  ٣  ٦

المدرسة   .١
 الكالسيكية 

المدرسة   .٢
 االجتماعية 

  المدرسة الحدية   .٣

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

٧  
٣ 

نظرية كمية النقود    النقدية  النظريات
  الكالسيكية 

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

٨  
٣ 

  محاضرة   نظرية كنز في النقود    النظريات النقدية 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

٩  
٣ 

  النظريات النقدية 
قود الحديثة نظرية كمية الن 

  (فريدمان) مدرسة شيكاغو 
  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

  محاضرة   نظرية فيكسل    النظريات النقدية  ٣  ١٠

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

  النظريات النقدية  ٣  ١١
و   نظرية التوقعات السويدية

  النظرية النفسية  
  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة



الصفحة    
١٣٣ 

 
  

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  النظريات النقدية  ٣  ١٢
نظرية التوازن االقتصادي  

هانسن  –العام نموذج (هكس 
  (  

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

  السياسات النقدية   ٣  ١٣
مفهوم السياسة   .١

 النقدية 
اهداف و ادوات   .٢

  السياسة النقدية  

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

٣  ١٤ 
المشكالت االقتصادية  

  المعاصرة  

 مشكلة التضخم   .١
مشكلة الركود   .٢

 االقتصادي  
مشكلة التضخم   .٣

  الركودي  

  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة

  اعادة و مراجعة و امتحان   ٣  ١٥
مراجعة الهم النظريات و  

  المواضيع 
  محاضرة 

امتحان لشهري  + 
امتحان نهاية  

الكورس+  
امتحانات يومية +  

 مشاركة
 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 لمصارف د.ناظم الشمري  كتاب النقود وا 
  ملزمة معدة بموجب مفردات اللجنة االقطاعية       
   : النقود والبنوك  د.عوض  المراجع الرئيسية

 اسماعيل الدليمي 
    النقود والمصارف الجزء الثاني د.عبدالمنعم

 السيد علي
  

 
متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  
 ع االلكترونية ) والمواق

ت   حماضرات الكرتونية , كوزات اسبوعية مباشرة , امتحا
 شهرية الكرتونية  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

رات اىل املصارف احلكومية او االهلية ,   حماضرات   ز
 , حضور ندوات متخصصة  متخصصة من اساتذة اخرين



الصفحة    
١٣٤ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

            

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   كز القسم الجامعي / المر -٢

 ٤٣٦التسويق المصرفي /  اسم / رمز المقرر  -٣

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 نظام سنوي / المرحلة الثالثة  الفصل / السنة  -٦

 ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

  ٢٠٢٠- ٣- ٢٤ د هذا الوصف تاريخ إعدا -٨

 أهداف المقرر -٩

مفهوم وامهية التسويق املصريف الطالب مهارة معرفية عن  مواصفات اخلدمة بشكل عام  ومهامه وتزويده مبفهوم وامهية و   اكساب 
التسويقية كالتسعري  اخلدمة  مزيج  بعناصر  املرتبط  وتطورها  ا  حيا ودورة  خصائصها  حيث  من  خاص  بشكل  املصرفية    واخلدمة 

ملعلومات عن خصوصية العمل التسويقي يف املؤسسات املصرفية املختلفة.    والتوزيع والرتويج، كما ويتم تزويد الطالب 
  
  
  

المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٣٥ 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

  : المعرفة والفهم -ت 
  ان يتعرف على مفهوم التسويق بشكل عام والتسويق المصرفي بشكل خاص       -١
  يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم والوظائف الخاصة بالتسويق المصرفي          ان-٢
  ان يحلل عناصر المزيج التسويقي واستراتيجيات المعتمدة في التسويق المصرفي  -٣
  ان يقيم وظائف البيئة التسويقية المصرفية والتعرف على متغيراتها -٤
   ان يساهم في اعداد البحث التسويقي المصرفي    -٥

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 بين مفهوم السلعة والخدمة ان يفرق الطالب  -٤
 تطوير قدرة الطالب على كيفية تسويق الخدمات في المصارف -٥
 تمكين الطالب من معرفة متطلبات اعداد البحث التسويقي وفق التقنيات التسويق االلكترونية        -٦

 طرائق التعليم والتعلم       
  
  ة القاء المحاضرات طريق-١
  المجاميع الطالبية -٢
  ورش العمل-٣
 التقارير والدراسات -٤

 طرائق التقييم       
  
  االمتحانات بمختلف أنواعها-١
  التغذية المرتجعة من الطالب -٢
  طريقة التعبير بالوجوه -٣
 التقارير والدراسات -٤
  مهارات التفكير  -ج

  واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي طالب تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة ال- ١ج
    تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم-٢ج    

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  طريقة القاء المحاضرات -١
  المجاميع الطالبية -٢
  ورش العمل-٣
  التقارير والدراسات -٤
 
 طرائق التقييم     
  االمتحانات بمختلف أنواعها-١
  التغذية المرتجعة من الطالب -٢



الصفحة    
١٣٦ 

 
  

  

  طريقة التعبير بالوجوه -٣
  التقارير والدراسات -٤

 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 

  التواصل اللفظي -١د 
  العمل الجماعي -٢د 
  التحليل والتحقق -٣د 
  التواصل الكتابي -٤د 
  تنظيم  التخطيط وال-٥د 
  المرونة -٦د 
  إدارة الوقت  -٧د 
 المبادرة والدافعية في العمل-٨د 



الصفحة    
١٣٧ 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 بنية المقرر  -١١

الساعا  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو   مخرجات التعلم المطلوبة  ت

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

 ساعتان  ٢- ١
المفاهيم  التعرف على 

األساسية في التسويق 
  والتسويق المصرفي 

األساسية في التسويق المفاهيم 
  المصرفي

محاضرات 
نظرية، تطبيقات  
عملية مناقشات  
 صفية، التقارير 

االمتحانات، 
المناقشات  

الصفية التغذية  
المرتجعة من 

الطالب، 
 التقارير  

الخدمة التعرف على أنواع  ساعتان  ٣
  المصرفية

 كذلك  كذلك   الخدمة المصرفية

 ساعتان  ٦- ٤
سلوك المستهلك  معرفة 

  المصرفيةوالخدمة 
سلوك المستهلك والخدمة 

  المصرفية
 كذلك  كذلك 

سوق الخدمات  معرفة  ساعتان  ٧
  وانواعها  المصرفية

 كذلك  كذلك   سوق الخدمات المصرفية

  حث تسويقي بكيفية يتم عمل  ساعتان  ٩- ٨
بحوث التسويق للخدمة 

  المصرفية
 كذلك  كذلك 

 ساعتان  ١٠
نظم المعلومات معرفة 

  فيةالتسويقية للخدمة المصر
نظم المعلومات التسويقية 

  للخدمة المصرفية
 كذلك  كذلك 

 ساعتان  ١٤- ١١
دورة حياة  تحليل اقتصادي ل 

  الخدمة المصرفية
دورة حياة الخدمة المصرفية 

  ها العوامل المؤثرة فيو
 كذلك  كذلك 

 امتحان الفصل الدراسي االول  ١٥

توزيع الخدمات  معرفة قنوات  ساعتان   ١٨- ١٦
  المصرفية

 كذلك  كذلك   دمات المصرفيةتوزيع الخ

تسعير  التعرف على سياسات  ساعتان   ٢٢- ١٩
  الخدمات المصرفية 

 كذلك  كذلك   تسعير الخدمات المصرفية

مرونة  تحليل اقتصادي ل ساعتان   ٢٣
  الطلب على الخدمات 

مرونة الطلب على الخدمات  
  المصرفية

 كذلك  كذلك 

واالعالن   الترويجالعالقة بين  ساعتان   ٢٤
  ترويجي والمزيج ال

 كذلك  كذلك   الترويج 

 كذلك  كذلك   االعالن  االعالن أنواع  ساعتان   ٢٥

التسويق  إيجابيات وسلبيات  ساعتان   ٢٩- ٢٦
  المصرفي االلكتروني

 كذلك  كذلك   التسويق المصرفي االلكتروني 

 الفصل الدراسي الثاني  امتحان  ٣٠



الصفحة    
١٣٨ 

 
  

  
  
  

 البنية التحتية   -١٢

  : القراءات المطلوبة
 اسية  النصوص األس 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب التسويق املصريف.  - ٧

الت العلمية املختصة يف التسويق.  - ٨  ا

  البحوث والدراسات االكادميية.  - ٩

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة (
والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 ) والمواقع االلكترونية 
  املواقع االلكرتونية املتخصصة  

شمل على سبيل وتالخدمات االجتماعية ( 
دريب  المثال محاضرات الضيوف والت

 ) المهني والدراسات الميدانية
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٣٩ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ان ال ة ض يدائ اد األكاد     دة واالع

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

 عمليات مصرفية  اسم / رمز المقرر  -٣

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 نظام سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ساعة  ٦٠ ي)(الكلعدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

   تعليم الطلبة املرحلة الثالثة مبفردات املالية واالقتصادية ملادة عمليات املصرفية 

  . ( ت املدينة والدائنة  تعليم الطلبة عن طبيعة عمل النظام املصريف من حيث تقيد القيود احملاسبية ( احلسا

 ت التوفري .  تعليم الطلبة ت احلارية واحلسا  عن كيفية التميز مع احلسا

  . افهام الطلبة ماهي مفهوم الصناديق النقدية وواجبات ومهام امني الصندوق وصفاته 

   تعليم الطلبة عن كيفية الربط واالستفادة من التسهيالت املصرفية مبا فيها القروض املصرفية يف اجلانب العملي ( عمل الشركات
خلدمات البنكية والية اصدارها ز وامل  قاوالت) .فضال عن التعريف 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٤٠ 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  فهم الطلبة بالمصطلحات المالية واالقتصادية   -١أ
  تعريف الطلبة بالنظام المصرفي والقيود المحاسبية .  -٢أ
 ة دمج الجانب النظري للعمل المصرفي في الحياة العملية .زيادة قدرة الطلبة في عملي -٣أ
 تعريف الطلبة عن العالقة بين التطور التكنلوجي والتطور الحاصل في الجانب المصرفي. -٤أ
 تعريف الطلبة بأهمية ودور القطاع الخاص في تنمية قدرات االنظمة المالية والمصرفية .  -٥أ
 ة العالقة بين االقتصاد والمال والتجارة . ايصال فكرة لدى الطلبة عن الي   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  بيان مرتكزات العمل المصرفي من خالل القدرة على التميز بين الحسابات والقيود المصرفية. – ١ب 
  بيان مفاهيم المصطلحات المالية فيما يتعلق بالجانب االيداع والسحب في العمل المصرفي ز – ٢ب 
  فية االستفادة من القروض والتسهيالت المصرفية فضال عن الضمانات المصرفية  كي  – ٣ب 
رفع قدرة ومهارات الطلبة عن طريق تعريفهم بالعمل التجاري وعالقته بالعمل المالي    -٤ب 

  والمصرفي .
 طرائق التعليم والتعلم       

 ت متقطعة . لقاء المحاضرة مع مشاركة الطلبة من خالل توجيه االسئلة في فترا 
 . استخدام السبورة فضال عن كتابة مفردات المحاضرة عليها 
 . مراجعة المحاضرة السابقة في ربع الساعة االولى 
 . قيام الطلبة بتحضير ورقة عمل بسيطة عن الموضوع مراد تحضيره  
 

 طرائق التقييم       
   االختبارات اليومية 
   االختبارات الفصلية 
 ةالمناقشات داخل المحاضر 
 . تقييم الواجبات الدراسية المقدمة من قبل الطلبة  
 
  مهارات التفكير  -ج

  اعطاء فرصة للطالب للتعبير عن رويته للمفاهيم المالية والمصرفية . -١ج
  منح الطالب الفرصة في لقاء المحاضرة وتحفيزه وتقييم قدرته بعد القاء  -٢ج
  مواجهة مشكالت السؤال وربطها بالواقع العملي .  -٣ج
  تقييم المعلومات بشكل مستمر عن الطلبة من اجل كشف موهبة الطالب ودقة تفكيره وتركيزه .   -٤ج

  
       

 طرائق التعليم والتعلم  
 . محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب 
  زيادة الحس الوصفي في التعبير 
  العصف الذهني  

 



الصفحة    
١٤١ 

 
  

  

 طرائق التقييم     

 مق التفكير ودقة المالحظة للكشف عن قدراتهم . توجيه االسئلة للطلبة التي تتميز بع 
  . مشاركة الطالب في القاعة من خالل توجيه اسئلة مباشرة وسريعة 
  . ايعاز الى الطلبة بوضع بتوجيه االسئلة لمعرفة قدرة الطالب في صياغة االسئلة  
 

  التطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف و -د 
  ان يكون لدى الطالب اللمام بكافة المصطلحات فيما يتعلق بمجال اختصاصه . -١د 
  مواجهة المشكالت السؤال وربطها بالواقع العملي من اجل حلها . -٢د 
 



الصفحة    
١٤٢ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

الساع  األسبوع 
 ات 

مخرجات التعلم  
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 أو الموضوع 

طريقة  
 قة التقييم طري التعليم 

 ٤ االول والثاني 
مفهوم العمليات 

المصرفية والحسابات 
 الجارية  

اإلطار النظري  
 نظري   عمليات مصرفية 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية  

حسابات التوفير   ٤ الثالث والرابع 
 والصناديق النقدية  

حسابات التوفير  
 نظري  والصناديق النقدية 

مشاركات داخل 
عة وامتحانات  القا

 دورية وسنوية 

 نظري  التسهيالت المصرفية  التسهيالت المصرفية  ٤ الخامس والسادس 
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
 دورية وسنوية 

القروض المصرفية   ٤ السابع والثامن  
 نظري  الكمبياالت والقروض  الكمبياالت 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 

 ٤ اشر  التاسع والع
الخدمات المصرفية 

االلكترونية والبطاقات 
 االلكترونية 

الخدمات المصرفية 
 نظري  والبطاقات االلكترونية 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

