جامعة فيالدلفيا
كلية األعمال
مصفوفة تقييم مخرجات تعلم برنامج بكالوريوس (العلوم المالية والمصرفية)
أسلوب التقييم *
اسم المادة
(رقم المادة)

:KP1
تمييزالمفاهيم
األساسية لمجاالت
العلوم المالية
والمصرفية،
وشرح عملية اتخاذ
قرارات التمويل
واالستثمار

 :KP2تصنيف
وظائف
وعمليات
األسواق
والمؤسسات
المالية المحلية
والدولية

 :KP3تقييم
المخاطر
الرئيسية التي
تواجه األفراد
والشركا ت
وإدارة هذه
المخاطر.

 :KP4تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات واإلحاطة
بالعالقة المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

 :SP1التواصل مع
اآلخرين بشكل فعال
وكفء باللغتين
العربية واإلنجليزية
سواء من خالل
المحادثات الشفوية أو
إعداد التقارير
والعروض التقديمية

 :SP2توظيف
التكنولوجيا
في جمع
وتحليل
وتفسير
البيانات
والمعلومات

مبادئ االقتصاد الجزئي

 :SP3استخدام
مهارة التفكير
النقدي في اتخاذ
القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت
وقضايا األفراد
والعمل

 :CP1صياغة
استراتيجيات واتخاذ
قرارات مواكبة
للممارسات األخالقية
الخاصة بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية االجتماعية
المرتبطة ببيئة األعمال

دراسة حالة

0320150

مبادئ االقتصاد الكلي
0320151

تقييم مقالي

نظم معلومات إدارية
0330248

مهارات االتصال اإلداري

عرض تقديمي

0330250
االدارةالمالية
0320211
مهمة فردية

ادارة المصارف
0320220

النقود والبنوك
0320221

تقييم موضوعي

التمويل واالستثمار العقاري
0320233

موضوعات خاصة في المالية
0320310

مهمة تطبيقية

المالية الدولية
0320312
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 :CP2تطوير
الكفاءة المهنية من
خالل المواظبة
على التعلّم مدى
الحياة وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة

 :CP3العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
مستويي
على
ْ
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

أسلوب التقييم *
اسم المادة
(رقم المادة)

:KP1
تمييزالمفاهيم
األساسية لمجاالت
العلوم المالية
والمصرفية،
وشرح عملية اتخاذ
قرارات التمويل
واالستثمار

 :KP2تصنيف
وظائف
وعمليات
األسواق
والمؤسسات
المالية المحلية
والدولية

 :KP3تقييم
المخاطر
الرئيسية التي
تواجه األفراد
والشركا ت
وإدارة هذه
المخاطر.

 :KP4تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات واإلحاطة
بالعالقة المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

 :SP1التواصل مع
اآلخرين بشكل فعال
وكفء باللغتين
العربية واإلنجليزية
سواء من خالل
المحادثات الشفوية أو
إعداد التقارير
والعروض التقديمية

 :SP2توظيف
التكنولوجيا
في جمع
وتحليل
وتفسير
البيانات
والمعلومات

 :SP3استخدام
مهارة التفكير
النقدي في اتخاذ
القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت
وقضايا األفراد
والعمل

عمليات مصرفية دولية
0320313

االدارة المالية في الشركات المساهمة
0320315

تقييم موضوعي

المصارف االسالمية
0320322

المالية السلوكية
0320333
دراسة حالة

إدارة التأمين
0320341
التشريعات والسياسات المالية
والمصرفية

0320342
مهمة تطبيقية

التحليل المالي
0320413
دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

مشروع فردي

0320415

األسواق المالية

تقييم موضوعي

0320423

إدارة االستثمار
0320432

لعبة محاكاة

تقييم مقالي

إدارة محافظ استثمارية
0320433
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 :CP1صياغة
استراتيجيات واتخاذ
قرارات مواكبة
للممارسات األخالقية
الخاصة بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية االجتماعية
المرتبطة ببيئة األعمال

 :CP2تطوير
الكفاءة المهنية من
خالل المواظبة
على التعلّم مدى
الحياة وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة

 :CP3العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
مستويي
على
ْ
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

أسلوب التقييم *
اسم المادة
(رقم المادة)

ادارة مخاطر االئتمان
0320441

:KP1
تمييزالمفاهيم
األساسية لمجاالت
العلوم المالية
والمصرفية،
وشرح عملية اتخاذ
قرارات التمويل
واالستثمار

 :KP2تصنيف
وظائف
وعمليات
األسواق
والمؤسسات
المالية المحلية
والدولية

 :KP3تقييم
المخاطر
الرئيسية التي
تواجه األفراد
والشركا ت
وإدارة هذه
المخاطر.

 :KP4تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات واإلحاطة
بالعالقة المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

 :SP1التواصل مع
اآلخرين بشكل فعال
وكفء باللغتين
العربية واإلنجليزية
سواء من خالل
المحادثات الشفوية أو
إعداد التقارير
والعروض التقديمية

 :SP2توظيف
التكنولوجيا
في جمع
وتحليل
وتفسير
البيانات
والمعلومات

 :SP3استخدام
مهارة التفكير
النقدي في اتخاذ
القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت
وقضايا األفراد
والعمل

 :CP1صياغة
استراتيجيات واتخاذ
قرارات مواكبة
للممارسات األخالقية
الخاصة بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية االجتماعية
المرتبطة ببيئة األعمال

 :CP2تطوير
الكفاءة المهنية من
خالل المواظبة
على التعلّم مدى
الحياة وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة

 :CP3العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
مستويي
على
ْ
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

دراسة حالة

المشتقات المالية وهندستها

دراسة حالة

0320444

جماعية
استطالع رأي الجهات

تدريب ميداني

التدريبية

0320450

عرض تقديمي

مشروع بحث
0320480

-

استخدم أسلوبي التقييم المباشر وغير المباشر.
يجب تقييم كل مخرج تعلم مرتين على األقل.
يجب أن يتناسب أسلوب التقييم مع نوع مخرج التعلم.
من المستحسن أن يتم تقييم مخرج التعلم في نفس المادة التي تم تغطية المخرج بها إضافة إلى مادة أخرى.
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استطالع رأي

الجهات التدريبية

