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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.من الفرص مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 كلية اإلدارة واالقتصاد  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العلوم المالية والمصرفية

  علوم مالية ومصرفيةبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :دراسي النظام ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 )كورسات( فصلي

 (ِ( Association collegiate school of business  المعتمد   برنامج االعتماد .6

دورات تدريبة للطلبة لتطوير المهارات المهنية للطلبة / زيارات ميدانية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 / تدريب صيفي(
  27/6/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي .9
 في العراق  المالية والمصرفيةعلوم الاعداد كوادر كفؤة في مجال  .1
في  العلوم المالية والمصرفيةالمساهمة في تطوير الكوادر العلمية في مجال  .2

 مؤسسات الدولة.
من خالل الندوات والمؤتمرات والبحوث  المالية والمصرفيةمشاكل المعالجة  .3

 المتخصصة.
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
يتمكن المتخرج من تنظيم المعرفة والمعلومات واالحتفاظ بها في ذاكرته تمهيداً الستعمالها وظيفياً في  ان-1

      المستقبل.

تيعاب لما تلقاه من معلومات ومهارات ان يتمكن المتخرج من تحصيل أكبر قدر ممكن من الفهم واالس-2

 بحيث يتمكن في النهاية من تسويقها وإعادة انتاجها بأسلوبه الخاص. 

يتمكن من تحليل النتائج وإعادة توظيفها لحل المشكالت وان يمتلك ذهنية المحلل وفق معطيات علمية  ان-3

 قائمة على أسلوب التفكير والبحث العلمي.
 ى الظواهر االنطباعات واآلراء الذاتية.ان يتمكن من الحكم عل-4
 يقيم التكاليف وااليرادات وفق مفاهيم الكفاءة والفعالية.  ان-5
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .للمفاهيم المالية والمصرفية وتوظيفها في الجانب الميدانيمعرفة الطالب  – 1

 في مختلف القطاعات. لمالي والمصرفياقدرة الطالب على تقييم مدى تطور العمل  – 2

 .المصرفيةتكاليف التمكين الطلبة من تحليل  – 3

      . المصرفيةمراجعة نظم العمل  –4
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات.طريقة القاء  .1
2. Student center. 
3. (Team of project  - .) المجاميع الطالبية 
4. (work shop-  ) ورش العمل 
 رحالت العلمية لمتابعة تنفيذ العمل المحاسبي (.) ال .5
 (.  Learning technologies on campus) التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي ( )  .6
 ( . Experiential learning) التعلم التجريبي ( )  .7
  ( . Application Learning) تطبيق التعليم ( )  .8

 
 :طرائق التقييم      

، األنشطة اليومية ، استخدام أسلوب مشاريع كتابة التقارير العلمية ، أبحاث  صلية والشهريةالفاالمتحانات 

 .معاصرةال المالية والمصرفيةمشاكل ال، المناقشات في تخرج

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . لمالية والمصرفيةان يتمكن المتعلم من استقبال وتقبل المعلومة ا -1         

 لخدمة المؤسسات والمجتمع ويتمكن من تنفيذها وفقاً لذلك . المالية والمصرفيةن من اعتبار المعرفة متمك -2

 قادر على العمل بروح الفريق الواحد.-3

يلتزم بأخالقيات البحث العلمي واخالقيات المؤسسات الجامعية واخالق التي مصدرها الدين والنظم -4   

 االجتماعية السائدة .
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 :التعليم والتعلم طرائق     
 

 استخدام التعليم االلكتروني مع استخدام الصبورة داخل القاعة الدراسية . .1
تكليف الطلبة بمهام على شكل مجاميع للعمل كفريق من خالل الواجبات البيتية التي يجلبها الطالب في  .2

 األسبوع الذي يلي المحاضرة السابقة .
ر على التفاعل بين الطلبة والتواصل فيما بينهم بعد انتهاء تصميم مهام تساعد من خاللها برامج المختب .3

التدريب من اعطائهم واجبات تتطلب االستقصاء والبحث واستشارة تدريسيين اخرين او التعاون فيما 

 بينها .
المالية والمصرفية استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب ) مثال : اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم  .4