 دورية وسنوية 
الحادي عشر  
  الثاني عشر  

 
ادارة االتفاقيات مع   ٤

 نظري   ادارة االتفاقيات   البنوك المراسلة  
مشاركات داخل 

تحانات  القاعة وام
 دورية وسنوية 

  الثالث عشر 
الحواالت الداخلية  ٤ الرابع عشر  

 نظري   الحواالت  والخارجية 
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
 دورية وسنوية 

الخامس عشر  
  السادس عشر 

٤  
بوالص التحصيل 
  الصادرة والواردة

  نظري   بوالص التحصيل 
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 

  ابع عشرالس
  الثامن عشر 

  
٤  

االعتماد المستندي  
  انواع واطراف 

  نظري   االعتماد المستندي 
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 

التاسع عشر 
  العشرون  

٤  
اعتمادات االستيرادات 

  اعتمادات التصدير 
اعتمادات االستيرادات 

  التصدير و
  نظري 

مشاركات داخل 
القاعة وامتحانات  

  ية دورية وسنو

الحادي والثاني   
  العشرون 

٤  
خطابات الضمان  

وانواعها اجراءات 
  االصدار

  نظري   خطابات الضمان  
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 

الثالث والرابع  
  والعشرون 

  نظري   الكفاالت   الكفاالت الخارجية    ٤
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 

الخامس والسادس  
  عشرون وال

  نظري   الكفاالت الخارجية    الكفاالت الكمركية   ٤
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 



الصفحة    
١٤٣ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

      ادارة العمليات المصرفية للدكتور خالد امين عبد هللا 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

   عمل لقاءات حية مع الطلبة بشكل دوري عبر المنصات
 المتاحة  

ماعية ( وتشمل على سبيل الخدمات االجت
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

   لزام الطلبة على زيارة مواقع البنك الحكومية واالهلية
   واالطالع على اجراءتها

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السابع والثامن  
والتاسع 

والعشرون 
  والثالثون  

  نظري   مراجعة وامتحان   مراجعة وامتحان    ٨
مشاركات داخل 

القاعة وامتحانات  
  دورية وسنوية 



الصفحة    
١٤٤ 

 
  

عل   يوزارة ال ـ العل   العالي وال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

           

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية    القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٣٤كمية /    أساليب  اسم / رمز المقرر  -٣

 ال يوجد  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  ر المتاحة أشكال الحضو -٥

 ( سنوي )   ٢٠٢٠  – ٢٠١٩ الفصل / السنة  -٦

 ساعة     ( سنوي )   ٦٠   (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠ –  ٣ –  ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

ضيات والربجمة اخلطية تعريف الطلبة مبفهوم   التحليل الكمي والر

 وختصيص املوارد واالحتماالت وشبكات االعمال يف املشاريع  حل مشاكل النقل

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  قق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد ح

 البرنامج. 



الصفحة    
١٤٥ 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  مفهوم التحليل الكمي -١أ
  التحليل والربجمة اخلطية  -٢أ

 حل مشاكل النقل  -٣أ
 تخصيص الموارد واالحتماالت  -٤أ
    -٥أ
    -٦أ

  هارات الخاصة بالموضوع  الم  -ب 
  توسيع قدرات ومهارات الطلبة في التحليل الكمي وبحوث العمليات  – ١ب 
  تقديم البدائل امام متخذي القرار  - ٢ب 
  توضيح كيفية الوصول الى الحلول المثلى  - ٣ب 
     -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
  محاضرات حضورية ( الكترونية ) 

  
 

 يم  طرائق التقي     
  

  اختبارات الكتروني وحضوري 
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  توسيع ادراك الطلبة في الرياضيات واالحتماالت  -١ج
  مهارات التحليل الكمي والوصول الى الحل االمثل  -٢ج
    -٣ج
     -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  
 
 طرائق التقييم     
  
  
  
 



الصفحة    
١٤٦ 

 
  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  حبوث العمليات 
 الكمية وحبوث العمليات   أساليب

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
لدوريات والبرمجيات  ورش العمل وا

 والمواقع االلكترونية ) 
 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

  ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المه -د 
  تأهيل الطلبة للعمل الميداني في المصارف ودوائر الدولة االخرى  -١د 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع 

١٨ ٦-١  
  ليل الكميمدخل الى التح

في   أساسيةمفاهيم 
 الرياضيات 

 اختبارات  محاضرات 

١٨ ١٢-٧  

  مقدمة في بحوث العمليات 
  نماذج البرمجة الخطية 

طرق الحل في البرمجة 
 الخطية والنموذج المقابل 

 اختبارات  محاضرات 

مشاكل النقل وتخصيص    ١٨ ١٨- ١٣
 اختبارات  محاضرات  الموارد 

  االحتماالت   ١٨ ٢٤- ١٩
 اختبارات  محاضرات  االحصائية  التوزيعات 

 اختبارات  محاضرات  شبكات االعمال   ١٨ ٣٠- ٢٥
      
      



الصفحة    
١٤٧ 

 
  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٤٨ 

 
  

عل العال   يوزارة ال ـ العل  ي وال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

      

  وصف المقررنموذج 

  

  كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  - ١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  - ٢

 ٤٣٢ –تطبيقات الحاسوب  اسم / رمز المقرر  - ٣

  البرامج التي يدخل فيها  - ٤

 وعي محاضرات الكترونية اسب أشكال الحضور المتاحة - ٥

 نظام سنوي الفصل / السنة - ٦

 ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  - ٧

 ٢٠٢٠/   ٣ /٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  - ٨

 أهداف المقرر  - ٩

 تصميم قواعدمفهوم  في لهم المقدمة العلمية المعلومات خالل من الطلبة مدارك توسيع
 اجراء العمليات الحسابية والرياضية  التطبيقات قاعدة البيانات و عمل اليةالبيانات و

  وكيفية أستخدام الدوال الرياضية والحسابية والمالية 
 ٢٠١٦بأستخدام ماكروسوفت أكسل 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  القصوى من فرص    مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -١٠



الصفحة    
١٤٩ 

 
  

  

 المعرفة والفهم   -أ
  أهمية فهم قاعدة البيانات. -١أ

  .٢٠١٠التعرف على برنامج ماكروسوفت أكسل  -٢أ
تصميم قاعدة البيانات واجراء العمليات الرياضية والحسابية باستخدام برنامج     ماكروسوفت    -٣أ

 . ٢٠١٠أكسل 
 بعض المفردات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الحديثة   -٤أ

   

  المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 لخاصة بمفردات المقرر.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة ا   
  .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها   

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.  

 طرائق التعليم والتعلم       
 العصف الذهني . 
  لة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة.معرفة االسئ  
   . واجبات صفية 
  .حل امثلة عملية كل درس 
 طرح األسئلة اثناء الدرس للطلبة 

 طرائق التقييم      
 .مشاركة الطالب في قاعة الدرس 
  .إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة 
  صفيةالواجبات ال 
 الحضور  
 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب   
 .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر   
  .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها   

 على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.  تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب 



الصفحة    
١٥٠ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة /  
المساق أو 
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم

االول ، 
الثاني، 
 الثالث 

٩ 

نظرة عامة عن برنامج  
أكسل مع شرح واجهة 
البرنامج و فهم شريط  

ت و شريط  التبويبا
الوصول السريع مع شرح 
فتح واغالق صفحة منطقة  

 العمل

مفهوم برنامج 
  ٢٠١٦أكسل 

تعليم  نظري+عملي 
 الكتروني 

الرابع، 
الخامس و 
  السادس  

٩ 

شرح عن كيفية انشاء و  
خزن صفحة منطقة العمل  

مع عملية ربط بين  
الصفحات االخرى و تعلم  

الفواصل مع شرح دالة 
الجمع و دالة تفحص 

  خطاء اال

انشاء و خزن 
الصفحات في 
برنامج أكسل  

٢٠١٦  

  نظري+عملي 

السابع،  
الثامن 
  والتاسع

٩ 

شرح دالة الضرب مع 
اعادة تسمية الصفحات و 

طريقة دمج بين الصفحات 
و شرح تديل على الخاليا 
مع عملية حذف محتوى  

  الخاليا 

اعادة تسمية  
  الصفحات  

نظري 
 +عملي 

 

العاشر و 
الحادي  
  عشر 

٦ 

طريقة احتساب شرح 
المعدل مع ملئ الخاليا و 

تعلم عمليات النسخ و قطع 
  و عملية لصق للخاليا 

احتساب المعدل 
مع تعامل مع  

  الخاليا  

+    نظري
 عملي  

 

الثاني عشر 
والثالث  

  عشر
٦ 

نظرة عامة عن الطباعة و 
كيفية اجراء المعانية قبل  
الطباعة و عملية استبدال  

  و طباعة المنسق  

نظري   اعة  معانية الطب
 +عملي 

 

الرابع عشر 
والخامس 

  عشر
٦ 

شرح عمليات التنسيق  
على النصوص من تفخيم 
النصوص واجراء تسطير  
تحت النصوص وتنسيق  

الترقيم مع اجراء بقية  
  التنسيقات النصوص 

+    نظري  تنسيق النصوص
 عملي  

 

السادس  
 ٦  والسابع عشر 

شرح طريقة وضع تأريخ 
مع تعلم اعدادات الجدوال  

  التطبيقات مع 

+    نظري  اعدادات الجداول 
 عملي  

 



الصفحة    
١٥١ 

 
  

 البنية التحتية  -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال ورش العمل  
 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية )

 ٢٠١٦مواقع تعلم  الخاصة ببرنامج االكسل 

اعية ( وتشمل على سبيل المثال محاضرات  الخدمات االجتم
 الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ) 

  اقامة دورات خارجية بالتنسيق مع منظمات مجتمع المدني 

 (مؤسسة نبض االمل ) ومحافظة االنبار

  

 القبول  -١٣

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

  

الثامن 
عشر 

والتاسع 
  عشر 

٦ 

شرح مفصل عن جميع  
الجدوال الجاهزة في  

برنامج االكسل من ضمنها 
  الدوال المالية والرياضية 

نظري   دوال الجاهزة 
 +عملي 

تعليم 
 الكتروني 

عشرون و  
احدى  

  وعشرون 
الى خمس 
  وعشرون 

١٨ 
شرح الدوال لكل من دالة  

لتعداد و دالة المعدل مع ا
  اجراء تطبيقات لها

+    نظري  دوال 
 عملي  

تعليم 
 الكتروني 

من ست 
وعشرون  
الى ثمان 
  وعشرون  

ودالة العدد    ifشرح دالة  ٩
  االكبر ودالة العدد االصغر 

، قيمة   ifدوال 
االكبر و قيمة  

  االصغر 

نظري +  
 عملي  

تعليم 
  الكتروني 

من تسع  
وعشرون  
  الى ثالثون

اجعة الفصل واجراء  مر  ٦
  االمتحانات 

      



الصفحة    
١٥٢ 

 
  

ع   يوزارة ال ـ العل  ل العالي وال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٣١المالية / اإلدارة اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي   ر المتاحة أشكال الحضو -٥

 نظام سنوي   الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 واهميتها   أهدافهاالى  باإلضافةالتعرف على طبيعة اإلدارة المالية كوظيفة من وظائف المنظمة 
 مفاضلة بين هذه المصادربيان كيفية اختيار مصادر التمويل وال

  األرباحالتعرف على سياسة توزيع 
 او الخصوم   األصولاالستثمارات في جانب  إدارةكيفية 

 كيفية القيام بالتحليل المالي والتنبؤ باالحتياجات المالية وكذلك نقطة التعادل ودرجة الرافعة التشغيلية   
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  د حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان ق

 البرنامج. 

 تقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال  -١٠



الصفحة    
١٥٣ 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف الطالب باهداف ووظائف االدارة المالية في منشات االعمال. -١أ
  التعريف بماهية مصادر التمويل للمنشأة وكيفية المفاضلة بين الكلفة والمخاطر  -٢أ
 ان يعرف الطالب ما هي االسواق المالية   -٣أ
 يحقق افضل العوائد وباقل المخاطر. ان يعرف الطالب ادارة االصول في المنشأة بما -٤أ
 معرفة الطالب بكيفية القيام بعملية التحليل المالي للقوائم المالية واتخاذ القرار االستثماري.   -٥أ
 معرفة الطالب باساليب ادارة وتقييم االستثمارات الراسمالية طويلة االجل    -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  د اهداف ووظائف االدارة المالية لقدرة على تحدي - ١ب 
  تطوير مهارات الحصول على االموال من مصادرها المختلفة بادنى كلفة واقل مخاطر   - ٢ب 
  تطوير مهارات ادارة وتقييم االستثمارات الراسمالية طويلة االجل   - ٣ب 
  تطوير مهارات توظيف واستثمار االموال في االصول لتعظيم ثروة المالك.     -٤ب 
 تطوير مهارة تحليل القوائم المالية   -٥ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرات.
  االمثلة التطبيقية (رياضية)

 
 طرائق التقييم       

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية.

 الواجبات البيتي 
  مهارات التفكير  -ج
  .فيها   ثارة االسئلة والمناقشةوا المسائل الماليةحل معرفة  -١ج
  وكيفية اتخاذ قرار بشأنها   الماليةوالنتائج للمواقف  والسبب  نتيجةمحاكاة الطالب نحو فهم ال -٢ج
  . الماليةم ارقاال  في تفسير زيادة الحس -٣ج
  العصف الذهني.اإلجابة عن بعض التساؤالت على طريقة    -٤ج

 التعلم  طرائق التعليم و    

  المحاضرات.
 االمثلة التطبيقية (رياضية)

 طرائق التقييم     

  االختبارات الشهرية والنهائية. 
  االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية.

