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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
  والتقوٌم العلمًاألشرافجهاز 

األكادٌمًدائرة ضمان الجودة واالعتماد   
 قسم االعتماد الدولً

 
 
 
 
 

 استًارج وصف انربَايح األكادميي نهكهياخ
2018 –2017نهعاو انذراسي   

 
جامعة البصرة: اسم الجامعة     

اإلدارة واالقتصاد: اسم الكلٌة     

قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة : اسم القسم العلمً   

: تارٌخ ملء الملف   

 

 

 

 

                                                   التوقٌع                التوقٌع                          

  

          معاون العمٌد للشؤون العلمٌة                                                                 اسم رئٌس القسم العلمً

                201    /   /                                                                                 201     /    /               

        

 

 

 دقق الملف من قبل                                                                                                

 شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعً

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعً

   201:       /        /   التارٌخ 

 التوقٌع

 

 

 

 

 مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة         
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     منىرج وصف انربَايح األكادميي

 

 وصف انربَايح األكادميي

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة- 1 جامعة البصرة  

المركز/ القسم الجامعً - 2 كلٌة اإلدارة واالقتصاد  

اسم البرنامج االكادٌمً- 3  العلوم المالٌة والمصرفٌة               قسم  

اسم الشهادة النهائٌة- 4 بكالورٌوس علوم مالٌة و مصرفٌة  

(المرحلة الثالثة + المرحلة الثانٌة +المرحلة االولى )كورسات+ سنوي النظام الدراسً- 5   

برنامج االعتماد المعتمد- 6   

المؤثرات الخارجٌة االخرى- 7   

تارٌخ إعداد الوصف - 8   

أهذاف ادلمرر- 9  
(انطهبت وهيئت انتذريس) تحسين انمستىي انؼهمي نهقسم -  

تىفير منبخ تذريسي افضم نهطهبت و انتذريسيين-   

تهيئت انفرص انمالئمت نسذ حبجت انقسم من انكفبءاث انؼهميت-  
انتحسن و انتىسغ في االستجببت نسىق انؼمم و خذمت انمجتمغ-  

 

خمرخاخ انتعهى وطرائك انتعهيى وانتعهى وانتمييى- 10  
ادلعرفح وانفهى- أ  
معرفة النظرٌات المالٌة - 1أ  
فهم االسالٌب التحلٌل المالً- 2أ  
تمكٌن الطالب فً القدرة على التحلٌل المالً المصرفً- 3أ  
تحلٌل الوضع المالً للمصارف فً البلد و معرفة مشاكله و كٌفٌة معالجتها- 4أ  
 

ادلهاراخ اخلاصح تادلىضىع- ب  
االقتصاد العام -  1ب  
االقتصاد الجزئً- 2ب  
االقتصاد الكلً- 3ب  
االدارة المالٌة- 4ب  

 طرائك انتعهيى وانتعهى

 -المحاضرات
 -الندوات 

 الحلقات النقاشٌة 
 - السفرات العلمٌة 

((يراخعح انربَايح األكادميي))يراخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعايل   

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا إٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن . تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص المتاحة 

 .البرنامج
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 طرائك انتمييى

اختبارات فصلٌة-   
اختببراث اننهبئيت-   

انىاجببث انبيتيت-   

اختببراث قصيرة-  

  يهاراخ انتفكري-ج

طرح االسئلة و االجابة علٌها داخل القاعة الدراسٌة- 1ج  
عمل مجموعات نقاشٌة للطلبة-  2ج  
حل الواجبات - 3ج  

 طرائك انتعهيى وانتعهى

تعلٌم الطلبة كٌفٌة القٌام بطرائق التفكٌر و التحلٌل-  
تزويذ انطهبت بأسبسيبث انمنهج و انمىاضيغ االضبفيت-  

طرح اسئهت فكريت داخم انقبػت انذراسيت-  

 طرائك انتمييى
انمشبركت ببنتحضير انيىمي-  

مؼرفت انمستجذاث انتي تحذث-    

(المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً) ادلهاراخ انعايح وادلُمىنح   -د  

استخدام الحاسوب و شاشات العرض لتوضٌح المحاضرات للطلبى لزٌادة االستٌعاب الذهنً للطالب-1د  
المشاركة فً السوق االفتراضً لالسواق المالٌة لمعرفة كٌفٌة العمل فً السوق مستقبال - 2د  
 

