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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.ص مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 كلية اإلدارة واالقتصاد  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 دارة العامةقسم اال

 ادارة العامة بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ات /أخرى سنوي /مقرر

 فصلي

 (ِ( Association collegiate school of business  المعتمد   برنامج االعتماد .6

دورات تدريبة للطلبة لتطوير المهارات المهنية للطلبة / زيارات ميدانية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 / تدريب صيفي(
  2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي .9
د وتأهيل االداريين المتخصصين لتلبية متطلبات سوق العمل بشقية الخاص اعدا .1

في مجال االدارة العامة من خالل اعتماد التنوع في طرق التعلم والتعليم والعام 

 وتدريب الطلبة على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة لحل المشاكل الواقعية .
مة في الجانب العملي والنظري بحيث تقديم برامج اكاديمية في مجال االدارة العا .2

 تتوافق مع المعايير العالمية للجودة االكاديمية وتلبية حاجة الدولة .
تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال االدارة العامة بشكل عام مع التركيز على  .3

المواضيع التي تخص ادارة الدولة واستخدام االساليب الحديثة في مجال الذكاء 

 .موارد البشرية وتطبيقاتها الحديثة االداري وال
 بناء الشراكة مع القطاع العام والخاص . .4
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
ً  ان-1 في  يتمكن المتخرج من تنظيم المعرفة والمعلومات واالحتفاظ بها في ذاكرته تمهيداً الستعمالها وظيفيا

      المستقبل.

ان يتمكن المتخرج من تحصيل أكبر قدر ممكن من الفهم واالستيعاب لما تلقاه من معلومات ومهارات -2

 بحيث يتمكن في النهاية من تسويقها وإعادة انتاجها بأسلوبه الخاص. 

ق معطيات علمية يتمكن من تحليل النتائج وإعادة توظيفها لحل المشكالت وان يمتلك ذهنية المحلل وف ان-3

 قائمة على أسلوب التفكير والبحث العلمي.
 ان يتمكن من الحكم على الظواهر االنطباعات واآلراء الذاتية.-4
 . اكتساب المهارات في معالجة المشكالت واستخدام الحاسوب في هذه المعالجات   -5
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .على القيادة واالدارة المؤسساتية تنمية قدرات الطلبة  – 1

 قدرة الطالب على تقييم مدى تطور العمل المحاسبي في مختلف القطاعات. – 2

 تمكين الطلبة من تحليل تكاليف اإلنتاج. – 3

      . كتابة التقارير العلمية والبحوث وقراءة المخططات وتحليل البيانات  –4
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات.القاء طريقة  .1
2. Student center. 
3. (Team of project  - .) المجاميع الطالبية 
4. (work shop-  ) ورش العمل 
 ) الرحالت العلمية لمتابعة تنفيذ العمل المحاسبي (. .5
 (.  Learning technologies on campus) التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي ( )  .6
 ( . Experiential learning) التعلم التجريبي ( )  .7
 ( . Application Learning) تطبيق التعليم ( )  .8
 مشاريع التخرج . .9
 الزيارات العلمية . .10
  التدريب الصيفي . .11

 
 :طرائق التقييم      

 )كوز( القصيرة االمتحانات -
 البيتية الواجبات -
 والعملية النظرية للمواد والنهائية الفصلية االمتحانات -
  الدرس ضمن غيرةالص المشاريع -

  المحاضرة داخل التفاعل -

 التقارير -
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . القاعة في العرض شاشة على التطبيقية البرامج احد بتنفيذ وذلك الطلبة انتباه اثارة :االنتباه 1 -         
   .ةالشاش على المعروضة المادة مع الطالب تفاعل مدى متابعة :االستجابة 2 -
 بطلب التفاعل هذا بزيادة وذلك المعروضة، المادة مع اكثر تفاعل الذي الطالب اهتمام متابعة :االهتمام 3 -