  الواجبات البيتي 
 

  .المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) -د 
    األرقامالسرعة في التعامل مع لغة  -١د 
  القدرة على فهم وتفسير االرقام -٢د 
 المالية والتي تستخدم في مؤسسات االعمال والمصارف  باإلدارةتعلم البرمجيات الخاصة -٣د 



الصفحة    
١٥٤ 

 
  

  

 البنية التحتية   -١٢

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 ريقة التقييم ط طريقة التعليم  أو الموضوع 

٣ ١ 
معرفة اهداف  

ووظائف االدارة  
 المالية 

مفهوم واهداف االدارة 
 المالية 

محاضرات 
نظرية ،  
تطبيقات  
عملية،  

مناقشات 
صفية،  

 واجبات بيتية 

االمتحانات، 
المناقشات 

الصفية،  
الواجبات  

البيتية،  
 المواظبة 

معرفة مصادر اموال  ١٢ ٤-٢
 كذلك  كذلك   مصادر االموال  المنشاة 

معرفة تحليل القوائم   ٣ ٥
 كذلك  كذلك   االسواق المالية  المالية 

 لمعرفة كلفة التموي ١٢ ٩-٦
 كذلك  كذلك   تكلفة االموال  للمنشاة 

معرفة تحليل القوائم   ١٥ ١٤- ١٠
 كذلك  كذلك   التحليل المالي  المالية 

٣ ١٥ 
معرفة اعداد قائمة 

مصادر االموال  
 واستخداماتها 

مصادر االموال  
 مها واستخدا

 كذلك  كذلك  

٣ - ١٦ 
معرفة القيام بتحليل 

نقطة التعادل ودرجة 
 الرافعة التشغيلية 

تحليل نقطة التعادل  
 والرافعة التشغيلية 

 كذلك  كذلك  

التنبؤ باالحتياجات  ٦ ١٨- ١٧
 كذلك  كذلك   التخطيط المالي  والفائض المالي 

١٨ ٢٤- ١٩ 
 إدارةمعرفة كيفية 
الموجودات 
 والمطلوبات 

المال  ادارة راس 
 العامل

 كذلك  كذلك  

٦ ٢٦- ٢٥ 
اتخاذ القرارات 

االستثمارية طويلة 
 االجل

تخطيط االستثمارات 
 الراسمالية

 كذلك  كذلك  

كيفية اعداد الميزانية   ١٢ ٣٠- ٢٧
 كذلك  كذلك  الميزانية الرأسمالية  الرأسمالية



الصفحة    
١٥٥ 

 
  

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
 ى     أخر 

 ٢٠٠١العامري /  إبراهيماملالية / أ.د. حممد علي  اإلدارة

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 التوجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 ) المهني والدراسات الميدانية  

رات ميدانية للطلبة اىل املصارف ، او  املالية، او مؤسسات االعمال   األسواقز
 املالية بشكل كبري   واألوراق اليت تتداول النقد 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٥٦ 

 
  

  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
يجــــ   قـــ العلــ اف وال   ـهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية    القسم الجامعي / المركز  -٢

   ٤٣٧محاسبة التكاليف /   اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

   عيةمحاضرات الكترونية اسبو  أشكال الحضور المتاحة  -٥

   ٢٠٢٠ –  ٢٠١٩الفصل الثاني _  الفصل / السنة  -٦

 ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بالمقومات االساسية لنظام محاسبة التكاليف في  
دمة ، وكما يهدف الى تزويد الطالب  المنشآت الصناعية بما في ذلك مجموعة القوائم المستخ 

مصاريف)  -اجور -بالمهارات االساسية في مجال حساب قيم عناصر التكلفة الرئيسية (مواد

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  علم  التمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٥٧ 

 
  

المستغلة) وايضا يهدف الى  -المباشرة-الحدية-وتبويبها وتصوير قوائم التكاليف (االجمالية
   تعريف الطالب بالرقابة على عناصر التكاليف وتوزيعها وتخصيصها .

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
   .التعرف على محاسبة التكاليف ومكوناتها وخصائصها ووظائفها واهدافها -١أ
 التعرف على عالقة محاسبة التكاليف بالعلوم االخرى مثل المحاسبة المالية ومعرفة اوجه الشبه  -٢أ

  . والخالف بينهما 
 كفاءة الطلبة في االستخدام االمثل  للموارد األقتصادية وذلك لتخفيض كلف االنتاج. زيادة  -٣أ 
 تعليم الطلبة المهارات المعرفية في قياس الكلفة الفعلية للسلعة المصنعة في المشاريع االنتاجية.- ٤أ   
  -٥أ
   -٦أ
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

  ئم الدخل والقوائم المالية في المشاريع الصناعية.زيادة كفاءة الطالب في استخدام القوا- ١ب 
 زيادة مهارة الطلبة في تبويب عناصر الكلفة حسب طبيعتها وحسب االساس الوظيفي و حسب  -  ٢ب

   العالقة بوحدة المنتج وحسب العالقة بحجم االنتاج وامكانية تصنيفها بحسب الفترة الزمنية
  كاليف االربعة.افهام الطلبة كيفية اعداد قوائم الت - ٣ب   

  
     -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 .القاءالمحاضرات 
    / تكليف الطلبة بقراءة الكتب المنهجية والمصدرية مثل محاسبة التكاليف الصناعية

 مبادئ محاسبة التكاليف.  
  . االطالع على المواقع االلكترونية / التعليم الذاتي 
 فوف االلكترونية .  المناقشة في قاعة التدريس وفي الص 

  
  
  
 

 طرائق التقييم       

  .االختبارات الشهرية والنهائية 
   . االختبارات القصيرة والمشاركة في القاعة الدراسية والصفوف االلكترونية 
  . تكليف الطلبة بحل التمارين والمهام الدراسية في البيت كواجب وتسليمها 
  .متابعة  مصداقية الطالب واهتمامه بالموضوع 

  
  
  



الصفحة    
١٥٨ 

 
  

  

 

  مهارات التفكير  -ج
  ينبغي على المدرس ان يحمل اهداف انسانية و تربوية يسعى الى تحقيقها مع الطلبة -١ج
  قريبا من مشاكل الطلبة لدى مساهمته في حلها المدرس ان يكون -٢ج
  بين الطلبة   ان يكون عادال في التعامل  في الحوار-٣ج
 حيح لجميع الطلبة داخل القاعة الدراسية او  وان يحرص على ايصال المعلومة بالشكل الص   -٤ج

   الصفوف االلكترونية .
  

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 على المدرس ان يقبل جميع اسئلة الطلبة واستفسارتهم العلمية حول مادة الدرس بعمق ودقة 
  .محاكات الطلبة نحو فهم العلة والسبب 
 بة في فهم المادة العلمية.معرفة المشاكل العلمية التي يعانون منها الطل 
  .استخدام اكثر من اسلوب في التعليم بما يتناسب مع قدرات ومستويات الطلبة 
  
  
 
 طرائق التقييم     
  
   السماح للطلبة في بداية المحاضرة بشرح مادة الدرس بشكل مبسط التاحه الفرصة للطلبة بتوسيع

 المشاركة في الموضوع. 
 لبة بأن هذا النشاط له حصة بدرجة السعي.الواجبات الالصفية وافهام الط 
   .توجيه بعض االسئلة من قبل مدرس المادة في القاعة الدراسية والتي تتطلب عمال في التحليل والتفكير 
 . توجيه االسئلة المباشرة للطلبة داخل القاعة الدراسة 
  
  
 

  التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 
تطوير مهارة الطلبة في كيفية استخدام المصادر العلمية الخاصة بموضوع المادة  -١د 

  العلمية. 
زيادة مهارة الطالب في التعامل مع النفقيات الحديثة الخاصة بمفردات المادة من خالل استخدام -٢د 

  االنترنت 
الت والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها، مع تنمية مهارات الطلبة حول كيفية معالجة المشك- ٣د

  التعاون مع لطلبة بذلك.
    -٤د 



الصفحة    
١٥٩ 

 
  

 

  

  

  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوع

 ٩ االول والثاني والثالث 

اإلطار العام لمحاسبة 
التكاليف و نشأت  

ليف وتطورها و  التكا
تعريف وأهداف 
 محاسبة التكاليف 

 نظري  مفهوم محاسبة التكاليف  

المشاركات - ا
  داخل القاعة 

   
االمتحانات   - ٢

  الفصلية  
  
امتحانات   - ٣

  قصيرة 
  
امتحانات   - ٤

 سنوية  

الرابع، الخامس و  
 ٩ السادس 

العالقة بين التكاليف 
والمالية  والفرق 
وااللتقاء بينهما و  

 التكاليف تبويب عناصر

العالقة بين التكاليف 
 نظري والمالية

 ٩ السابع، الثامن والتاسع

التبويب الصناعي 
والوظيفي و التبويب  
حسب العالقة بوحدة 

اإلنتاج و التبويب  
 حسب العالقة بالحجم 

تبويب الصناعي  
 نظري والوظيفي 

 ٦ العاشر و الحادي عشر 
التبويب حسب العالقة 

 بالحجم وامثلة
سب العالقة تبويب ح

 نظري بالحجم

الثاني عشر والثالث 
 عشر

 نظري ١قوائم التكاليف قوائم التكاليف ٦

الرابع عشر والخامس  
 عشر

 نظري ٢قوائم التكاليف قوائم التكاليف ٦

السادس عشر والسابع   
 ٦ عشر

نظريات تحميل  
التكاليف .المفهوم  

والضرورات و  
 النظرية اإلجمالية

 نظري ليف نظريات تحميل التكا

الثامن عشر والتاسع  
  عشر

النظرية المباشرة و  ٦
 النظرية المتغيرة 

النظرية المباشرة 
 نظري  والنظرية المتغيرة 

عشرون و احدى  
  وعشرون

 نظري  النظرية المستغلة النظرية المستغلة ٦

 

اثنان و عشرون 
  وثالث  وعشرون 

٦ 
الرقابة والمحاسبة عن  

تكلفة المستلزمات السلعية 
 (المواد)

الرقابة على المواد 
 نظري  وتسعيرها

رابع وعشرون 
  والخامس وعشرون

٦ 
المحاسبة والرقابة على  
عنصر االجور (تكلفة 

 العمل)
 نظري  المحاسبة عن االجور 

السادس وعشرون  
  والسابع وعشرون

٦ 

المحاسبة والرقابة على  
التكاليف الصناعية الغير 
مباشرة (المصاريف او  

 الخدمات )

 نظري  الرقابة على المصاريف



الصفحة    
١٦٠ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 .ملزمة معدة وفق مفردات المادة حسب توجيهات الوزارة 
 ( أ.د. نواف فخر) . ٢٠٠٢كتاب محاسبة التكاليف الصناعية/ 
 محاسبة التكاليف في المنشأت الصناعية 
  د.سعيد  - د.عبدالمنعم فليح- لتكاليف ( د.صالح بسيوني محاسبة ا

 يحيى ) 
 

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

   الدخول على مواقع االلكترونية / محاسبة التكاليف 
   الدخول على المكتبات االلكترونية / محاسبة التكاليف 
 الى المواقع الرسمية للجامعات  الدخول 

 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

عمل زيارات لبعض الشركات الصناعية والمعامل والمصانع  
لتمكين الطلبة من رؤية مايتم دراسته بشكل نظري موجود  

 ومطبق على ارض الواقع . 
 

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  



الصفحة    
١٦١ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 المالية والمصرفية   قسم العلوم  القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٣٨ /النظام المحاسبي   اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي محاضرات الكترونية  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ساعة  ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

ادة إلى  ف ال لفة وفقًا  ته ات ال ل ل الع ح وت ي ال اس ام ال ي لل اس ل ال ل ال ة  ل تع ال
وفات   ات وال ل دات وال ج د ال ة ل اس ات ال عال ح وال ي ال اس ام ال عة ال ل وفه  ل لل

ة ة ال ادها خالل ونها ي  إع ة ال ال ائ ال ًال ع الق ادات , ف ي  واإلي اس ام ال ات ال ل وف م
ام  ات ال ارف وش ح لل  ال

 
 
 

ازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيج 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٦٢ 

 
  

 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف الطالب بــــ :  

    هيكل النظام المحاسبي الموحد وسماته  
   مقومات النظام المحاسبي الموحد وأهدافه  
 صة بالموجودات   معالجة البنود الخا  
  معالجة البنود الخاصة بالمطلوبات  
   معالجة البنود الخاصة باالستخدامات  
  معالجة البنود الخاصة باإليرادات 

 
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

  جعل الطالب قادرا على :

   التمييز بين عناصر الموجودات والمطلوبات واالستخدامات واإليرادات وفق مصطلحات
  الدليل 

 رفة كل عناصر الموجودات والمطلوبات واالستخدامات واإليرادات من خالل رقم  مع
  الدليل

    ربط العناصر المشابهة عند إجراء المعالجات المحاسبية لكل عناصر الدليل 
      

 طرائق التعليم والتعلم       
  
 المحاضرات  
 المناقشة الجماعية  

 
 طرائق التقييم       

 نهائية االختبارات الشهرية وال  
  تقديم الواجبات المنزلية المكلفين بها  

 
  مهارات التفكير  -ج
   دقة المالحظة وعمق التفكير  
  سرعة ودقة اتخاذ القرار  
 مقارنة الحالة العملية بالمعامالت اليومية   
 طرائق التعليم والتعلم      



الصفحة    
١٦٣ 

 
  

  

 محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب  
  زيادة الحس الرقمي في التعبير  
  الذهنيالعصف 
 طرائق التقييم     

  إفراد جزء من األسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة  
  في المحاضرة مشاركة الطالب  

 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 لة وربطها بالواقع العملي لحلها  مواجهة المشكالت المرتبطة بالمسأ  
 العمل كفريق واحد داخل الصف لحل المسائل ومشاركة المعلومات 

 



الصفحة    
١٦٤ 

 
  

  
  
  
  
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

 ٢ األول  

تعريف النظام  
المحاسبي الموحد  

ه  وسماته ومقومات
 وأهدافه

طبيعة النظام  
  المحاسبي الموحد 

 األول   نظري 

الثاني  
والثالث 
والرابع  

والخامس  
والسادس 
 والسابع 

١٢ 

كيفية المعالجة  
المحاسبية للحصول  
على الموجود الثابت  
من خالل شراءه من  
السوق المحلي أو  

