
    وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة دجلة: اجلامعة
 كلية دجلة اجلامعة  /ةالكلي

  قسم العلوم املالية واملصرفية :القسم العلمي
 2021/ 9 /18اتريخ ملء امللف : 

 
 :التوقيع

 أ. د مجال داود سلمان : اسم رئيس القسم
 2021/ 9/ 18 :لتاريخا

 :التوقيع
   سعيد د . ابراهيم اسم املعاون العلمي:

 :لتاريخا
 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
        

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 ارة التعليم العالي والبحث العلميوز المؤسسة التعليمية .1

 قسم العلوم المالية والمصرفية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 برنامج العلوم المالية والمصرفية

 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام فصلي

 الجامعة العراقية / قسم العلوم المالية والمصرفية  المعتمد   رنامج االعتمادب .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 لعلومقسم ا –وزارة العليم العالي والبحث العلمي ، الجامعة العراقية 

 المالية والمصرفية 

 2021/ 9/ 18 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

o الية وبكفاءة عومتخصصة في المجال المالي والنقدي ، ج الى تخريج كوادر علمية متميزة يهدف البرنام
 لبي متطلبات سوق العمل المتطورة.بحيث ت

o . كما يؤهل البرنامج الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسات العليا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  هداف المعرفية ألا -أ
 يزود البرنامج الخريج بحصيلة معرفية في مجال العلوم المالية والمصرفية .   -1أ

 عدم اقتصار المعرفة على الجوانب النظرية ، بل يتضمن بعض الجوانب العملية والتطبيقية.  -2أ

مل بيسر ى سوق العريج الدخول اليتضمن البرنامج تدريب الطلبة في المؤسسات الحكومية واالهلية التي تؤهل الخ -3أ

 وسهولة .

 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
ة والمالية سبية والمصرفييزود البرنامج الطالب بمهارات استخدام الكومبيوتر والقدرة على ادخال االنظمة المحا -1ب

 على الة الحاسوب . 

لتجارية المراسالت االنجليزية ، بحيث يتمكن من فهم واستيعاب ايزود البرنامج الطالب بمعرفة جيدة في اللغة   -2ب

 والمالية والمصرفية ضمن مجاالت تخصصه . 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
ية يانات رقمبتماد استخدام طرائق التعليم االلكترونية والتقليدية مع التركيز على االمثلة التطبيقية واع

ة وعدم قياسيلى المنهج الكمي واستخدام االساليب االحصائية والنماذج الوكيفية تحليلها باالعتماد ع

 االقتصار على الدراسة الوصفية .
 طرائق التقييم      

 لطلبة اتكليف وريرية ) االمتحانات السريعة والطويلة ( يتم تقييم الطالب من خالل االمتحانات الشفهية والتح

لنهائي % ، ويكون االمتحان ا 40ث يجمع الطالب درجة للسعي  من بالواجبات واعداد تقارير وبحوث ، بحي

 % ز 60للفصل ليغطي المادة كاملة من 

  

 الوجدانية والقيمية. األهداف -ج

 
 شيوع روح التعاون والمحبة بين الطلبة . -1ج

 تعزيز روح االنتماء والوالء لمجتمعه ووطنه.-2ج

  خالص من خالل االرشاد التربوي.مشاعر االتنمية المشاعر االيجابية وغرس -3ج

 وخاصة في المجال البحثي  Team Workبث روح فريق العمل  -4ج

 -5ج
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 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل . -1د

 ن التطوير الذاتي  لما بعد التخرج .تمكين الطلبة م -2د

 تشجيع الطلبة على التحليل العلمي والنقد الموضوعي والمشاركة في النشاطات العامة . -3د

  

- 

 
 
 طرائق التعليم والتعلم          

 .الشرح والتوضيح بمختلف الوسائل االيضاحية  .1
 المحاضرات النظرية والتطبيقية . .2
يح مؤسسات الدولة والقطاع الخاص .الشرح والتوضالتدريب الصيفي للطلبة في  .3

 بمختلف الوسائل االيضاحية .
 