 وتنظيم حياته الشخصية (. المالي والمصرفيكتسب مهارة العمل الصحيح ي
استراتيجية مهارة التفكير العالية ) مثال اذا كان الطالب يرغب في اتخاذ قرار جيد ، من المهم ان يفكر  .5

القرار واذا قرر دون تفكير او اذا كان ال يستطيع التفكير جيداً او اذا كان ال يستطيع جيداً قبل ان يتخذ 

 . (ان يقرر او ربما لن يقرر فهذا يعني ليس لديه مهارة التفكير العالية
( ) هي مصطلح يرمز ألعلى مستويات  critical thinkingاستراتيجية التفكير الناقد في التعلم )  .6

 الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول الى الحل المطلوب ( التفكير والتي يهدف
 العصف الذهني  .7

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق مختصر المادة

 عملي     نظري      

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

International skills: Student ability of speaking and understanding other languages :  
 التحدث وفهم اللغات األخرى(. مقدرة الطالب علىاملهارات العاملية )

Negotiating & discussion to reach agreement: Student ability  to influence and 
convince others  

 ثري وإقناع االخرين ،للمناقشه والتوصل اىل اتفاق .التفاوض واالقناع )الطالب قادر على التا
Leadership: Student ability  to motivate and direct others 

 تحفيز وتوجيه االخرين ( العلى  قابلية الطالبالقيادة ) 
 

Independent: student empowering to work on its own papers through the 
necessary means and tool of writing a research in which could be used in further 
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life necessity after graduation. 
واالحتفاظ بتلك  التجريبيةالطالب من ان يدير حبث التخرج بنفسه من خالل إجراءات البحث واساليبه  )متكنياالستقاللية ابلعمل 

 .التخرج(املهارات ملا بعد 
 

 
 المعهد(ألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ا )وضعمعيار القبول  .13

 .ظمة المتعلقة لاللتحاق بالكلية األن وضع
 

 
 : أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكتروني للكلية او الجامعة . -
 دليل الجامعة . -
 اهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم  -
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 مخطط مهارات المنهج

 ات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةالتأهيلية و

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .01

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 (  ( power pointالمحاضرات على السبورة 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 يمية األهداف الوجدانية والق -ج

 -0ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .0

 كلية اإلدارة واالقتصاد     / المركز علمي القسم ال .2

 العلوم المالية والمصرفيةقسم  مز المقرراسم / ر .3

 الدروس النظرية  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 27/6/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
 وتطورها . الحديثة المالية والمصرفيةمفاهيم الاكتساب الطالب معرفة مهارة معرفية عن  -
 ومسؤولياته . خريج قسم العلوم المالية والمصرفيةيتم تزويد الطالب بالمعلومات عن وظائف  -
 . العلوم المالية والمصرفيةاكتساب الطالب مهارة معرفية بأهمية مبادى  -
اعداد كوادر قادرة على نقل ما تتلقاه من معلومات ومهارات وأساليب تفكير لممارسة مهنية في  -

 .من خالل سوق العمل المستقبل
مشاركة الطالب ومساهمتة في التخطيط للتدريس واختيار أساليب التدريس واالختبارات من خالل  -

 دراسات متتابعة يجريها القسم وتناقش تباعا من قبل اللجنة العلمية .
 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 -0د
 -2د
 -3د
    -4د

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 البنية التحتية  .02

 املقرر من قبل الوزارة  و         لكتاب املنهجي ملادةا كتب المقررة المطلوبة ـ ال0

 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم
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 الكتب املتوفرة يف مكتبة الكلية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 يت املراجع املتوفرة على االنرتن

 اليوتيوب التعليمي املتوفر جماان على االنرتنيت  مواقع االنترنيت .... ،ب ـ المراجع االلكترونية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

_متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 0

تشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني التدريب الصيفي الخدمات االجتماعية ) و

 والدراسات الميدانية (

_يتم تكليف الطالب باعداد تقارير )ورق عمل( واالخذ بها بعد اجراء التعديالت المناسبة واجراء بحوث 2

   ودراسات متخصة بالموضوع .

 

 

 

 
 