األجنبي أو المقاوالت  
أو التصنيع الداخلي أو  

 الهدايا

المعالجة المحاسبية 
للموجودات الثابتة  
ومشروعات تحت  

  التنفيذ 

  -نظري 
 عملي 

الثاني والثالث  
والرابع  

والخامس  
والسادس 
 والسابع 

الثامن  
والتاسع 
والعاشر 
والحادي  
والثاني  

 عشر 

١٠ 

المعالجة المحاسبية 
لالئتمان النقدي  
واالستثمارات  

والمدينون والذهب 
 والنقد 

المعالجة المحاسبية 
 للموجودات األخرى 

 ي عمل

الثامن والتاسع  
والعاشر 
والحادي  

 والثاني عشر 

الثالث 
والرابع  

والخامس  
 عشر 

٦ 
المعالجة المحاسبية 
 للدائنين ورأس المال

المعالجة المحاسبية 
 ١للمطلوبات 

  -نظري 
 عملي 

الثالث والرابع  
والخامس  

 عشر 

السادس 
والسابع 
والثامن  
والتاسع 
 عشر  

٨ 

المعالجة المحاسبية 
للقروض 

اطيات  واالحتي
والدائنون والحسابات  

 التجارية 

المعالجة المحاسبية 
 ٢للمطلوبات 

 عملي 

السادس 
والسابع 
والثامن  

 والتاسع عشر  

 ٢ العشرون 
المعالجة المحاسبة  

 إلصدار النقد 

المعالجة الحسابية 
لعمليات اإلصدار 

 النقدي 
 العشرون  عملي 

الواحد 
والثاني  
  والثالث 
 والعشرون 

٦ 

ة المعالجة الحسابي 
للرواتب واألجور  
والمخصصات  

 والتقاعد والرعاية 

المعالجة الحسابية 
 ١للمصروفات 

  -نظري 
 عملي 

الواحد والثاني 
والثالث 
 والعشرون 



الصفحة    
١٦٥ 

 
  

 البنية التحتية  

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

النظام المحاسبي للمصارف  –ديوان الرقابة المالية    
 ٢٠١١ات التأمين وشرك

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 / 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 / 

  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 

  لبة أقل عدد من الط

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٦٦ 

 
  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية  القسم الجامعي / المركز  -٢

 اسم / رمز المقرر  -٣

 ٤٣٥ريبية / محاسبة ض

 

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 ) أسبوعيمحاضرات الكترونية ( أشكال الحضور المتاحة  -٥

 نظام سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

مبلغ باستقطاع  الطلبة  تعليم  الضريبية  لمحاسبة  المادة  المقرر  عن    يهدف  الدولة  به  تقوم  مالي 
عام  نفع  تحقيق  بغرض  وذلك  خاص  مقابل  ودون  اآلخرين  االشخاص  ثروة  من  الجبر  طريق 

الخاص للضريبة وفق    ١٩٨٢لسنة    ١١٣وافهام الطلبة قانون ضريبة الدخل رقم   وتحديد الدخل 
م الطلبة التشريع العراقي وكذلك تحديد االعفاءات من الضريبة والعفاءات الشخصية وكذلك تعلي 

كيفية   الطلبة  تعليم  وكذلك  العراقي  المشروع  وفق  ضريبيا  ومعالجتها  الخسائر  معالجة  كيفية 

تعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٦٧ 

 
  

  احتساب ضريبة العقار وضريبة العرصات. 
 
 
 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  ١٩٨٢لسنة  ١١٣الدخل وفق قانون تعليم الطلبة المهارات المعرفية في احتساب ضريبة  

وتعليم الطلبة مفهوم األقامة والتفرقة بين المقيم العراقي وبين المقيم العربي والمقيم  
لسنة   ١١٣االجنبي وكذلك اطالعهم على معرفه الدخول الخاضعة للضريبة وفق قانون 

 المعدل.   ١٩٨٢
 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  ١٩٨٢لسنة  ١١٣استخدام احتساب ضريبة الدخل وفق قانون زيادة كفاءة الطالب في . 
 المعدل   ١٩٥٩لسنة  ١٦٢ضريبة العقار وفق القانون  زيادة كفاءة الطلبة في استخدام

 واالعفاءات من ضريبة العقار.  
  النافذ في  ٢٠٠٢لسنة   ١٢٠تعليم الطالب على كيفية احتساب ضريبة وفقا لقرار

 قار والسماح القانون لذلك.حول كيفية تقدير الع  ٨/٧/٢٠٠١
 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات. القاء 
   كوسيلة ايضاح لحل التمارين التطبيقية.   تطبيقات التواصلاستخدام 
   .تكليف الطلبة بحل التمارين كواجب بيتي الخاصة بالمحاسبة الضريبية 
   بالمحاسبة الضريبية االطالع على المواقع االلكترونية/ التعليم الذاتي الخاص 
  الدراسية.  اثناء المحاضرةالمناقشة  

 
 طرائق التقييم       

  .االختبارات الشهرية والنهائية 
 .االختبارات القصيرة في نهاية كل محاضرة لتعليم فهم الطلبة للمادة في القاعة الدراسية 

  
 



الصفحة    
١٦٨ 

 
  

  

  مهارات التفكير  -ج
  - ١ج
  - ٢ج
  - ٣ج
     -٤ج

  

 م  طرائق التعليم والتعل    

  .تقبل جميع االسئلة واالستفسارات العلمية حول مادة الدرس يعمق ودقة 
  .محاكات الطالب نحو فهم العلة والسبب 
   معرفه مشاكل الطلبة وخاصة الحصول على المصادر والخاصة بالمادة لعدم توفرها في

  مكتبة الكلية  
 
 طرائق التقييم     

  دة بشكل بسيط إلتاحة الفرصة امام الطلبة  لطلبة في بداية المحاضرة بشرح المالالسماح
 .للمشاركة

  .الواجبات الالصفية وافهام الطلبة بان هذا النشاط عليه تقييم خاص 
 الدراسية التي تتطلب عمقاً في  محاضرة توجيه بعض االسئلة من قبل مدرس المادة في ال

 التحليل والتفكير. 
  ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخر -د 

  -١د 
  -٢د 
  -٣د 
    -٤د 



الصفحة    
١٦٩ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االول، الثاني 
  و المحاسبة على ضريبة الدخل ٦  والثالث 

   مفهوم المحاسبة الضريبة
    نظري  وم المحاسبة الضريبيةمفه

مشاركات 
اثناء  

 المحاضرة   
الرابع،  

الخامس و  
  السادس  

  المفاهيم المختلفة للدخل ٦
    الدخول الخاضعة للضريبةو

مفاهيم للدخل والدخول  
 نظري   الخاضعة للضريبة 

مشاركات 
اثناء  

 المحاضرة   

السابع، الثامن  
 ٦  والتاسع

مفهوم الدخل الخاضع للضريبة   
نطاق سريان    و لعراقفي ا

  الضريبة  

مفهوم الدخل الخاضع  
 نظري   للضريبة في العراق 

مشاركات 
اثناء  

 المحاضرة   

العاشر و  
 ٤  الحادي عشر  

  و االعفاء من الضريبة
  و التنزيالت وفقا للقانون

  الخسائر  

اعفاء من الضريبة 
 نظري   والتنزيالت

مشاركات 
اثناء  

 المحاضرة   

الثاني عشر 
العرص  و طرق تقدير الدخل ٤  ر والثالث عش

  الضريبي  

طريقة تقدير الدخل  
 نظري   والعرص الضريبي

مشاركات 
اثناء  

 المحاضرة   

الرابع عشر 
  و العناصر االساسية للضريبةو ٤  والخامس عشر 

   تمارين
 نظري   عناصر االساسية للضريبة 

مشاركات 
اثناء  

 المحاضرة   

السادس عشر  
  مراجعة ٤  والسابع عشر  

  ة مراجع
 اختبار   نظري 

الثامن عشر 
  وعاء الضريبة   و ضريبة العقار ٤  والتاسع عشر  

ضريبة العقار و وعاء  
 نظري   الضريبة 

مشاركات 
اثناء  

  المحاضرة   
عشرون و  

احدى  
  وعشرون  

   تقدير ايراد العقار و االعفاءات ٤
  اعفاءات وتقدير ايراد العقار

 نظري 

مشاركات 
اثناء  

  المحاضرة   

اثنان و 
رون وثالث   عش

  وعشرون 
 نظري    سعر ضريبة العقار   تمارين   و سعر  ضريبة العقار ٤

مشاركات 
اثناء  

  المحاضرة   

اربع وعشرون  
وخامس  

  وعشرون  
نطاق    و ضريبة العرصات ٤

  سريان الضريبة  

ضريبة العرصات ونطان  
 نظري   سريان

مشاركات 
اثناء  

  المحاضرة   

السادس  
وعشرون  
والسابع 

  وعشرون  

 نظري   اعفاءات و سعر الضريبة   سعر الضريبة  و فاءاتاالع ٤

مشاركات  ا
اثناء  

  المحاضرة   



الصفحة    
١٧٠ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 من  ملزمة معدة وفق مفردات المادة الواردة الينا
 الوزارة التعليم العالي.

   جميع الكتب الخاصة بالمحاسبة الضريبية تأليف
نخبة من علماء العراق وكذلك المؤلفة من قبل  

 العرب.
   االطالع على مجالت المحاسب وتقارير

الصادرة من مركز التدريب المالي والمحاسبي /  
 وزارة المالية.

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
لعمل والدوريات والبرمجيات  ورش ا

 والمواقع االلكترونية ) 

   الدخول في مواقع الكترونية تتحدث عن
المحاسبة الضريبة وكيفية احتساب الضريبة على 

الدخل والعقار والعرصات وكذلك الدخول على  
 مادة المحاسبة الضربية من خالل االنترنت 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
ت الضيوف والتدريب  المثال محاضرا

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

الثامن  
وعشرون  
والتاسع 

  والعشرون  

 نظري   تمارين    تمارين ٤

  اختبار 



الصفحة    
١٧١ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

           

  وصف المقررنموذج 

  

 رف الجامعة كلية المعا المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٤٩محاسبة حكومية /   اسم / رمز المقرر  -٣

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 محاضرات الكترونية  أسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ساعة  ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

تهدف المادة إلى تعريف الطلبة بأهداف وأهمية المحاسبة الحكومية والتشريع الخاص بها , فضالً عن  
النظريات التي تفسرها , والموازنة العامة للدولة وعالقتها بالمحاسبة الحكومية ومعالجة الحسابات المتعلقة  

ومصروفات وسلف وأمانات ومدينون ودائنون , وعمليات السحب والتمويل بين الخزينة   بها من إيرادات 
 الرئيسة والخزائن الفرعية فضالً عن أسلوب تنفيذ المقاوالت 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٧٢ 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
    المحاسبة الحكومية وأهدافها وأهميتها  -١أ    
  عالقة التشريع بالمحاسبة الحكومية -٢أ
 تقسيمات الموازنة العامة للدولة -٣أ
 انواع الموازنة واهدافها -٤أ
 حسابات الخزينة العامة  -٥أ
 اسلوب تنفيذ المقاوالت في الدولة  -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  حاسبة المالية جعل الطالب قادراً على التمييز بين المحاسبة الحكومية والم – ١ب 
  جعل الطالب قادراً على ان يصنف الموازنات حسب تخصيصاتها ووظائفها   - ٢ب 
جعل الطالب قادراً على اجراء عمليات السحب والتمويل بين الخزينة الرئيسية والخزائن   - ٣ب 

  الفرعية 
ادات وسلف معالجة الحسابات المتعلقة بالموازنة من مصروفات واير جعل الطالب قادراً على    -٤ب 

   وأمانات 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
   عن طريق المحاضرات 
 المناقشات الجماعية المستمره 

 طرائق التقييم       
  

 االختبارات الشهرية والنهائية  
  تقديم الواجبات المنزلية المكلفين بها  

 
  مهارات التفكير  -ج

  امتالك الطالب للرؤيا في المفاهيم وتحليلها. -١ج
  تقييم المعلومات التي تم جمعها بواسطة المالحظة. -٢ج
  منح الطالب الفرصه للقيام بتجربة االداء في ميادين العمل من خالل برنامج التدريب الصيفي. -٣ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب  
  زيادة الحس الرقمي في التعبير  
 العصف الذهني  

  
 
 التقييم  طرائق    



الصفحة    
١٧٣ 

 
  

  

  إفراد جزء من األسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة
  المالحظة 

 مشاركة الطالب داخل القاعة 
 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
       واقع العملي لحلها  مواجهة المشكالت المرتبطة بالمسألة وربطها بال -١د 
  العمل كفريق واحد داخل الصف لحل المسائل ومشاركة المعلومات  -٢د      
  



الصفحة    
١٧٤ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

االول  
والثاني  
 والثالث 

٦ 
معرفة مفهوم   
ومية  المحاسبة الحك

 وأهدافها وأهميتها 

اإلطار النظري  
  نظري  للمحاسبة الحكومية 

الرابع 
 ٤ والخامس 

معرفة عالقة التشريع 
بالمحاسبة الحكومية  

واختالفها عن  
 المحاسبة المالية 

التشريع و المحاسبة  
مشاركات  نظري  الحكومية 

 داخل القاعة 

 ٢ السادس
معرفة النظريات التي  
تحدد المقدرة االتفاقية  

 وحدة الحكومية لل
امتحانات  نظري  النظريات 

 فصلية 

السابع  
والثامن  
والتاسع 
والعاشر 
والحادي  

 عشر 

١٠ 

توضيح مفهوم  
الموازنة العامة للدولة  

وتقسيماتها وأسس 
إعدادها وأنواعها  

 وأهدافها

 –نظري   الموازنة العامة 
 عملي 

امتحانات 
 يومية 

الثاني عشر  
والثالث 

 عشر 
٤ 

التعرف على طرق  
ة حسابات معالج

الموازنة العامة  
 والتوثيق المستندي 

النظام المحاسبي  
 الحكومي 

 –نظري  
 عملي 

امتحانات 
 سنوية 

الرابع عشر  
والخامس  

 عشر 
٤ 

كيفية استخراج  
الموجود النقدي  
للخزينة العامة  

ومعالجة عمليات  
السحب والتمويل بين  

الخزينة الرئيسة  
 والفرعية 

حسابات الخزينة  
  عملي  العامة

دس السا
عشر  

والسابع 
  عشر 
والثامن  

 عشر 

٦ 
كيفية المعالجة القيدية 

للمصروفات 
 واإليرادات 

اإليرادات 
 والمصروفات 

 –نظري  
  عملي 

التاسع عشر 
كيفية المعالجة القيدية   ٤ والعشرون 

 –نظري   السلف والمدينون  للسلف والمدينون 
  عملي 

الواحد 
والثاني  

 والعشرون 
كيفية المعالجة القيدية   ٤

 –نظري   األمانات والدائنون  مانات والدائنون لأل
  عملي 

  عملي  الحسابات األخرى المعالجة القيدية   ٤الثالث 



الصفحة    
١٧٥ 

 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والرابع   
 والعشرون 

للموجودات 
 والمطلوبات 

الخامس 
والسادس 
والسابع 
والثامن  

 والعشرون 

٨ 

توضيح أسلوب تنفيذ  
المقاوالت وإجراءاتها  

التمهيدية وتأميناتها  
 والسلف

 –نظري   ١  المقاوالت 
  عملي 

التاسع  
والعشرون 

 والثالثون 
تمارين وحاالت عملية   ٤

  عملي  ٢المقاوالت   عن المقاوالت 

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

م ة وال / ح سل ة ب ال م ة ال اس   ال
ال ة واإلدارة ال م ة ال اس  -ة العامة ال

اني  / صفا رزرقي ء ال ء األول وال  ال

ل   ة / ع م اس وع ال ة لف م ة ال اس م

ح  ف

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

عمل لقاءات حية مع الطلبة بصورة دورية عبر المنصات 
 المتاحة 

االجتماعية ( وتشمل على سبيل الخدمات 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

حث الطلبة على االطالع على المواقع الحكومية الخاصة بأعداد 
 وتقديم الموازنات بأنواعها. 