 

 
 
 
 

 الكورس االول .المرحلة االولى طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 االختبارات الشفهية  .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 يع التخرج  .مناقشة مشار .5

 بنية البرنامج  .11

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

    عملي نظري      

 3 - 3 1مبادئ االقتصاد  ECB400 المرحلة االولى

 mGB300  3 - 3 1مبادئ ادارة االعمال 

 mGB100 3 - 3 1ة مبادئ محاسب 

 STB200  3 - 3 1مبادئ االحصاء 

 HDB009  حقوق االنسان

 والديمقراطية 
2 - 2 

 Reading 

inbaningandfinance   1 
FBB601 2 - 2 

 ARB009 2 - 2 اللغة العربية 
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\ 
 
 
 
 
 
 
 

 .الكورس الثاني .المرحلة االولىطرائق التقييم          

 ية والفصلية .االختبارات النظرية اليومية والشهر .1

 االختبارات الشفهية  .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .12

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقاسم  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ECB400 3 - 3 2مبادئ االقتصاد  ولىالمرحلة اال

 MGB300 3 - 3 2مبادئ ادارة االعمال  

 MCB100 3  3 2مبادئ احملاسبة  

 STB200 3 - 3 2مبادئ االحصاء  

قراءات يف االعمال  
 2املصرفية 

FBB601 2 - 2 

 COB009 2 2 2 مهارات احلاسوب  
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 ول .المرحلة الثانية.الكورس االطرائق التقييم          

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 االختبارات الشفهية  .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .13

 عدد الوحدات عتمدةالساعات الم           المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقاسم  المرحلة الدراسية 

 عملي  نظري      

 ACB107 2 - 3 رياضيات مالية  المرحلة الثانية

 FBB602 3 - 3 نقود ومصارف 

 CLB009 2 - 2 قانون جتاري 

 FBB604 3 - 2 1مالية عامة  

 MGB306 3 - 2 1ادارة مالية  

 FBB605 2 2 2 1قواعد بياانت مصرفية  

 ACB102 3  3 1حماسبة متوسطة  

 
 
 
 
 

 الكورس الثاني .المرحلة الثانية

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 االختبارات الشفهية  .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .14

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة قالمقرر أو المسارمز المقرر أو المساقاسم  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 FBB604 2 - 2 2مالية عامة  المرحلة الثانية

 FBB603 3 - 3 مؤسسات مالية ومصرفية  

 FBB609 2 - 2 تسويق مصريف 

 MCB306 2 - 2 2ادارة مالية مالية 
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 EC001 2 - 2 جتارة الكرتونية  

 FBB605 2 2 2 2 حاسوب 

 ACB102 3 - 3 2سبة متوسطة حما 

 
 
 

 
 
 

 المرحلة الثالثة . الكورس االول

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 االختبارات الشفهية  .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .15

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة       المقرر أو المساقرمز قالمقرر أو المسااسم  المرحلة الدراسية 

 عملي  نظري      

 FBB605 2 - 2 اقتصاد  قياسي  ومالي المرحلة الثالثة

 FBB611 2 - 2 1متويل شركات  

 FBB610  3 - 3 اساليب كمية  

 ACB113 3 - 3 1نظام حماسيب  موحد  

 FBB608 3 - 3 عمليات مصرفية  

 FBB607 2 - 2 1اسبة مصرفية حم 

 ACB109 3 - 3 1حماسبة تكاليف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الثالثة . الكورس الثاني

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 االختبارات الشفهية  .2
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 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .16