 .لعرضها اخرى وتطبيقات  برامج
 الموضوع باتجاه رأي له يكون وربما العرض مع متعاطفا الطالب يكون ان بمعنى :االتجاه تكوين 4 -  

 .عنه ويدافع المعروض
  وال الدرس في ثابت مستوى له فيكون الوجداني السلم لقمة الطالب يصل ان بمعنى :القيمي السلوك تكوين 5  -

 .يتململ وال يتكاسل
 :طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام التعليم االلكتروني مع استخدام الصبورة داخل القاعة الدراسية . .1
خالل الواجبات البيتية التي يجلبها الطالب في  تكليف الطلبة بمهام على شكل مجاميع للعمل كفريق من .2

 األسبوع الذي يلي المحاضرة السابقة .
تصميم مهام تساعد من خاللها برامج المختبر على التفاعل بين الطلبة والتواصل فيما بينهم بعد انتهاء  .3

اون فيما التدريب من اعطائهم واجبات تتطلب االستقصاء والبحث واستشارة تدريسيين اخرين او التع

 بينها .
استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب ) مثال : اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم المحاسبة الصحيح  .4

 يكتسب مهارة العمل المحاسبي وتنظيم حياته الشخصية (.
ر استراتيجية مهارة التفكير العالية ) مثال اذا كان الطالب يرغب في اتخاذ قرار جيد ، من المهم ان يفك .5

جيداً قبل ان يتخذ القرار واذا قرر دون تفكير او اذا كان ال يستطيع التفكير جيداً او اذا كان ال يستطيع 

 ان يقرر او ربما لن يقرر فهذا يعني ليس لديه مهارة التفكير العالية .
 ( ) هي مصطلح يرمز ألعلى مستويات critical thinkingاستراتيجية التفكير الناقد في التعلم )  .6

 التفكير والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول الى الحل المطلوب (
 العصف الذهني  .7
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق مختصر المادة

 عملي     نظري      

  2 حاسوب  T C S  األولى 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

International skills: Student ability of speaking and understanding other languages :  
 التحدث وفهم اللغات األخرى(. مقدرة الطالب علىاملهارات العاملية )

Negotiating & discussion to reach agreement: Student ability  to influence and 
convince others  

 التفاوض واالقناع )الطالب قادر على التاثري وإقناع االخرين ،للمناقشه والتوصل اىل اتفاق .
Leadership: Student ability  to motivate and direct others 

 تحفيز وتوجيه االخرين ( العلى  قابلية الطالبالقيادة ) 
 

Independent: student empowering to work on its own papers through the 
necessary means and tool of writing a research in which could be used in further 
life necessity after graduation. 

بتلك  واالحتفاظ التجريبيةالطالب من ان يدير حبث التخرج بنفسه من خالل إجراءات البحث واساليبه  )متكنياالستقاللية ابلعمل 
 .التخرج(املهارات ملا بعد 

 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 .ظمة المتعلقة لاللتحاق بالكلية األن وضع
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 : أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 الموقع االلكتروني للكلية او الجامعة . -
 دليل الجامعة . -
 القسم اهم الكتب والمصادر الخاصة ب -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج لالخاصة با

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2016-2017 

 األول 
C S   أساسي حاسوب                 
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 موذج وصف المقررن

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .01

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة مفهوم الحاسوب -0أ

 هوروتط  لحاسوب ان يفهم الطالب مفاهيم ا-2أ

  التكنولوجية و متطلبات  وظائف المحاسب ان يصنف العالقة بين  -3أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وابعاده  عرف على ماهية عمل الحاسوب وابعاده الت – 0ب

 تنمية مهارات الطلبة العلمية والعملية  – 2ب

 . الواقع العملي للوحدات المحاسبية ثلة منإعطاء ام – 3ب

   اطالع الطالبة على مخاطر عمل الحاسوب – 4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 (  ( power pointالمحاضرات على السبورة 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