الصفحة    
١٧٦ 

 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  



الصفحة    
١٧٧ 

 
  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٤٨حث العلمي/اخالقيات واساليب الب اسم / رمز المقرر  -٣

 العلوم المالية والمصرفية  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 (محاضرات الكترونية)  اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢١٠- ٣- ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 اعد الطالب في عملية كتابة بحث التخرج  إبراز مفاهيم منهج البحث التي تس 
 

 كيفية كتابة المصادر وتثبيتها وكيفية التعامل مع الجداول والرسومات المتعلقة  تمكين الطالب على الية و
 بأعداد البحث 

  اسات مستقبلية  الطالب في اعداد در مساعدة 
 ت والمؤتمرات تمكين الطالب على تعليم اساسيات الكتابة للمشاركة في الورش والندوا   
 

ة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٧٨ 

 
  

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  تعريف مفهوم منهج البحث  -١
توضيح طرق البحث المختلفة وكيفية اختيار المنهج االمثل ضمن مناهج البحث المختلفة ( كالمنهج  -٢

 االحصائي , والتاريخي , والتجريبي ) 
بيت مصادر البحث مثل الكتب والمجالت العلمية ورسائل الماجستير شرح الطرق البسيطة لتث -٣

 والدكتوراه ومواقع التواصل االجتماعي . 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب  -١
 تمكين الطالب من القدرة على اختيار العنوان االفضل ضمن ميوله ورغباته    -٢
 البسيطة  يصبح للطالب القدرة على معرفة كيفية كتابة النصوص والمقاالت  -٣
امكانية معالجة المشاكل التي تواجه الطالب في عمله وضمن اختصاصه الدقيق المتالكه القدرة   -٤

 على التحليل والمتابعة 
 
 طرائق التعليم والتعلم       

  
 القاء المحاضرات  -١
 فسح المجال للمناقشة داخل القاعة الدراسية لتحفيزهم على التحضير اليومي  -٢
رير دراسية مبسطة عن مواضيع المختلفة في مختلف االختصاصات لرفع المشاركة في اعداد تقا -٣

 المستوى العلمي لديهم 
  
  
 

 طرائق التقييم       

 اجراء االختبارات السريعة والمتكررة لضمان ديمومة واستمرارية المتابعة للمنهاج الدراسي 
    اجراء االختبارات الشهرية والنهائية 
  ث التخرج من قبل التدريسيين  المتابعة في خطوات اعداد بح 
    المتابعة في الحضور لتنشيط الطالب 

 

  مهارات التفكير  -ج
 قدرة الطالب على استشعار المعطيات المختلفة في االسئلة واالختبارات -١
 امتالك الطالب  التعليل والتعبير عن االفكار والطروحات في قاعة الدرس   -٢
 يلها   تنمية قدرة الطالب على تطبيق القواعد وتحل -٣
 



الصفحة    
١٧٩ 

 
  

  

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاكاة المدرسين    -١
 امتالكه الشعور في القدرة على تحليل النصوص والتجارب المختلفة     -٢
 الشعور باالستجابة للتغيرات الي موضوع     -٣
 العمل الجماعي داخل القاعات الدراسية   -٤

 طرائق التقييم     

 استمرارية االسئلة المتجددة -١
 بين الطالب والمدرس   التفاعل النشط -٢
 الواجبات العلمية والمفيدة   -٣

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 تفعيل الرغبة لدى الطالب على استمرارية تحسين منتوجاته من الكتابة والتأليف      -١
 اح في عمله   للنج ةتشجيع الطالب على  تحمل المسؤولي   -٢
 تطوير الذات وضبط النفس لضمان اتخاذ المواقف الصحيحة اثناء العمل  -٣
 تنمية وتطوير المهارات الشخصية للتخصص الذي تم دراسته   -٤

 



الصفحة    
١٨٠ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

٦  ٣+٢+١  
صنيفات مناهج البحث  ت

  العلمي 

  تصنيف سمير محمد

  تصنيف ذوقان عبيدات

  تصنيف جابر عبد الحميد  

  تصنيف احمد بدر 

  تصنيف نك مور 

القاء  
  المحاضرات

داخل  المشاركة 
  القاعة 

اجراء 
االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية 

وحصر الحضور  
  االسبوعي 

٧+٦+٥+٤
+٨  

١٠  
المناهج المتبعة في 

  البحوث 

تاريخي  المنهج ال
والوصفي والوثائقي  
  واالحصائي والمسحي 

  

القاء  
المحا
  ضرات

المشاركة داخل 
  القاعة 

اجراء 
االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية 

وحصر الحضور  
 االسبوعي 

١١+١٠+٩ +
١٣+١٢  

  الشكل النهائي للبحث   ١٠

  اقسام البحث  

  معلومات تمهيدية

  المتن والنص 

  االستنتاجات والتوصيات 

  المصادر  

القاء  
لمحاا

  ضرات

المشاركة داخل 
  القاعة 

اجراء 
االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية 

وحصر الحضور  
 االسبوعي 

  كتابة وتثبيت المصادر    ٤  ١٥+١٤

االمثلة على كتابة 
المصادر لغة البحث  

مشكلة البحث الترقيم  
  التنقيط  

القاء  
  المحاضرات

المشاركة داخل 
  القاعة 

اجراء 
االختبارات 
االسبوعية  
والشهرية 

وحصر الحضور  
 االسبوعي 

١٨+١٧+١٦
+١٩  

  المراجعة والمالحظات  متابعة بحث التخرج   ٨

مراجعة بحث 
الطالب واعطاء  

توجيهات  
  الكتابة

اعطاء الدرجة  
حسب االلتزام 

  بالتعليمات  

٢٢+٢١+٢٠
+٢٤+٢٣  

  متابعة بحث التخرج   ١٠
عملي المراجعة  

  والمالحظات 

مراجعة بحث 
الطالب واعطاء  

توجيهات  
 الكتابة

اعطاء الدرجة  
حسب االلتزام 

  بالتعليمات 

٢٧+٢٦+٢٥
+٢٩+٢٨+

٣٠  
  متابعة بحث التخرج    ١٢

  المراجعة والمالحظات

  

مراجعة بحث 
الطالب واعطاء  

توجيهات  
 الكتابة

  اعطاء الدرجة 



الصفحة    
١٨١ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 فية سمير محمد حسن ,البحوث الوص 
   احمد بدر, مناهج البحث المختلفة 
  ذوقان عبيدات واخرون ,مناهج البحث المختلفة 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

اجراء المناقشات المباشرة مع الطلبة من قبل لجان متخصصة  
 ء اللجان البحثية والطالب برئاسة رئيس القسم ونخبة من اعضا

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

العمل على ضرورة متابعة الكتب الحديثة والمتطورة في مجال 
منهج البحث وكذلك االعتماد على الوسائل المتجددة في كتابة  

السريعة في مراكز التطوير العلمي بحوث التخرج كالدورات 
 وغيرها. 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٨٢ 

 
  

  

  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

  ف الجامعة كلية المعار المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية / المرحلة الرابعة   القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٤٢تقييم قرارات االستثمار /   اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 (نظام محاضرات الكتروني) اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ساعة  ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

 تعليم الطالب على القرارات االستثمارية و دوافعها - 

 مراحل تقييم املشروعات االقتصادية- 

 طرق تقييم املشروعات االقتصادية - 

 معايري تقييم الرحبية التجارية - 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
١٨٣ 

 
  

 و السندات  األسهممؤشرات تقييم - 

 
 

 م وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعل -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  تعريف الطالب بالقرارات االستثمارية و المفاضلة بينها  -١أ
  تعليم الطالب الية اتخاذ القرارات االستثمارية  -٢أ
 تعريف الطالب بطرق تقييم المشروعات االقتصادية   -٣أ
 رية اطالع الطالب على كيفية احتساب الربحية التجا -٤أ
 تعليم الطالب بعملية المفاضلة بين المشروعات  -٥أ
 و السندات  األسهمالشرح التفصيلي لمؤشرات تقييم   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  استخدام النظرية االقتصادية التخاذ قرارات االستثمار  - ١ب 
  االستعانة بالرياضيات المالية في دراسة الجدوى االقتصادية   - ٢ب 
  كيفية استخدام الطرق الرياضية لتقييم المشروعات  - ٣ب 
   المفاضلة بين المشاريع  -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  القاء المحاضرات -
  و التمارين الرياضية   األسئلةحل -
  الطالب الواجبات البيتية  إعطاء-
  

  
  
 

 طرائق التقييم       
  االختبارات القصيرة في  المحاضرات -
  في حل الواجبات البيتية  المشاركة-
  االمتحانات الفصلية و النهائية -

  
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  التحليل النظري لعملية اتخاذ قرارات االستثمار  -١ج
  توظيف النظرية االقتصادية في عملية دراسة الجدوى االقتصادية  -٢ج
  تنمية قابلية الطالب على االستنتاج و اتخاذ القرارات  -٣ج
     -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      



الصفحة    
١٨٤ 

 
  

  

  تعميق عملية الربط بين النظرية االقتصادية و تقييم قرارات االستثمار -
  الرياضية لتطوير قابلية التفكير لدى الطالب  األسئلةاستخدام -

  
 
 طرائق التقييم     

  المشاركة خالل المحاضرات -
  حل التمارين و الواجبات البيتية -
  و المبادرات  األنشطة-

  
  
 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). - د 

  تعويد الطالب على استخدام التقنيات الرياضية  -١د 
  تعويد الطالب على حل المشكالت و مواجهة مخاطر االستثمار  -٢د 
  تعويد الطالب على التعاون مع زمالئه لحل المسائل الرياضية  -٣د 
    -٤د 



الصفحة    
١٨٥ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية                         
  كتب المقرر 
       أخرى 

  دراسة اجلدوى االقتصادية -
 حماضرات يف تقييم قرارات االستثمار 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات  

 البرمجيات والمواقع االلكترونية ) و 
 

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

  أنواعمفهوم و  اساسيات االستثمار  ٩      ٣+٢+١
 محاضرات  االستثمار

االختبارات  
و    األسبوعية
  الحضور

٦+٥+٤
المشروع   ١٢      ٧+

 محاضرات  المشاريع تقييم  االقتصادي 
االختبارات  

و    األسبوعية
 الحضور

١٠+٩+٨
مراحل تقييم   ١٥      ١٢+١١+

 محاضرات  دراسات الجدوى   المشروع 
االختبارات  

و    األسبوعية
 الحضور

١٤+١٣ +
١+١٥  

١٧+٦ 
معايير تقييم   ١٥     

 المشروع 
طرق احتساب  

 محاضرات  الربحية 
االختبارات  

و    األسبوعية
 الحضور

١٩+١٨ +
٢١+٢٠ +
٢٢ 

االشتقاق الرياضي   نقطة التعادل  ١٥     
 محاضرات  لنقطة التعادل 

االختبارات  
و    األسبوعية
 الحضور

٢٤+٢٣ +
 محاضرات  معدل العائد الداخلي  القيمة الحالية ١٢      ٢٦+٢٥

االختبارات  
و    األسبوعية
 الحضور

٢٨+٢٧ +
 محاضرات  و السندات األسهم االستثمارات المالية ١٢      ٣٠+٢٩

الختبارات  ا
و    األسبوعية
 الحضور

          
  
  



الصفحة    
١٨٦ 

 
  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على  
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات الميدانية  
  ( 

 

  

 القبول   -١٣
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٨٧ 

 
  

ـ ال   عل العالي وال يوزارة ال  عل
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة   المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز  -٢

   ٤٤٥الرمز/   اإلداريةالمحاسبة  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 عي محاضرات الكترونية اسبو  أشكال الحضور المتاحة  -٥

   ٢٠٢٠نظام سنوي السنة /  الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

   أهداف المقرر -٩

ت التخطيطية  واختاذ القرارات يف حتفيز املدراء على حتقيق اهداف املنشأة وكذلك استخدام نقطة التعادل وا األداء الرقابة وتقيم  ملواز
قيق  واقوائم التدفقات النقدية واملالية والتشقيلية وكذلك اختاذ القرارات املناسبة االزمة حلل املشاكل اليت تنشأ اثناء التخطيط لغرض حت

قل التكاليف املمكنة واكثر  عظم ربح ممكن .   إنتاجية اهداف كل نشاط من انشطتها   ممكنة و

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  ى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 البرنامج. 



