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 األعمالكليـــة: 

 البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية جات تعلم برنامج نتا خطة تقييممصفوفة 
 مستوى األداء المستهدف صيلطريقة التقييم بالتف التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 لمعرفةا

KP1 
تمييز المفاهيم األساسية لمجاالت العلوم 
المالية والمصرفية، وشرح عملية اتخاذ 

 قرارات التمويل واالستثمار.

اإلدارة المالية في الشركات 
 المساهمة

في من عشر عالمات  اختيار من متعدد تقييم
 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 75 األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي.

في من عشر عالمات  اختيار من متعدد تقييم إدارة االئتمان والتحليل االئتماني
 األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي.

 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 100

KP2 
تصنيف وظائف وعمليات األسواق 

 الدولية.والمؤسسات المالية المحلية و 

 بنوكالنقود و ال
في من عشر عالمات  صح أو خطأ تقييم

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75 األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي.

 والمؤسسات الماليةاألسواق 
في األسبوع من عشر عالمات  أكمل الفراغ تقييم

 الرابع عشر من الفصل الدراسي.
 أو أعلى. 6ون على عالمة % من الطالب يحصل100

KP3 
تقييم المخاطر الرئيسية التي تواجه 

دارة هذه المخاطر.  األفراد والشركات وا 

 إدارة تأمين
من  عشر الحاديفي األسبوع  دراسة حالة

 الفصل الدراسي.
في  أو أعلى 7من الطالب يحصلون على عالمة % 75

 سلم تقييم األداء.

 ليةإدارة المخاطر والمشتقات الما
 
 

دراسة حالة في األسبوع الحادي عشر من 
 الفصل الدراسي.

 أو أعلى 7من الطالب يحصلون على عالمة % 100
 في سلم تقييم األداء.
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KP4 

تقييم مجاالت وظائف األعمال ومدى 
تأثيرها على األداء المستدام للمنظمات 
واإلحاطة بالعالقة المتبادلة بين منظمات 

 ية.األعمال وبيئاتها الخارج

في األسبوع من عشر عالمات  أكمل الفراغ تقييم عمليات مصرفية دولية
 الرابع عشر من الفصل الدراسي.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات
 ،مهام المادة ينفذه الطلبة كأحدمشروع فردي 

 من الفصل عشر الرابعاألسبوع في ويتم تقييمه 
  .الدراسي

 أو أعلى 7يحصلون على عالمة% من الطالب 100
 في سلم تقييم األداء.

 

 األداء المستهدفمستوى  طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 اتالمهار 

Sp1 

التواصل مع اآلخرين بشكل فعال وكفء 
اء من باللغتين العربية واإلنجليزية سو 

خالل المحادثات الشفوية أو إعداد 
  . التقارير والعروض التقديمية

 التمويل واالستثمار العقاري
في من عشر عالمات  فردي تقديميعرض 
 .من الفصل الدراسي الثالث عشراألسبوع 

أو أعلى في  7% من الطالب يحصلون على عالمة 75
 سلم تقييم األداء.

 مشروع بحث
الطلبة كأحد مهام المادة، ويتم  ينفذه مشروع فردي
 .الفصل الدراسي تقييمه نهاية

أو أعلى  7% من الطالب يحصلون على عالمة 100
 في سلم تقييم األداء.

 التواصل. مهارات% من الطالب 100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -

Sp2 

توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل 
 .وتفسير البيانات والمعلومات

 

 لية الدوليةالما
في األسبوع من عشر عالمات مهمة تطبيقية 

 الحادي عشر من الفصل الدراسي.
أو أعلى في  7على عالمة يحصلون % من الطالب 75

 سلم تقييم األداء.

 األسواق والمؤسسات المالية

يتم من عشر عالمات لعبة محاكاة تجارة األسهم 
في األسبوع الرابع عشر من الفصل تقييمها 

 اسي.الدر 

أو أعلى  7% من الطالب يحصلون على عالمة 100
 في سلم تقييم األداء.

 % من الطالب المهارات الحاسوبية.100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -

Sp3 

استخدام مهارة التفكير النقدي في اتخاذ 
القرارات اإلدارية وحل مشكالت وقضايا 

 .  األفراد والعمل

 مبادئ االقتصاد الجزئي
في األسبوع من عشر عالمات راسة حالة د

 عشر من الفصل الدراسي.الحادي 
أو أعلى في  7% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 سلم تقييم األداء.

 التخطيط والتحليل المالي
مشروع فردي ينفذه الطلبة كأحد مهام المادة، ويتم 

من الفصل  الرابع عشراألسبوع تقييمه في 
 .الدراسي

أو أعلى  7لطالب يحصلون على عالمة % من ا100
 في سلم تقييم األداء.

 التفكير الناقد. مهارات% من الطالب 100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -
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 األداء المستهدفمستوى  طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 الكفايات

Cp1 

اتيجيات واتخاذ قرارات مواكبة صياغة استر 
للممارسات األخالقية الخاصة بالمهنة 
ومفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية 

 االجتماعية المرتبطة ببيئة األعمال.

 إدارة مصارف

من  (In-Basket Exercise) مهمة فردية
في األسبوع الرابع عشر من  عشر عالمات
  الفصل الدراسي.

أو أعلى في  7على عالمة % من الطالب يحصلون 75
 سلم تقييم األداء.

 تدريب ميداني
 فترةاستطالع رأي الجهات التدريبية نهاية 

 التدريب الميداني.
% من الطالب على تقدير )جيد( في 100يحصل 

 استطالع رأي الجهات التدريبية.

على تقدير )جيد( في  الخريجين% من 100يحصل  أرباب العمل.استطالع رأي  -
 أرباب العمل.ستطالع رأي ا

% من الطالب كفاية المعرفة بالقواعد 100يتقن  .امتحان الكفاءة الجامعي -
 والسلوكيات األخالقية.

Cp2 

تطوير الكفاءة المهنية من خالل المواظبة 
على التعّلم مدى الحياة وتطبيقها من منظور 

 عالمّي وفي سياقات متنوعة. 

 تدريب ميداني
فترة  لجهات التدريبية نهايةاستطالع رأي ا
 التدريب الميداني.

% من الطالب على تقدير )جيد( في 100يحصل 
 استطالع رأي الجهات التدريبية.

على تقدير )جيد( في  الخريجين% من 100يحصل   .استطالع رأي أرباب العمل -
 استطالع رأي أرباب العمل.

الب كفاية القدرة على التعلم % من الط100يتقن  .امتحان الكفاءة الجامعي -
 والتكيف.

Cp3 

ظهار  العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين وا 
المقدرة القيادية على مستويْي األفراد والفرق 

 لتحقيق أهداف ومشاريع فاعلة.   

 المصارف اإلسالمية
في من عشر عالمات حالة جماعية  دراسة

  .األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي
أو أعلى في  7الطالب على عالمة  % من100يحصل 

 سلم تقييم األداء.

 تدريب ميداني
نهاية فترة  استطالع رأي الجهات التدريبية

 الميداني. التدريب
% من الطالب على تقدير )جيد( في 100يحصل 

 الجهات التدريبية.استطالع رأي 
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جيد( في على تقدير ) الخريجين% من 100يحصل   .استطالع رأي أرباب العمل -
 استطالع رأي أرباب العمل.

% من الطالب كفاية العمل في فريق 100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -
 والمهارات القيادية.

 