  .البيتية الواجبات -0

  . المحاضرة داخل التفاعل -2

 . سؤوليةالم وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة  المشاركة -3
 .تقديمها الطالب من المطلوبة والبحوث الواجبات تقديم في المحدد بالموعد  االلتزام -4
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -0ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 وصف المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رائق التقييم ط   

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 -0د

 -2د

 -3د

    -4د

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 ً المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهنا

 البرنامج.
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الشهادات والساعات  بنية البرنامج

 المعتمدة

 عدد الوحدات  عدد الساعات اسم المادة المرحلة الدراسية

 المرحلة االولى

البكالوريوس درجة  3 3 1مبادئ االدارة العامة
 ( 147تتطلب  ) 

 ( 143ساعة و ) 

 وحدة 

 2 2 1مبادئ االقتصاد

 2 2 حقوق وحريات

 2 3 1اساسيات الحاسوب 

 2 2 1مبادئ المحاسبة 

 2 2 1لغة عربية 

 2 2 1لغة انكليزية 

 2 2 1مبادئ االحصاء 

 3 3 2مبادئ االدارة العامة

 2 2 2مبادئ االحصاء 

 2 2 2مبادئ المحاسبة 

 2 3 2اساسيات الحاسوب 

 2 2 رياضيات لإلداريين 

 2 2 2لغة عربية 

 2 2 2مبادئ اقتصاد 

 المرحلة الثانية

 3 3 ادارة التسويق

 3 3 ادارة الموارد البشرية

 2 2 القانون االداري

 3 3 المحاسبة المتوسطة

 3 3 تطور الفكر التنظيمي

 2 2 1اساليب كمية 

 2 3 مايكروسوفت اكسل 

 2 2 لغة انكليزية 
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 3 3 العالقات العامة

 3 3 المحاسبة الحكومية

 3 3 ادارة المنظمات الدولية

 3 3 تطبيقات حديثة في الموارد البشرية

 3 3 النظم السياسية

 2 2 2اساليب كمية 

 2 3 اساسيات الحاسوب

 ة الثالثةالمرحل

 3 3 االدارة المالية العامة

 3 3 نظرية المنظمة

 3 4 نظام محاسبي موحد

 3 3 ادارة محلية

 2 2 ادارة الجودة

 2 2 اخالقيات الوظيفة العامة

 access 3 2تطبيقات ادارية حاسوب 

 2 2 لغة انكليزية

 3 3 السلوك التنظيمي

 3 3 السياسات المالية

 2 2 ادارة المشاريع العامة

 3 3 تكنولوجيا المعلومات االدارية

 3 3 نظم االدارة المحلية المقارنة

 2 2 ادارة البيئة

 access 2 2تطبيقات ادارية حاسوب 

 2 2 منهج واخالقيات البحث العلمي

 3 3 ادارة االنتاج والعمليات 

 2 2 ادارة عامة مقارنة 

 3 3 1االداري التطوير  
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 3 3 1االدارة االستراتيجية  

 2 2 منهج واخالقيات البحث العلمي 

 qsb 1 2 2تطبيقات ادارية حاسوب  

 2 2 اللغة االنكليزية 

 3 3 2االدارة االستراتيجية  

 3 3 ادارة المنظمات الدولية 

 3 3 2التطوير االداري  

 3 3 السياسات العامة  

 1 1 حث تخرجمشروع ب 

 qsb2 2 2تطبيقات ادارية حاسوب  

 البنية التحتية  .00

 املقرر من قبل الوزارة  و لكتاب املنهجية للمادة احلاسوب ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 الكتب املتوفرة يف مكتبة الكلية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 املراجع املتوفرة على االنرتنيت 

 اليوتيوب التعليمي املتوفر جماان على االنرتنيت  مواقع االنترنيت .... ،ب ـ المراجع االلكترونية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .02

ات والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( _متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوري0

التدريب الصيفي الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية (

_يتم تكليف الطالب باعداد تقارير )ورق عمل( واالخذ بها بعد اجراء التعديالت المناسبة واجراء بحوث 2

   بالموضوع . ودراسات متخصة

 

 

 

 
 