الصفحة    
١٨٨ 

 
  

 

 تعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات ال -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
تعليم الطلبة على كيفية فصل الكلفة المختلطة الى كلفة ثابتة وكلفة متغيرة وكيفية استخدام التكاليف   -١أ

  المالئمة إلتخاذ قرارات المفاضلة بين البدائل  
  الرأسمالية   كيفية تعلم الطلبة حول استخدام الموازنات االستثمارية -٢أ
كيفية استخدام نقطة التعادل في مجال إعداد الموازنات التخطيطية واستخدام الطرق في استخراج  -٣أ

 نقطة التعادل 
 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  لمجموعة من المنتجات في الشركة  األمثلزيادة كفائة الطالب بإحتساب الحجم  – ١ب 
  المالئم من المنتجات  اإلنتاجب كلف تعليم الطالب كيفية احتسا – ٢ب 
 افهام الطلبة كيفية اعداد الموازنات االستثمارية   – ٣ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام وسيلة عرض الصور للتوضيح وحل التمارين  - １
   اإلداريةبين الموقع االلكتروني لمادة المحاسبة   األكثرتعليم الطالب كيفية استخدام  – ２
  شة مع الطلبة في القاعة الدراسية   المناق – ３
  
  
 

 طرائق التقييم       
 تكليف الطلبة بواجبات بيتية حل التمارين التطبيقية   -１
 االختيارات القصيرة بعد انتهاء المحاضرة لالطالع على مستوى استعاب الطلبة   -２
تخص معرفية مشاكل الطلبة من قبل المدرس ولدى مساهمته في حلها قدر المستطاع والتي  -３

 المواد العلمية واالشتماعية واالقتصادية 
على المدرس ربط المادة السابقة مع الموضوع الجديد حيث يخلق التفاعل العلمي بين الطالب  -４

  والمدرس 
  
  
 
  و التعلم   مهارات التفكير -ج

  بشكل دقيق وعلمي لغرض زيادة مواهب الطلبة بطرح االسألة العلمية بتعميق وتفكير   -١ج
  ة الطلبة نحو فهم العلة والسبب محاكا-٢ج
  

   
  

 طرائق التعليم والتعلم      



الصفحة    
١٨٩ 

 
  

  

 مشاركة الطالب في قاعة الدرس في شرح المادة  -１
  الواجبات الصفية   -２

  
 
 التطور الشخصي    

 تنمية غالبية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المادة   -１
 وإيجاد اجهة المشاكل والمعضالت الخاصة بالمادة مساعدة الطالب وتنمية غالبيته على مو -２

  الحلول المناسبة لها  
  
  
 

 



الصفحة    
١٩٠ 

 
  

حل تمارين تطبيقية    ٣      الثامن  
  على نقطة التعادل  

  تطبيقي    تطبيقي    نقطة التعادل 

          األولامتحان الشهر   ٣      التاسع  
التعادل ونقطة   نقطة  ٣      العاشر 

  الغلق 
  تطبيقي   تطبيقي    نقطة الغلق  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

 ٣   األول

  اإلداريةالمحاسبة 
وعالقتها مع   وأهدافها

المحاسبة المالية  
 ة التكاليف  ومحاسب

/    اإلداريةالمحاسبة 
مقدمة في المحاسبة  

  اإلدارية
 أسألة وأجوبة   نظري  

 ٣ الثاني  

مفهوم النفقة والتكلفة 
والمصروف  

والخسارة وتبويب  
 عناصر التكاليف 

مفاهيم التكاليف  
 أسألة وأجوبة   نظري   وسلوكها  

 ٣        الثالث 

طرق فصل التكاليف  
المختلطة / المقارنة  

الكلفة والضياع   بين
 والخسارة  

 سؤال وجواب  نظري  

 ٣         الرابع 

  أخرىمفاهيم كلفوية 
مرتبطة بالكلفة /  
التكاليف المالئمة  

التكاليف الغير مالئمة  
مقارنة بين الكلفة  

المالئمة والكلفة الغير  
المالئمة التكاليف  

 التفاضلية 

 سؤال وجواب  نظري   مفاهيم كلفوية 

 ٣         الخامس

دراسة سلوك عناصر  
التكاليف / التكاليف  

الثابتة التكاليف  
المتغيرة والتكاليف  

المتلطة طرق فصل 
 التكاليف  

سلوك عناصر  
 تطبيقي علمي   تطبيقي  التكاليف  

 ٣        السادس 
هيكل التكاليف وأثره  
على الربحية ونقطة  

 التعادل 
 تطبيقي علمي   تطبيقي عملي   نقطة التعادل 

 ٣        السابع  

طرق قياس التعادل 
طريقة المعادلة طريقة  

هامش المساهمة  
 والطريقة البيانية 

 تطبيقي علمي    تطبيقي   نقطة التعادل 



الصفحة    
١٩١ 

 
  

  
الحادي 

  عشر 
تكاليف المالئمة    ٣   

والقرارات المفاضلة 
  بين البدائل 

دور التكاليف  
التفاضلية والحدية في  

  اتخاذ القرارات 

سؤال   نظري  
  وجواب 

طريقة الشراء او    ٣      الثاني عشر  
التصنيع طريقة قبول او  

رفض طلبات طريقة  
ارات اختيار أسلوب قر

  اإلنتاج  

تطبيقي    تطبيقي   حل تمارين تطبيقية  
  علمي 

قرارات اإلنتاج النتاج    ٣      الثالث عشر 
منتج جديد قرارات بيع  

المنتجات نصف او  
استكمال انتاجاتها  
  قرارات التسعير 

تطبيقي    تطبيقي     حل تمارين تطبيقية  
  علمي  

ن  التخطيط والرقابة ع  ٣       الرابع عشر  
  طريق الموازنات  

سؤال   نظري    الموازنات 
  وجواب 

الخامس 
  عشر  

أنواع الموازنات    ٣      
  التخطيطية  

سؤال   نظري    الموازنات 
  وجواب 

السادس 
  عشر  

        امتحان الشهر الثاني    ٣       

موازنة اإلنتاج موازنة     ٣       السابع عشر 
األجور المباشرة 

موازنة التكاليف الغير  
  مباشرة  

  تطبيقي   تطبيقي    حل تمارين تطبيقية  

موازنة المشتريات    ٣       الثامن عشر 
الموازنة التخطيطية 

  لكلفة مخزون آخر مدة 

  تطبيقي   تطبيقي   حل تمارين تطبيقية  

الموازنة النقدية مع            ٣      التاسع عشر 
  المراجعة 

  تطبيقي   تطبيقي   حل تمارين تطبيقية  

ن األول للفصل  امتحا  ٣       العشرين  
  الثاني  

      

الحادي 
  والعشرين  

الموازنات الرأس مالية    ٣     
قرارات االستثمار  
  مفهومها وأهميتها  

دور المحاسبة  
اإلدارية في تقييم  

والمفاضلة بين  
المشاريع االستثمارية  

  فترة االسترداد 

  تطبيقي   تطبيقي 

الثاني  
  والعشرون 

معدل العائد المحاسبي /    ٣  
  محاسبي  العائد ال

  تطبيقي   تطبيقي   حل تمارين تطبيقية  

الثالث 
  والعشرون 

طريقة صافي القيمة     ٣  
  الحالية  

  تطبيقي   تطبيقي   حل تمارين تطبيقية  

الرابع 
  والعشرون 

معدل العائد الداخلي    ٣  
  على االستثمار  

  تطبيقي   تطبيقي   حل تمارين تطبيقية  
  

  عامة على موازنات االستثمارية   الخامس والعشرون حل تمارين األسبوعم: من  



الصفحة    
١٩٢ 

 
  

  
 

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 وفق   اإلداريةملزمة معدّة وفق مادة المحاسبة  – ١
مفردات الخاصة من الوزارة الموجودة في  مكتبة الكلية  

  إعداد : أ.م.د. علي عباس سميران  
 م محمد و أ.د أ.د. نصيف جاس  اإلداريةالمحاسبة  –٢

  منال جبار سرور  
 الدكتور علي   اإلداريةأساسيات التكاليف والمحاسبة  –٣

  عبد الرحيم  
 المحاسبة االداوية دكتور احمد حسن ظاهر   – ٤  
  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

  استخدام مواقع االنترنيت  مواقع االنترنيت على الطلبة
  للمحاسبة االداريج .

   خطة تطوير المقرر الدراسي على المدري االتزام
على المادة  اإلضافةويجب  أسبوعيابمفردات المادة 

٪ على مفردات المادة  ٢٠٪ الى ١٠العلمية بواقع من 
 لتوسيع ذهنية الطالب في المعرفة العلمية 

يل الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سب 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
١٩٣ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ا دة واالع ان ال ة ض يدائ     د األكاد

             

  وصف المقررنموذج 

  

  كلية المعارف الجامعة  تعليمية المؤسسة ال -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية    القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٤٧التدقيق /  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 (محاضرات الكترونية) اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  -٥

 سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ساعة  ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ داد هذا الوصف تاريخ إع -٨

 أهداف المقرر -٩

  التدقيق من حيث المفهوم واالهداف واالنواع والعالقة مع المحاسبة.  
   المدقق من حيث صفاته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته.

 ادلة االثبات في التدقيق من حيث المفهوم واالنواع والعوامل المؤثرة في اختيارها ووسائل الحصول عليها 
واقسامها   م الرقابة الداخلية من حيث المفهوم والعوامل التي ساعدت على ظهورها ومقومات الرقابة الداخلية وادواتهانظا

 وطرق تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية 
ي (التشابه التدقيق الداخلي من حيث المفهوم واالهداف ومعايير التدقيق الداخلي والعالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارج

 واالختالف بينهما). 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠



الصفحة    
١٩٤ 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
  علم التدقيق  -١أ
  المدقق ومسؤولياته  -٢أ
 أدلة االثبات   -٣أ
 قواعد السلوك المهني  -٤أ
 العمليات االخرى  -٥أ
   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  وعمليات الجرد  تدقيق السجالت  – ١ب 
  مطابقة السجالت مع المستندات  الكشوفات االخرى  – ٢ب 
  التعريف بالمدقق وما هي واجباته وحقوقه   – ٣ب 
     -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

  القاء المحاضرات 
  قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية 

  المناقشة في قاعة الدرس 
  
  
 

 طرائق التقييم       
  االختبارات الشهرية والنهائية 

  االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية
  تقديم الواجبات المنزلية المكلفين بها  

  
  
 
  مهارات التفكير  -ج

  تنشيط الذاكرة للطالب  - ١ج
  بناء وتطوير القدرات الذهنية له   -٢ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  العصف الذهني
  معرفة االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة

  محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب 
  زيادة الحس الرقمي في التعبير

 
 طرائق التقييم     
  

  االختبارات الشهرية والنهائية
  المشاركة اثناء المحاضرات  

  تقديم الواجبات المنزلية المكلفين بها  



الصفحة    
١٩٥ 

 
  

  

  

  

  

  
 

  ت  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارا -د 
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام مصادر متعددة للمنهج. -١د 
  تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر.  -٢د 
وير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة تنمية وتط  -٣د 

  لها.
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي -٤د 



الصفحة    
١٩٦ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  
 طريقة التقييم  ريقة التعليم ط أو الموضوع 

  ٦  االول والثاني
عن التدقيق مقدمة عامة 

  ومراحله واهدافه  
   نظري   مقدمة عن التدقيق 

  نظري    انواع التدقيق  انواع التدقيق   ٦  الثالث والرابع 
 الخامس

والسادس 
  والسابع

٩  
مدقق الحسابات موهالته 

 وتعينه وحقوقه
  مدقق الحسابات 

 نظري  

 

  ٦  عالثامن والتاس
انواع وقواعد واهداف 

  السلوك المهني
  قواعد السلوك المهني 

 نظري  

 

  نظري    اخطاء والغش   االخطاء والغش   ٣  العاشر 
  نظري       ٣  الحادي عشر 

اجراءات التدقيق    التنظيم الداخلي للتدقيق  ٣  الثاني عشر
 والتخطيط 

  نظري  

اجراءات التدقيق    برامج التدقيق  ٣  الثالث عشر 
 والتخطيط 

  ظري  ن

  عشر رابعال
  والخامس عشر

  ملفات التدقيق   ٦
اجراءات التدقيق  

 والتخطيط 

 نظري  

 

  نظري   الرقابة الداخلية  الرقابة الداخلية  ٣  السادس عشر 
(السابع 

والثامن)  
  والتاسع عشر

  الرقابة الداخلية  ٩
 نظري   الرقابة الداخلية

 

التاسع عشر  
  والعشرون

  ادلة االثبات   ادلة االثبات  ٦
 نظري  

 

الحادي  
  والعشرون

  العمليات االيرادية  التدقيق الداخلي   ٣
 نظري  

 

الثاني 
والعشرون 
والثالث 
  والعشري

  العمليات االيرادية  تدقيق القوائم المالية   ٦

 نظري  

 

الرابع  
والعشرون 
  والخامس 

  تقارير المدقق   تقرير المدقق   ٦
 نظري  

 



الصفحة    
١٩٧ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  وبة : القراءات المطل
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

الرقابة املالية والتدقيق بني النظرية والتطبيق / اراس حممد سعيد وعثمان امني  
 امحد  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 

  زاق حممد عثمان اصول التدقيق والرقابة الداخلية / عبدالر 
 املدخل اىل التدقيق احلديث / امحد حلمي مجعة  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

السادس  
والسابع 
  والعشرون

٦  
يذية االجراءات التنف

  لعملية التدقيق 
  اجراءات التدقيق 

 نظري  

 

الخامس 
  والعشرون

  اجراءات التدقيق   ادلة اثبات  ٣
 نظري  

 

السادس  
والعشرون 
والسابع 

والعشرين 
والتاسع 
  والعشرون

 اجراءات التدقيق   اوراق العمل   ٦

 نظري  

 

       اجراء مراجعة وامتحانات  ٣  الثالثون



الصفحة    
١٩٨ 

 
  

عل العالي و  يوزارة ال ـ العل  ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٤٦/   نظم المعلومات المصرفية اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

   محاضرات الكترونية اسبوعية متاحة أشكال الحضور ال -٥

 نظام سنوي   الفصل / السنة  -٦

 ساعة   ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

  بالكمية الصحيحة  المعلومات  يقدم  كجزء ضروري  المصرفية  المعلومات  نظام  بمفهوم  الطلبة  توعية 
 للمستفيدين ومتخذي القرارات لمواكبة التطورات الحاصلة الديناميكية. الصحيحة والوقت المناسب 

 
  ابراز اهمية نظم المعلومات المصرفية المعتمدة على الحاسبة االلكترونية والمستخدمة لنظام اتصاالت

امنية   على  والحفاظ  الزبون  خدمة  كيفية  في  قدراتهم  وزيادة  المصرف  في  العاملين  وتوعية  متطورة 
 المستخرجة جراء معالجة البيانات. المعلومات 

  ربط الواقع العملي بالمحاضرة االكاديمية مع التأكيد على الصورة المشرقة التي تزيد من اخالص
 الطالب في عمله ومهنته مستقبالً. 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  ادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 البرنامج. 