 طرائك انتعهيى وانتعهى
 تعلٌم الطلبة كٌفٌة القٌام بطرائق التفكٌر و التحلٌل

تزويذ انطهبت بأسبسيبث انمنهج و انمىاضيغ االضبفيت-  

  طرح اسئهت فكريت داخم انقبػت انذراسيت-
 - طرح وجهبث نظر مختهفت حىل انمىضىع  بين انطهبت داخم انقبػت انذراسيت

 طرائك انتمييى
 -انمشبركت ببنتحضير انيىمي

مؼرفت انمستجذاث انتي تحذث و نهب تأثير بمبدة انمقرر  -  
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 انشهاداخ -12
 وانساعاخ ادلعتًذج

  تُيح انربَايح-11

انساعاخ وانىحذاخ 
 ادلعتًذج

ريس ادلمرر او  اسى ادلمرر او ادلساق
 ادلساق

انسُح/ ادلستىي  

/ شهادة  البكالورٌوس 
 تتطلب

ساعة     ( س140 )    
( 140  )وحدة معتمدة 

 وحدة

 ECB 400 يثادئ االلتصاد 3

 المر حلة األولى
 الكورس األول

 MGB 300 يثادئ ادارج االعًال 3

 MCB 100   يثادئ احملاسثح 4

 STB 200    يثادئ االحصاء 3

 HDB 009 حمىق االَساٌ وانذميمراطيح  2

 2 English FBB 601 

 مجموع الساعات 17 

 ECB 400 يثادئ االلتصاد 3 

 المر حلة األولى
 الكورس الثانً

 
 

 MGB 300 يثادئ ادارج االعًال 3 

 MCB 100   يثادئ احملاسثح 4 

 STB 200    يثادئ االحصاء 3 

 2 English FBB 601 

 COB 009 يهاراخ احلاسىب 3 

 ARB 009 انهغح انعرتيح 2 

 مجموع الساعات 20 

  ACB 107 رياضياخ يانيح   3 
 

المرحلة الثانٌة 
 الكورس االول

 FBB 602 َمىد و يصارف   3 

 CLB 009   لاَىٌ جتاري 2 

 FBB 604    يانيح عايح 2 

 MGB 306 ادارج يانيح   2 

 FBB 605 لىاعذ تياَاخ يصرفيح 2 

 ACB 102 حماسثح يتىسطح  3 

  مجموع الساعات 17 

 FBB 604    يانيح عايح 2 

المرحلة الثانٌة 
 الكورس الثانً

 FBB 603 يؤسساخ يانيح و يصرفيح  3 

 FBB 609 تسىيك يصريف  3 

 MGB 306 ادارج يانيح   2 

 EC 001 جتارج انكرتوَيح 2 

 ACB 102 حماسثح يتىسطح  3 

 FBB 610 سياساخ َمذيح و خهاز يصريف  3 

 مجموع الساعات 18 
 
 



5 
 

  FBB 605 التصاد لياسي 2 
 

 المرحلة الثالثة
 الكورس االول 

 FBB 611 متىيم شركاخ  2 

 FBB 610 اسانية كًيح 3 

 ACB 113 َظاو حماسثي  2 

 FBB 608 عًهياخ يصرفيح  3 

 FBB 607 حماسثح يصرفيح  2 

 ACB 109 حماسثح تكانيف  3 

 مجموع الساعات 17 

 المرحلة الثالثة FBB 615 اسىاق يانيح  3 
 FBB 611 متىيم شركاخ  2  الكورس الثانً

 FBB 17 ادارج ادلخاطر ادلانيح  3 

 ACB 113 َظاو حماسثي  3 

 FBB 613 تمييى لراراخ استثًار   3 

 FBB 607 حماسثح يصرفيح  2 

 ACB 109 حماسثح تكانيف  3 

 مجموع الساعات  19 

   ادارج استثًار 4 
 

 المرحلة الرابعة
  يصارف اسالييح 4 

  تذليك 4 

  َظى ادلعهىياخ احملاسثيح 4 

  حماسثح اداريح 4 

  اسىاق يانيح 4 

  متىيم دويل 4 

 مجموع الساعات 28 

  انتخطيط نهتطىر انشخصي - 13
 
 
 
 
 

  انمثىل-14
  نهذراسبث انصببحيت–انقبىل انمركزي - 
  حسب انمؼذل وانمنبفست –انتقذيم انمببشر نهذراسبث انمسبئيت  - 

  أهى يصادر ادلعهىياخ عٍ انربايح -15
 

 