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقاسم  مرحلة الدراسية ال

 عملي     نظري      

 FBB615 3 - 3 اسواق مالية المرحلة الثالثة

 FBB611 2 - 2 2متويل شركات  

 FBB17 3 - 3 ادارة املخاطر املالية 

 ACB113 3 - 3 2نظام حماسبيب موحد  

 FBB613 3 - 3 تقييم قرارات االستثمار   

 FBB607 2 - 2 2حماسبة مصرفية  

 ACB109 3 - 3 2حماسبة تكاليف 

 

 
 

 المرحلة الرابعة . الكورس االول

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 االختبارات الشفهية  .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .17

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقاسم  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

نظم  معلومات محاسبية  المرحلة الرابعة

 ومصرفية
ABB612 3 - 3 

 FBB617 3 - 3 حمفظه استثمارية  

 ACB111 2 - 2 1قابة تدقيق ور  

 FBB18 3 - 3 معايري مصرفية دولية 

اخالقيات واساليب البحث  
 العلمي

MSR 2 - 2 

 ACB116 3 - 3 1حماسبة ادارية  

 FBB606 2 - 2 1مصارف اسالمية  
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 المرحلة الرابعة . الكورس الثاني

 االختبارات النظرية اليومية والشهرية والفصلية . .1

 هية االختبارات الشف .2

 الواجبات البيتية  .3

 التقارير والحلقات النقاشية  .4

 مناقشة مشاريع التخرج  . .5

 بنية البرنامج  .18

 عدد الوحدات الساعات المعتمدة   المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقاسم  المرحلة الدراسية 

 عملي  نظري      

 TOB514 2 - 2 مشروع  البحث المرحلة الرابعة

 ACB111 2 - 2 2والرقابة  التدقيق 

 ACB116 3 - 3 2حماسبة ادارية 

 FBB19 3 - 3 متويل دويل 

 FBB606 2 - 2 2مصارف اسالمية  

دراسة جدوى وتقييم   
 املشاريع

AA001 3 - 3 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .19

 تنمية قدرات البحث والتقصي لدى الطلبة من خالل الحلقات النقاشية . .1

 على االطالع على المصادر والكتب والمجالت  ومراجعة المكتبة باستمرار . حث الطلبة .2

 واالطالع على التطورات التي يشهدها عالم المعرفة .فرص التدريب ألعضاء هيئة التدريس للتزود  توفير .3

 توفير بعض المراجع االساسية وجعلها في متناول الطلبة والتدريسين . .4

 المعهد(متعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة ال )وضعمعيار القبول  .20

ة من خرجيو الدراس ل االوائل قبو يقبل القسم خرجيو القسمني ) االحيائي ، والتطبيقي ( وكذلك خرجيو الفرع االديب ، اضافة اىل
 الفرع التجاري .   –االعدادية 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .21
 

 العربية واالنجليزية .. الكتب المنهجية والمصادر باللغتين 1 •

 . االنترنيت 2 •

 . مكتبة جامعة بغداد ، والجامعة العراقية .3 •
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 م المقرراس رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 مرحلة االولىال

                 اساسي ECB400 1مبادئ االقتصاد 
                 اساسي MGB300 1مبادئ ادارة االعمال 

                 اساسي MCB100 21مبادئ احملاسبة 
                 اساسي STB200 1مبادئ االحصاء 

قراءات يف االعمال 
 2املصرفية 

FBB601 
                 اساسي

حقوق االنسان 
 والدميقراطية

HDB009 
                 اساسي

                 اساسي ARB009 1اللغة العربية 
 ECB400 2مبادئ االقتصاد 

                 اساسي

 MGB300 2مبادئ ادارة االعمال 
                 اساسي

 MCB100 2مبادئ احملاسبة 
                 اساسي

 STB200 2مبادئ االحصاء 
                 اساسي
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 خمطط مهارات املنهج

 يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج 

 اسم املقرر رمز املقرر السنة / املستوى
 أساسي
 ريأم اختيا

 األهداف الوجدانية والقيمية مجانرب اخلاصة ابل يةاملهاراتاألهداف  ةياملعرفاألهداف 

ارات هامل) املنقولةوالتأهيلية املهارات العامة 
 ورلتطاألخرى املتعلقة بقابلية التوظيف وا