الصفحة    
١٩٩ 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -١٠

 المعرفة والفهم  -أ
  ر ومكونات نظم المعلومات المصرفية. تعريف الطلبة بمفهوم وعناص -١أ   

  تعريف الطلبة بالمكونات االساسية لنظم المعلومات المادية والبشرية والبرامجيات. -٢أ
 شرح دور الحاسبة االلكترونية في تسهيل العمل المصرفي لميزاتها العديدة.  -٣أ
 ات.تعريف الطلبة بنظم االتصال ومكوناتها واهميتها في نقل المعلوم -٤أ    
 بيان ضرورة امن المعلومات في المصارف وضرورة حمايتها من كل المخاطر.   -٥أ
   -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  زيادة مهارة الطلبة وجعلهم قادرين للعمل في الميدان الوظيفي والمصرفي بشكل خاص.  - ١ب 
  راكهم في صنع القرار.عريفهم على كيفية االسهام في ادارة المصرف او المنظمة واش  - ٢ب 

  جعلهم قادرين على الرقي والتقدم في السلم الوظيفي وكيفية التعامل مع الزبائن   - ٣ب          
     -٤ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
  .المحاضرات االكاديمية 
 .االمثلة القريبة من الواقع الميداني 
 شرح المادة وتجسيد مضمونها  

 
 طرائق التقييم       

  
 ختبار الفصل االول. ا  
  .النشاط الجاري في المحاضرة مع تخصيص حصة من التقييم على حضور المحاضرة  
  .اختبار الفصل الثاني  
  .النشاط الجاري في المحاضرة مع تخصيص حصة من التقييم على حضور المحاضرة 

  مهارات التفكير  -ج
  المصرفية القدرة على حل المشاكل العملية التي تخص نظم المعلومات  -١ج
  معرفة كيفية بناء نظام معلومات مصرفي كفوء وناجح  -٢ج
  التعرف على كيفية جمع البيانات التي تعتبر المادة الخام التخاذ القرار المصرفي  -٣ج
     -٤ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  .المحاضرات االكاديمية 
 .االمثلة القريبة من الواقع الميداني 
 مونهاشرح المادة وتجسيد مض 

 طرائق التقييم     
  .اختبار الفصل االول  
  .النشاط الجاري في المحاضرة مع تخصيص حصة من التقييم على حضور المحاضرة  
  .اختبار الفصل الثاني  



الصفحة    
٢٠٠ 

 
  

  

 النشاط الجاري في المحاضرة مع تخصيص حصة من التقييم على حضور المحاضرة. 

  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).والمنقولة ( المهارات األخرى  المهارات العامة -د 
  تطبيقات نظم المعلومات على الحاسبة االلكترونية  -١د 
  التعرف على مبادئ البرمجة  -٢د 
  تشجيع التعلم الذاتي فيما يخص احدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال -٣د 
    -٤د 



الصفحة    
٢٠١ 

 
  

 بنية المقرر  -١١

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

سم الوحدة / المساق  ا
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

النظام: تطوره ومفهومه   التعرف على مفهوم النظام  ٣+ ٣ ٢+١
 ومكوناته وانواعه

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+ ٣ ٤+٣ 
معرفة مفهوم نظام 

 المعلومات المصرفي
 اته وانواعهومكون

نظم المعلومات  
المصرفية: المفهوم 
 والمكونات واالنواع 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+ ٣ ٦+٥ 
التعرف على مصادر  

المعلومات وخصائصها  
 وجودتها 

النظم والمعلومات الخاصة  
 بها وبيئة االعمال

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 يةصف

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣ ٨+٧ 
التعرف على االثار  

والسلبية لعصر  اإليجابية
 المعلومات 

والسلبية  اإليجابيةاالثار 
لنظم المعلومات  

 والتحديات التي تواجهها 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣ ١٠+٩ 

التعرف على العوامل  
الداخلية والخارجية  
المؤثرة على عمل  

 النظام 

العوامل التي تؤثر على 
كفاءة وفاعلية نظم  

 المعلومات المصرفية

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣ ١٢+ ١١ 

فهم امنية المعلومات 
والمخاطر التي  

الى   افةباإلضتواجهها  
 طرق الحماية  

 امن المعلومات 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣  ١٤+ ١٣ 
  أنواعالتعرف علة 

نظم المعلومات داخل 
 المصرف 

وخصائص نظم   أنواع
 المعلومات في المصارف 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
 الواجب البيتي،

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣  ١٦+ ١٥ 

التعرف على دور  
المعلومات في انجاز  

 اإلداريةاالعمال 
واهميتها في مواجهة  

 االزمات 

دور نظم المعلومات  
المصرفية في دعم  

 وإدارة اإلدارةوظائف 
 االزمات  

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية
االمتحانات ، 

الواجب البيتي، 
المناقشة ،  

 المواظبة

٣+٣  ١٨+ ١٧ 
دراسة مكونات  

المصرف وفق نظرية 
 النظام 

المصرف كنظام ومكونات  
نظام المعلومات في  

 المصرف 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣  ٢٠+ ١٩ 

  أهميةالتعرف على 
تكنولوجيا المعلومات  

في تسهيل العمل 
 المصرفي

تكنولوجيا   أهمية
واهمية اعتماد  المعلومات

 التقانة في المصارف 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

االمتحانات ، اضرة محالخدمات المالية  التعرف على الخدمات  ٣+٣  ٢٢+ ٢١



الصفحة    
٢٠٢ 

 
  

 البنية التحتية   -١٢

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ب    اإلداريةنظم املعلومات :  ، املصرفية ، واحملاسبية / أ.د. سامي ذ
  ٢٠١٩الغريري/

نظم املعلومات املصرفية : مدخل معاصر ودراسات حالة / د. حسام علي  
  ٢٠١٨الالمي / 

 . ٢٠٠٧فايز مجعة النجار/ نظام املعلومات املصرفية/ 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 ال توجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
رات ميدانية اىل املصارف اخلاصة   واحلكومية ز

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

المصرفية الهاتفية  
والمصرف المنزلي  
والمصرف الناطق  

 وطرق االستفادة منها 

والمصرفية االلكترونية 
 الحديثة 

نظرية، مناقشة 
 صفية

الواجب البيتي، 
المناقشة ،  

 المواظبة

٣+٣  ٢٤+ ٢٣ 

التعرف على  
المصرف االلكتروني  

ومتطلبات انشائه  
ومميزاته ومحدداته  

وفرقه عن المصرف  
 التقليدي 

المصارف االلكترونية 
 واالفتراضية

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

االمتحانات ،  صفية
 الواجب البيتي،

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣  ٢٦+ ٢٥ 
  أساليب التعرف على 

العمل عبر االنترنت  
 واوجه االستفادة منها 

العمل المصرفي عبر 
 االنترنت 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣  ٢٨+ ٢٧ 

التعرف على كيفية  
تسديد المدفوعات 

المالية وفق الطرق  
 لكترونية الحديثة اال

 طرق الدفع االلكترونية

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة

٣+٣  ٣٠+ ٢٩ 
  أنواعمعرفة 

وخصائص البطاقات  
 المصرفية 

 البطاقات المصرفية 

محاضرة 
نظرية، مناقشة 

 صفية

االمتحانات ، 
الواجب البيتي، 

المناقشة ،  
 المواظبة



الصفحة    
٢٠٣ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 وم المالية والمصرفية قسم العل  القسم الجامعي / المركز  -٢

 ٤٤٣التمويل الدولي /  اسم / رمز المقرر  -٣

  البرامج التي يدخل فيها  -٤

 اسبوعي الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  -٥

 سنوي  الفصل / السنة  -٦

 ( ساعة )  ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٧

   ٢٠٢٠ –  ٣ –  ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٨

 أهداف المقرر -٩

ر ق ال ف  العاإلى    يه فة  ع ال ال  للس خلة  م   ، تعالال الف  ارإلا  ه لل  و  اف في  لال  أه

ة   وليوأه ل ال اد   ال ا االق ة م دور فاعل في ال ائ ة وال ان االت ال ة وال ول ات ال س وما لل

ات  ل ال فاء  ولة ع اال ارد ال ما تع م ق ع ق ال ارها اح   . اع

 

يجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إ
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 جات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخر -١٠



الصفحة    
٢٠٤ 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
  التمويل الدولي  -١أ
  ميزان المدفوعات  -٢أ
 المالية  األسواق -٣أ
 المصارف الدولية  -٤أ
 االخطار المالية  -٥أ
 االستثمار االجنبي  -٦أ

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  رؤوس االموال دولياً.   معرفة االليات اللتي يتم بها انتقال   - ١ب 
  معرفة اليات عمل المؤسسات المالية الدولية.    - ٢ب 
   فهم وتحليل ميزان المدفوعات.   - ٣ب 

    ومزاياه وسلبياته. األجنبياالطالع على طبيعة االستثمار    -٤ب   
     
 طرائق التعليم والتعلم       

  
 ( الحضورية وعبر االنترنيت) إلقاء المحاضرات .  
  الكتب المنهجية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية . قراءة  
 المباشرة مع الطلبة.  المناقشة 

 
 طرائق التقييم       

 :   ية تقيم المعرفية والمهاراتية للمقرر مثالكيف

   .االختبارات الشهرية والنهائية  
 .االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية  
 ية المكلفين بها تقديم الواجبات المنزل 

 
  مهارات التفكير  -ج

  افساح المجال للطالب في ميدان المناقشة ودون تقييد.  -١ج
  تشجيع الطلبة على المناقشة وابداء الرأي بغض النضر عن صحة او خطأ الرأي. -٢ج
  مسألة تثار للخروج برأي مشترك عنها.  أيتشجيع الطلبة على التداول فيما بينهم حول  -٣ج
  والتدرج العلمي في مستوياتها.  األسئلةنمط تنويع  -٤ج

   
  
  
  
  
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  
الوجدانية والقيمية للمقرر وهي طرائق متعددة تختص بطرائق التدريس   األهدافطريقة التعليم 



الصفحة    
٢٠٥ 

 
  

  

  :  منها
 

   واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. األسئلةمعرفة  
  محاكاة الطالب نحو فهم العلة والسبب .  
 .زيادة الحس الرقمي في التعبير  
 .العصف الذهني 
  
 
 طرائق التقييم     
  

  كـ :  الوجدانية والقيمية للمقرر األهدافطرائق تقييم 
 

   االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. األسئلةإفراد جزء من  
 .مشاركة الطالب في قاعة الدرس  
 .الواجبات الالصفية 
   ات الفصلية واالختبار النهائي. اراالختب 

 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 

 
  تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام مصادر متعددة للمنهج.  -١د 
والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل   -٢د 

  لها.
  تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -٣د 
      
  
  
  
  
  



الصفحة    
٢٠٦ 

 
  

 حتية  البنية الت -١٢

 بنية المقرر  -١١

اسم الوحدة / المساق   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
 أو الموضوع 

طريقة  
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 ٤ لثاني األول وا
التعريف و عوامل النشوء و األهمية و  
 االتجاهات الحديثة في التمويل الدولي

مقدمة عامة للتمويل  
  الدولي

  نظري 

الثالث 
 والرابع  

٤ 
التعريف بميزان المدفوعات وعناصره والية  

 التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات  
ميزان المدفوعات  
  والتدفقات النقدية 

  نظري 

 ٢ الخامس
االشكال التنظيمية للمصارف الدولية ومهام كل 

 نوع من هذه المصارف 
  نظري  المصارف الدولية 

السادس 
 والسابع 

٤ 
توضيح  مفهوم الخطر وانواعه وتحديد المعالم  

 االساسية للخطر
االخطار المالية  

 والمصرفية 
  نظري  

الثامن  
والتاسع 
 والعاشر

الحادي  و
 عشر 

٨ 
ية الدولية وانواعها  التعرف على االسواق المال

، ومعرفة ادوات وهيكل واهمية كل سوق من  
 االسواق المالية 

االسواق المالية  
 الدولية 

  نظري  

الثاني عشر  
  والثالث عشر 
 والرابع عشر
والخامس  

 عشر 

٨ 
مفهوم االستثمار االجنبي وانواعه ودوافعه ، 
وتطور واشكال كل نوع من انواع االستثمار  

 االجنبي. 
  نظري  االجنبي االستثمار 

السادس عشر 
والسابع عشر  
والثامن عشر  
والتاسع عشر  
والعشرون 
والحادي  
 والعشرون 

١٢ 

التعريف باالزمات المالية العالمية ومظاهر  
ونظريات االزمات المالية العالمية مع دراسة  

اهم االزمات المالية العالمية وتوصيفها  
 وخواصها وادارتها ومعالجتها

االزمات المالية  
 لعالمية ا

  نظري  

(الثاني  
والثالث 
والرابع  

والخامس  
والسادس) 
 والعشرون 

١٠ 

التعريف بمفهوم العمارة المالية (الدور الجديد  
للمؤسسات المالية الدولية)، ومضامين مفهوم  

العمارة وعناصره االساسية واالجراءات العالمية 
للمؤسسات المالية الدولية وادارة النتائج االجتماعية  

 العالمية  ات الماليةلالزم

  نظري  العمارة المالية

(السابع  
والثامن 
والتاسع)  
والعشرون  
 والثالثون 

٨ 

التعريف بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  
واهداف كل منهما ومصادر تمويلهما والية 
منح القروض والتعريف بمؤسسات البنك 

 الدولي.

