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 ربط نتاجات التعلم مع أهداف البرنامجمصفوفة 

 الكلية القسم البرنامج تاريخ إعتماد الخطة الدراسية عدد ساعات التخصص اإلجبارية

 العلوم اإلدارية والمالية العلوم المالية والمصرفية البكالوريوس العام الجامعي 2017/ 2018 72 ساعة دراسية معتمدة

 الرقم وأهداف البرنامج التعلم نتاجات

 ه.ف.1 .تأهيل الطلبة نظريآ وعمليآ في حقول المعرفة المختلفة والتي لها عالقة في مجال العلوم المالية والمصرفية

 ن.ت.1.1 .إكساب الطلبة المعارف النظرية والعملية في حقول المعرفة المختلفة في تخصص العلوم المالية والمصرفية

في تخصص العلوم المالية والمصرفية والقدرة على شرح عملية اتخاذ قرارات التمويل  تمييز اهم المفاهيم األساسية

 .واالستثمار

 ن.ت.2.1

 ه.ف.2 التدريس والبحث العلمي في المجاالت المعرفية للعلوم المالية والمصرفية.

 ن.ت.1.2 .تخدام طرق التحليل والبحث العلميان يكون الطالب قادرأ على اس

 ه.ف.3 .التطبيق العملي في عملية التعليم واستخدام مهارات التفكيرالتركيز على 

 ن.ت.1.3 .ان يكون الطالب قادرأ على استخدام مهارات التفكير في اتخاذ القرارات وحل المشكالت

 ن.ت.2.3 ان يكون الطالب قادرأ على استخدام المهارات العملية في بيئة االعمال والتفاعل معها.   

 ه.ف.4 .الخطط الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ومواكبة التغيرات محليآ وإقليميا  تطوير 

 ن.ت.1.4 .سوق العمل ومواكبة المتغيرات محليأ واقليميأ تالمهارات التي تتناسب مع متطلبا ان يكون الطالب قادرأ على اكتساب

 .نتاجات التعلم: ن.ت( 2) الهدف: ه.ف (1) ات:مالحظ
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 مصفوفة نتاجات التعلم

 ن.ت

4.1 

 ن.ت

3.2 

 ن.ت

3.1 

 ن.ت

2.1 

 ن.ت

1.2 

 ن.ت

1.1 

 اسم المساق

 رقم المساق

 √   √ √ 
 محاسبة البنوك

301308 

 √ √  √ √ 
 مبادئ المالية

304108 

√  √ √ √ √ 
 االدارة المالية

304205 

  √  √ √ 
 رياضيات مالية

304209 

 √  √  √ 
 مصارف اسالمية

304213 

√  √ √ √ √ 
مصارفالنقود وال  

304216 

√ √  √ √ √ 
 ادارة التأمين ومخاطره

304217 

√   √ √ √ 
 ادارة مالية دولية

304302 

√   √ √ √ 
 االدارة المالية العامة

304304 

√  √  √ √ 
 المالية السلوكية

304306 

 √ √ √  √ 
 ادارة االئتمان والعمليات المصرفية

304309 

√ √  √ √ √ 
االستثمارادارة   

304311 

√ √  √ √ √ 
 تشريعات مالية ومصرفية

304313 

 √ √ √ √ √ 
 ادارة المصارف

304316 

√ √ √ √ √ √ 
 التحليل المالي

304318 

√ √   √ √ 
 ادارة المخاطر المالية

304319 

√  √   √ 
 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

304325 

√ √   √ √ 
الماليةاألسواق المالية والمؤسسات   

304401 

√  √  √ √ 
 آليات التداول في األسواق المالية

304404 

√  √ √  √ 
 المشتقات المالية والهندسة المالية

304406 

√ √ √  √ √ 

تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

334407 

√ √ √  √  
 التدريب الميداني

304409 

 √ √ √ √ √ 
 ادارة المحافظ االستثمارية

304417 

√     √ 
 مشروع التخرج

304420 
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 مصفوفة ربط نتاجات التعلم مع أهداف البرنامج

 نتاجات التعلم

ن.ت.1.4: ان يكون 

الطالب قادرأ على 

اكتساب المهارات 

التي تتناسب مع 

متطلبات سوق العمل 

ومواكبة المتغيرات 

 محليأ واقليميأ

ن.ت.2.3:  ان 

يكون الطالب قادرأ 

على استخدام 

المهارات العملية 

في بيئة االعمال 

 والتفاعل معها

ن.ت.1.3: ان 

يكون الطالب 

قادرأ على 

إستخدام مهارات 

التفكير في إتخاذ 

القرارات وحل 

 المشكالت

ن.ت.1.2: ان 

يكون الطالب 

قادرأ على 

استخدام طرق 

التحليل والبحث 

 العلمي

ن.ت.2.1: تمييز أهم 

المفاهيم األساسية في 

تخصص العلوم 

المالية والمصرفية 

والقدرة على شرح 

عملية اتخاذ قرارات 

 التمويل واالستثمار

ن.ت.1.1: 
إكساب الطلبة 

المعارف 

النظرية 

والعملية في 

حقول المعرفة 

المختلفة في 

تخصص العلوم 

المالية 

 والمصرفية

 

 

 

 اهداف البرنامج

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

ه.ف.1: تأهيل 

الطلبة نظريآ 

وعمليآ في 

حقول المعرفة 

المختلفة والتي 

لها عالقة في 

مجال العلوم 

المالية 

 والمصرفية

 
 

√ 
   

 

√ 

ه.ف.2: 
التدريس 

والبحث العلمي 

في المجاالت 

المعرفية للعلوم 

المالية 

 والمصرفية

  
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ه.ف.3: التركيز 

على التطبيق 

العملي في 

عملية التعليم 

واستخدام 

 مهارات التفكير

 
 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ه.ف.4: تطوير 

الخطط الدراسية 

بما يتناسب مع 

متطلبات سوق 

العمل ومواكبة 

التغيرات محليآ 

 وإقليميا  
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