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 بغداد جامعة – واالقتصاد اإلدارة كلية المؤسسة التعليمية -1

 والمصارف التمويل قسم القسم العلمي / المركز -2

 ادارة المخاطر المالية اسم / رمز المقرر -3

 الحضور بالوقت المحدد وبوقت كامل اشكال الحضور المتاحة -4

 الفصل االول / المرحلة الثالثة السنة الفصل / -5

عدد الساعات الدراسية  -6
 )الكلي(

 ساعة 45 

 2116 تاريخ اعداد هذا الوصف -7

 اهداف المقرر -8

توصيف طبيعت عمل السمسار المالي وكيفيت أدارة المخاطز الماليت في ما يتعلك بتكوين المحفظت 

 االستثماريت الماليت  

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضياً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعةة مةا الطالة  

المتاحة ، والبد ما الربط بينها تحقيقها مبرهنا عما اذا كاا قد حقق االستفادة القصوى ما فرص التعلم 

 وبيا وصف البرنامج



 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  -11

 االهداف المعرفية -1
 المادة الدراسية -1أ

 -2أ
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - 
 فكرية  -1 

 عملية )تطبيقية(  - 2 

 3- 
 4- 

 طرائق التعليم والتعلم

 بيتية ، فرق عمل جماعيمحاضرات نظرية ، تطبيقات عملية ، مناقشات صفية ، واجبات 

 طرائق التقييم

 األمتحانات ، المناقشات الصفية ، الواجبات البيتية ، المواظبة 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 الموضوعية -1ج

 -2ج
 -3ج
 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 عصف ذهني ، إثارة تساؤالت

 طرائق التقييم

 األندماج واألستجابة

 

 



 دد

 

 

 

 

 بنية المقرر -11

 الساعات االسبوع
مخرجات 
 التعلم المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /او الموضوع

 مفاهيم عامة عا المخاطر المالية  3 1

محاضزاث 

نظزيت ، تطبيماث 

عمليت ، منالشاث 

صفيت ، واجباث 

بيتيت ، فزق عمل 

 جماعي

األمتحاناث 

 ،

المنالشاث 

الصفيت ، 

الواجباث 

البيتيت ، 

 المواظبت

 كذلك كذلك االستثمار المالي  3 2

الماليةقياس المخاطر   3 3  كذلك كذلك 

 كذلك كذلك تقييم االوراق المالية  3 4

 كذلك كذلك مبأدى عامة عا المحفظة المالية  3 5

 كذلك كذلك مخاطر السوق المالية  3 6

 كذلك كذلك قياس عائد السوق  3 7

 كذلك كذلك الحسابات الهامشية  3 8

 كذلك كذلك عمليات الشراء الهامشي  3 9

البيع الهامشيعمليات   3 11  كذلك كذلك 

 كذلك كذلك العمليات المتجمعة للشراء والبيع الهامشي  3 11

 كذلك كذلك تطبيقات رياضية عا الحسابات الهامشية  3 12

 كذلك كذلك مؤشرات السوق المالية  3 13

 كذلك كذلك قياس مؤشرات السوق  3 14

 كذلك كذلك تطبيقات رياضية حول مؤشرات السوق  3 15

 

المهارات العامة والتاهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د  

  رياضية وإحصائية قدر تعلق األمر بطبيعة المقرر الدراسي -1د

-2د  

-3د  

-4د  

 د



 البنية التحتية -12

 مؤسسات –اوراق  –داغر ، محمود محمد داغر / االسواق المالية  الكت  المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية)المصادر( – 2     

الكت  والمراجع التي يوصي بيها )المجالت  - أ
 العلمية،التقارير،......(

 

  المراجع االلكترونية،مواقع االنترنيت..... -  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 

 