المؤسسات المالية  
 الدولية 

  نظري  



الصفحة    
٢٠٧ 

 
  

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ات واالدوات) /                    ل اكل والع خل في اله ولي (م ل ال ال
ل  م  ال  د. س

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 

ت االجتماعية ( وتشمل على سبيل الخدما
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 

  

 القبول   -١٣

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
٢٠٨ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
قـــ الع   اف وال يجـــــهاز اإلشـــــ   لــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  -١

 العلوم المالية والمصرفية   القسم الجامعي / المركز -٢

  ٤١٤٣المصارف االسالمية /  اسم / رمز المقرر  -٢

  البرامج التي يدخل فيها  -٣

 القاعات الدراسية والتعليم االلكتروني  أشكال الحضور المتاحة  -٤

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩لعام الدراسي / ا الفصل / السنة  -٥

 ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -٦

 ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٤ تاريخ إعداد هذا الوصف  -٧

  : أهداف المقرر -٨

ة العق  -١ اد اإلسالمي ون ات اإلق الع على أساس  اإل

ة  -٢ ارف اإلسالم أة ال ة ون فة اإلسالم م ال ف على مفه ع  ال

ة اإلس -٣ ات ال ه ال ام  ة اإلل  الم

  
  
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
وبين وصف    المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
٢٠٩ 

 
  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -٩

 المعرفة والفهم  -أ
  القدرة على معرفة آلية عمل المصارف االسالمية  -١أ
  القدرة على معرفة الهيكل التنظيمي للمصارف االسالمية  -٢أ
 القدرة على قياس درجة العالقة بين المصارف التقليدية واالسالمية.  -٣أ
  

  لمهارات الخاصة بالموضوع  ا  -ب 
     .اإلسالميةالتمكين من المعرفة الكافية ألدارة وتنظيم وعمل المصارف  – ١ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات الصفية  .١
 المحاضرات االلكترونية  .٢
  النشاطات الصفية الحضورية وااللكترونية  .٣

 

 طرائق التقييم       
  تحانات اليومية ، المشاركات الصفية االمتحانات الفصلية واالم   
 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرة، األنشطة الصفية    
  
 
 طرائق التقييم     
  االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية ، المشاركات الصفية    
 

  تطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال -د 
   -١د 
  -٢د 
  -٣د 
    -٤د 



الصفحة    
٢١٠ 

 
  

 البنية التحتية   -١١

 بنية المقرر  -١٠

اسم الوحدة / المساق   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع 

المعرفة والفهم لمواضيع   ٤ ٢-١
 المقرر

أهمية اإلقتصاد  
اإلسالمي ومفهومه  

 ومصادره وخصائصه 
 االمتحان  المحاضرة

٦ ٥-٣ 
المعرفة والفهم لمواضيع  

 المقرر

مبادئ اإلقتصاد 
اإلسالمي وأركان  

 العقد وشروطه 
 االمتحان  المحاضرة

٦ ٩-٦ 
المعرفة والفهم لمواضيع  

 المقرر

تعريف المصارف  
اإلسالمية ونشأتها  

 وأهدافها
 االمتحان  المحاضرة

٦ ١٣- ١٠ 
المعرفة والفهم لمواضيع  

 المقرر

المصرف المركزي 
ه وبين  والعالقة بين

 المصارف اإلسالمية 
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٦ ١٦- ١٤
 المقرر

 البيع بالتقسيط  
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٤ ١٩- ١٧
 المقرر

 اإلستصناع 
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٤ ٢٢- ٢٠
 المقرر

 السلم
 االمتحان  المحاضرة

رفة والفهم لمواضيع  المع ٢  ٢٣
 المقرر

 المرابحة
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٢  ٢٤
 المقرر

 الوديعة 
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٢  ٢٥
 المقرر

 المصرف
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٢  ٢٦
 المقرر

 القرض الحسن
 االمتحان  المحاضرة

والفهم لمواضيع  المعرفة  ٢  ٢٧
 المقرر

 الوكالة 
 االمتحان  المحاضرة

المعرفة والفهم لمواضيع   ٢  ٢٨
 المقرر

  المغارسة
 االمتحان  المحاضرة

٢  ٢٩ 
المعرفة والفهم لمواضيع  

 المقرر

مخاطر المنتجات 
المصرفية اإلسالمية  

)١ (  
 االمتحان  المحاضرة

٢  ٣٠ 
المعرفة والفهم لمواضيع  

 المقرر

مخاطر المنتجات 
مصرفية اإلسالمية  ال
)٢ (  

 االمتحان  المحاضرة



الصفحة    
٢١١ 

 
  

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ة   ارف اإلسالم  د. صالح العلي  –ال

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
 التوجد 

ت االجتماعية ( وتشمل على سبيل الخدما
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
 التوجد 

  

 القبول   -١٢

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصفحة    
٢١٢ 

 
  

ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
قـــ    اف وال يجـــــهاز اإلشـــــ    العلــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض     دائ

             

  وصف المقررنموذج 

  

 كلية المعارف الجامعة  المؤسسة التعليمية  .٢٠

 قسم العلوم المالية  و المصرفية   القسم الجامعي / المركز  .٢١

 ٤٤١االسواق المالية /  اسم / رمز المقرر  .٢٢

  البرامج التي يدخل فيها  .٢٣

 اسبوعي الكتروني   حضور أشكال الحضور المتاحة  .٢٤

 سنوي   الفصل / السنة  .٢٥

 ساعة   ٩٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٢٦

 ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٠ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٢٧

 أهداف المقرر .٢٨

 ياتوال المالية مفهوم االسواق في لهم المقدمة العلمية المعلومات خالل من  الطلبة مدارك توسيع
ة والعالقة وانواع االسواق المالية وأدوات االستثمار في السوق المالي   االقتصاد في ودورها عملها

  . المناسبة ةواتخاذ القرارات االستثماري  بين العائد والمخاطرة
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
بينها وبين وصف    المتاحة. والبد من الربطالتعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



الصفحة    
٢١٣ 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .٢٩

  المعرفة والفهم  -أ
   .أهمية االسواق المالية في االقتصاد 
  .أدوات االستثمار في السوق المالية 
   .مخاطر االستثمار في السوق المالية 
  االستثمارية وانواعها.  القرارات 
  .العائد والمخاطرة كيفية قياسها 
   .المحفظة االستثمارية 

  
  
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
      .اكتساب الثقة عند التعامل في السوق المالية 
   .زيادة امكانية تقدير العوائد المستقبلية والمخاطرة لالستثمار في االوراق المالية 
  ل تنويع المحفظة االستثمارية لتقليل المخاطر. اتساع مداركه حو 
  .امتالك رؤية عن اليات التعامل في السوق المالية 

  
 

 طرائق التعليم والتعلم       

 .المحاضرات 
  .المناقشة 
   .حلول تمارين  

  
 

 طرائق التقييم       
  
  ٢٥االمتحانات الفصلية  .% 
   ١٥المشاركة واالمتحانات اليومية والحضور٪ . 
  ٦٠المتحانات النهائية ا٪.  

 
  مهارات التفكير  -ج
   .اكتساب المهارات المطلوبة للعمل في السوق المالية 
   .التفاعل االجتماعي االيجابي 
  .تكوين عالقات ايجابية ناجحة من خالل روح الفريق 
   .االلتزام بالقيم االجتماعية السائدة 
 .عدم اهدار االموال واستثمارها في مجالها الصحيح 

 



الصفحة    
٢١٤ 

 
  

  

 طرائق التعليم والتعلم      

  
  .العصف الذهني 

  المناقشة والحوار.  
 
 طرائق التقييم     

 .المناقشة 
  امتحانات مفاجئة  
  

 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
    .زيادة ثقة الطالب في اتخاذ القرارات المناسبة 
  ل الشخصية العلمية للطالب. صق 
  .استدعاء الجانب االبداعي للطالب 
   .القدرة على التطور الشخصي وتنمية الذات 
نضوج وبلورة االفكار العلمية من خالل قدرته على مناقشة المحيطين به في مجال   

 اختصاصه



الصفحة    
٢١٥ 

 
  

 بنية المقرر  .٣٠

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
و اسم الوحدة / المساق أ

 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوع

٢  ١ 
المفاهيم االساسية 

لالستثمار و القرارات 
  االستثمارية 

مفاهيم االستثمار   .١
 و المضاربة  

العالقة بين العائد  .٢
و المخاطرة و  

  المضاربة  

  محاضرة 

امتحان الفصل 
االول + امتحان 
الفصل الثاين + 

ت يومية +  امتحا
  مشاركة  

٢  
٢ 

الساسية لقرار المقومات ا
  االستثمار  

انواع قرارات   .١
 االستثمار 

المقومات   .٢
االساسية لقرار  

  االستثمار 

    محاضرة 

  مخاطر االستثمار   ٢  ٣

مفهوم مخاطر   .١
 االستثمار 

انواع مخاطر   .٢
  االستثمار 

    محاضرة 

  قياس مخاطر االستثمار   ٢  ٤
.طرق قياس مخاطر  ١

  االستثمار 
    محاضرة 

٥  
  مجاالت االستثمار  ٢

هوم مجال  مف .١
 االستثمار 

تبويب مجاالت   .٢
  االستثمار 

    محاضرة  

٦  
  ادوات االستثمار   ٢

مفهوم ادوات   .١
 االستثمار 

انواع ادوات   .٢
  االستثمار 

    محاضرة 

  االوراق المالية   ٢  ٧

 المفهوم و االهمية   .١
مزايا و عيوب   .٢

االستثمار 
  باالوراق المالية  

    محاضرة 

  المحافظ االستثمارية   ٢  ٨

فظ  مفهوم المحا .١
 االستثمارية 

بناء المحفظة   .٢
االستثمارية 

  المثلى 

    محاضرة 

٢  ٩ 
بناء المحافظ االستثمارية  

  المثلى 

بناء و تكوين   .١
المحافظ  

 االستثمارية 
خواص المحافظ   .٢

  المثلى 

    محاضرة 

  قرارات مدير المحفظة   ٢  ١٠

القرارات لمدير   .١
 المحفظة  

عوامل نجاح   .٢
  سياسة المحفظة  

    محاضرة 

١١  
    محاضرة   سياسات ادارة المحفظة    لمحفظة االستثمارية ادارة ا ٢



الصفحة    
٢١٦ 

 
  

  االسواق المالية  ٢  ١٢

مفهوم االسواق   .١
 المالية 

خواص السوق   .٢
  الجيدة 

    محاضرة 

  انواع االسواق المالية  ٢  ١٣

تصنيف و انواع   .١
 االسواق المالية  

المحافظ   .٢
االستثمارية 

  الدولية  

    محاضرة 

  االسواق المالية  ٢  ١٤

اركان السوق   .١
 لمالي ا

كفاءة السوق   .٢
  المالي 

    محاضرة 

٢  ١٥ 
سوق النقد و سوق رأس  

  المال  

 المفهوم  .١
الخواص لكل   .٢

 منهما  
ادوات االستثمار  .٣

 في سوق النقد  
ادوات االستثمار  .٤

في سوق راس  
  المال  

    محاضرة 

١٦  
  االسواق المالية  ٢

مفهوم السوق   .١
 المالي 

اركان السوق   .٢
 المالي 

مواصفات السوق   .٣
  المالي 

  رة محاض

امتحان الفصل  
االول + امتحان 
الفصل الثاني +  

امتحانات يومية +  
  مشاركة 

١٧  
  االسواق المالية  ٢

خواص السوق   .١
 المالية العربية 

معوقات السوق   .٢
  المالية العربية 

    محاضرة 

١٨  
   انواع االسواق المالية  االسواق المالية  ٢

    محاضرة 

  االسواق المالية  ٢  ١٩
سوق النقد ,  .١

, االدوات  المفهوم 
  , االهمية 

    محاضرة 

٢٠  
  سوق رأس المال  ٢

مفهوم سوق رأس   .١
 المال  

خواص سوق   .٢
 رأس المال  

ادوات االستثمار  .٣
  فيه 

    محاضرة 

٢  ٢١ 
التحليل المالي و الفني  

  للمنشاة 

تحليل االسهم و   .١
 السندات  

اهمية تحليل  .٢
  االسهم و السندات  

    محاضرة 

  تحليل االسهم و السندات  ٢  ٢٢

الفائدة و  معدالت  .١
 االسهم 

مستويات تحليل   .٢
  االسهم 

    محاضرة 

  تحليل االسهم و السندات  ٢  ٢٣

مكونات مستويات   .٣
 التحليل 

اثر معدالت   .٤
الفائدة على 

    محاضرة 



الصفحة    
٢١٧ 

 
  

  

 البنية التحتية   .٣١

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  كويل  ة، برايانالمالي  االسواق على عامة نظرة
 د مطر. ادارة االستثمارات، محم 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال  
ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ) 
  اجراء كوزات اسبوعية , امتحانات يومية و شهرية 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 

خصصة مع اساتذة اخرين , حضور  حضور ندوات مت
 ندوات اخرى  

  

  االسهم و السندات  

٢  ٢٤ 
المؤشرات و المعايير  
  المستخدمة في التحليل  

 مؤشرات االسهم   .١
  مؤشرات السندات   .٢

    محاضرة 

  الية المشتقات الم ٢  ٢٥

مفهوم المشتقات   .١
 المالية 

انواع المشتقات   .٢
  المالية 

    محاضرة 

  المشتقات المالية  ٢  ٢٦

مخاطر و مزايا  .١
 التعامل بها 

اثر المشتقات على  .٢
  االزمات المالية  

    محاضرة 

  المشتقات المالية  ٢  ٢٧
 العقود المستقبلية  .١
  عقود الخيارات   .٢

    محاضرة 

٢٨  
    محاضرة   لة  العقود االج  المشتقات المالية  ٢

    محاضرة   الهندسة المالية    المشتقات المالية  ٢  ٢٩

    محاضرة   اعادة و خالصة للفصل    المشتقات المالية  ٢  ٣٠

 القبول   .٣٢

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  



الصفحة    
٢١٨ 

 
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