 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 لثانيةاملرحلة ا

                 أساسي ACB107  اليةرايضيات م

                 اساسي FBB602 نقود ومصارف

                 اساسي CLB009 قانون جتاري

                 اساسي FBB604 1مالية عامة 

                 اساسي MGB306 1ادارة مالية 

                 اساسي FBB605 1قواعد بياانت مصرفية 

                 اساسي ACB102 1حماسبة متوسطة 

                 اساسي FBB604 2مالية عامة 

مؤسسات مالية 
 ومصرفية 

FBB603 
                 اساسي

                 اساسي FBB609 تسويق مصريف

ادارة مالية 
 2مالية

MCB306 
                 اساسي

                 اساسي EC001 ونية جتارة الكرت 
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 خمطط مهارات املنهج

 يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج 

 اسم املقرر رمز املقرر السنة / املستوى
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف الوجدانية والقيمية مجانرب اخلاصة ابل يةاملهاراتألهداف ا ةياملعرفاألهداف 

ارات هامل) املنقولةوالتأهيلية املهارات العامة 
 ورلتطاألخرى املتعلقة بقابلية التوظيف وا

 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 لثانيةاملرحلة ا

                 أساسي FBB605 2قواعد بياانت 

                 اساسي ACB102 2حماسبة متوسطة 

سياسات  نقدية  وجهاز 
 مصريف

FBB610 
                 اساسي

 املرحلة الثالثة 

                 اساسي FBB605 اقتصاد  قياسي  ومايل

                 اساسي FBB611 1متويل شركات 

                 ساسيا  FBB610  اساليب كمية

                 اساسي ACB113 1نظام حماسيب  موحد 

                 اساسي FBB608  عمليات مصرفية

                 اساسي FBB607 1حماسبة مصرفية 

                 اساسي ACB109 1حماسبة تكاليف
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 خمطط مهارات املنهج

 ربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييميرجى وضع اشارة يف امل

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج 

 اسم املقرر رمز املقرر السنة / املستوى
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف الوجدانية والقيمية مجانرب اخلاصة ابل يةاملهاراتاألهداف  ةياملعرفاألهداف 

ارات هامل) املنقولةوالتأهيلية املهارات العامة 
 ورلتطاألخرى املتعلقة بقابلية التوظيف وا

 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 لثةلثااملرحلة ا

 

                 أساسي FBB615 اسواق مالية

                 اساسي FBB611 2متويل شركات 

                 اساسي FBB17 يةادارة املخاطر املال

                 اساسي ACB113 2نظام حماسبيب موحد 

                 اساسي FBB613 تقييم قرارات االستثمار 

 اساسي FBB607 2حماسبة مصرفية 
                

 اساسي ACB109 2حماسبة تكاليف
                



  
 14الصفحة 

 
  

 

 

 خمطط مهارات املنهج

 ى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييميرج

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج 

 اسم املقرر رمز املقرر السنة / املستوى
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف الوجدانية والقيمية مجانرب اخلاصة ابل يةاملهاراتاألهداف  ةياملعرفاألهداف 

ارات هامل) املنقولةوالتأهيلية املهارات العامة 
 ورلتطاألخرى املتعلقة بقابلية التوظيف وا

 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 لرابعةاملرحلة ا

 

                 أساسي ACB116 1حماسبة ادارية 

                 اساسي FBB606 1مصارف اسالمية 

                 اساسي TOB514 مشروع  البحث

                 اساسي ACB111 2التدقيق والرقابة 

                 اساسي ACB116 2حماسبة ادارية

 اساسي FBB19 متويل دويل
                

 اساسي FBB606 2مصارف اسالمية 
                

دراسة جدوى وتقييم  
 ريعاملشا

AA001 
                 اساسي


