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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 ا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذ

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 االدارة العامة / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 لألداريين اإلحصاء 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 كورسات 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/   6 /17  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 االدارة العامة انجاز أهداف الجامعة ضمن حقل (  1) 

 اإلحصاء يعطي  تعليم صحيح في أساسيات ( 2) 

والمبادئ العلمية، للمشاكل في االدارة الثقة الضروريين ، مستند على تطوير المهارات و( 3) 

 ؛ لألدارييناإلحصاء
 االستمرار في ايجاد خريجين بمقدرة عالية؛(  4) 

 .   توفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل( 5) 

 .  االداريالعمل وتطورها المرتبط بمواصفات وأهمية وتطبيق اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم و(6)

 



  
 2الصفحة  

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 االحصاء الضرورية ومفاهيم ومبادئ الحقائق ايصال  1أ

 لذلكمستخدماً نماذج  في اتخاذ القرار الصحيح االداريالتي تواجه  الخطاءفهم ا   -2أ
 ايصال الهدف من االحصاء-3أ
 تقنيات المستخدمة ال-4أ
 االحصاء  افكار ومفاهيم -5أ

 

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 .   لالداريين االحصاءواحترافية  مبادئ االحصاء – 1ب 
 . على المجتمع والحضارة االحصاء تأثير – 2ب 
 . التوافق مع القضايا المستقبلية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 و االلكترونية  التقليدية و الطرق الحديثة طرق التعليم
 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 و االلتزام بوقت المحاضرة  االمتحانات اليومية و الشهرية و التقارير و الواجبات المنزلية
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . مة او مجهولةالتي قد تكون محددة بظروف معلووايجاد حلول لالخطاء االحصائيه   -1ج   
 . تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول على المزيد من البيانات  -2ج
 . واجراء التحسينات الالزمةحل النماذج االحصائيه  -3ج

 واالخذ    عن القيود في االحصاء جديدة وامتالك نظرة شمولية  القدرة على تطبيق تقنيات  -4ج         
 . والقدرة على تقييم المخاطر وادارتها بجميع االعتبارات                
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات -1
 المجاميع الطالبية -2
 العملورش -3
  التقارير والدراسات -4
 طرائق التقييم     



  
 3الصفحة  

 
  

 

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1
 التغذية المرتجعة من الطالب -2
 وبنبرة الصوت  عبير بالوجوهطريقة الت-3
 االسئله المباشره للطلبه -4
  التقارير والدراسات -5

 
 

 

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

 . في المشاكل العملية و القدرات االحصائية تطبيق المهارات ا -1د 
 . صل شفهيا وتحريريا واستخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة مهارات في التوا -2د 

 . السيطرة على الوقت والموارد والعمل ضمن فريق واحد  -3د          
   .تحليل المشاكل و استخالص المعلومات من المصادر من اجليجاد حلول احصائية المقدرة على ا -4د          

                

 والتعلم   طرائق التعليم         

 

 

 االلكترونية  و الطرق الحديثة    طرق التعليم التقليدية

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 

 االمتحانات اليومية و الشهرية و التقارير 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

  مبادئ االحصاء اليوجد  االولى 

 لالداريين 
  ساعة  2

     

     

     



  
 4الصفحة  

 
  

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 . ث معلوماتهم العلمية بالتخصص ديأكساب مهارات التعلم الذاتي للطلبة والتي تمكنهم من تح  •

 
 
 
 

 المعهد( أو  األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية ع)وض معيار القبول  .13

 
 قبول مركزي .  .1
 تعليم موازي .   .2
 تقدمي مباشر للدراسة املسائية.  .3

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 : أتليف    –  الحصاءا ( المصادر)ـ المراجع الرئيسية 1
 د. حممود حسن املشهدان 

 د. امري حنا هرمز 
 : تأليف   -اسس الرياضيات 

 د. هادي جابر   

 وم د. رياض شاكر نع 
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 د. نادر جورج 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها                  - 2

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 حصاء يف االختصاصات اخلاصة ابالاجملالت العلمية 

مواقع االنترنيت  , ـ المراجع االلكترونية3

.... 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

مبادئ   اليوجد  المرحلة االولى

االحصاء 

 لالداريين 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 االدارة واالقتصاد كلية جامعة تكريت /  المؤسسة التعليمية  .1

  االدارة العامةقسم     / المركز علمي القسم ال .2

 مبادئ االحصاء  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  متاحة أشكال الحضور ال .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

 ساعة لكل كورس  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

علم االحصاء ومدى فاعليته في المشكالت التي تواجه  مية  وأه  اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم

، كما ويتم تزويد الطالب  االداري بالعمل  عالقة تكون ذات  ئية التي االحصااالداري من الناحية 

االيرادات  احتساب عن كيفية بأنواعها المختلفة و  استخدام القوانين االحصائيةبالمعلومات عن كيفية 

ودراسة   ودراسات الجدوىلكبيره  تقييم المشاريع الصغير واو  وتسديدها  الديونحساب وطرائق   والتكاليف

االدارية واالقتصادي  وغيرها من التطبيقات  ع األوراق التجارية في المصارفالخصم بأنواعه وقط
 .   ان نتجه الى االحصاء لتحليلها  ومعرفة النتائج ومن ثم اتخاذ القرار المناسب  والمالية التي ممكن

 
 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 المتعلقة بها        االحصائية  والعمليات  لألداريين االحصاءيتعرف على مفهوم  ان-1أ
على المستوى القطاع   ت االحصائيةت واللوازم الخاصة بنظام العملياان يصنف ويفصل االحتياجا-2أ

 العام والخاص 
 المختلفة والعالقات فيما بينها حصائيةان يحلل النظم اال-3أ
مختلف     في المؤسسات والمستثمرين في من االحصاء تفادة النظرية والعملية س ان يقيم مدى اال-4أ      

 القطاعات   
 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وتطبيقاته المختلفة    علم االحصاءمعرفة الطالب لمفهوم – 1ب 
 المؤسسات المختلفة في الواقع العملي في قوانين االحصائية طالب على تطبيق التطوير قدرة ال – 2ب 

      المشاكل االحصائية من خالل تطبيق القوانين االحصائيةتحليل   تمكين الطالب من- 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 طريقة القاء المحاضرات -1
 المجاميع الطالبية -2
 ورش العمل-3
 التقارير والدراسات -4

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 طرح اسئلة مباشرة . 1

 إعطاء واجب للطلبة خالل المحاضرة وحله من خالل تقسيمهم إلى مجاميع تنافسية  .2

 . االختبارات 3
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 استيعاب المفاهيم الرياضية المجردة -1ج 
 .يسعى الطالب الى  االستنباط واالستنتاج  لفهم قوانين االسس الرياضية     -2ج
 التفكير الرياضي المنطقي يقدر الطالب  على   -3ج
 .يصبح الطالب قادر على حل االسئلة التي تتعلق بالموضوع   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة .1
 المناقشة  .2

 استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب  .3
 استراتيجية مهارة التفكير العالية  .4
 ستراتيجية التفكير الناقد في التعلم ا .5
 العصف الذهني .6

 
 ائق التقييم  طر   

 

 اجراء امتحانات فصلية ويومية وبصورة منتظمة . 1
 حث الطلبة على المشاركة اليومية بحل االسئلة على السبورة . 2
   الحث على حل الواجبات اليومية بصورة منتظمة. 3

 

 
 ر الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 تشجيع المناقشات الجماعية بين الطلبة  -1د 
 اذا كان حضوري ( )  تشجيع الطلبة على حل بعض االسئلة على السبورة -2د 
 طرح اسئلة مفاجئة تحفز التفكير غير المباشر والتحدي الذهني  -3د 
 



  
 11الصفحة  

 
  

 البنية التحتية   .12

 : أتليف  –حصاءاال ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 ع الموضو 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة  6 اسابيع  3

اعطاء شرح عام  

عن علم  وشامل 

لعمليات اواالحصاء 

ومراحل   حصائية اال
 البحث العلمي 

املقدمه/مفاهيم  ا
 ومصطلحات رايضيه 

المحاضر

+ ة 
 المناقشة 

 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 اسابيع  3

رح  اعطاء ش ساعة  6

شامل عن كيفية  

جمع البيانات  

ائية  االحص

 وكيفيه تبويبها
 وتصنيفها 

 

 مجع البياانت 

المحاضر

+ ة 
 المناقشة 

 
 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعات  6 اسابيع  3

المتغيرات 

العشوائية  

االحصائية و  

عمل  كيفية 

جداول 

التوزيعات 

التكرارية منها  

النسبي  

 والمتجمع 
 

املتغريات العشوائية  
 والتوزيعات التكراريه 

المحاضر

+ ة 
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  6 اسابيع  3

 
العرض  

الهندسي 

للبيانات المبوبة  

 وغير المبوبة  
 

+  المحاضرة عرض البياانت 
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  6 اسابيع  3

رسم االشرطة البيانيه  

المضلع التكراري  

المدرج التكراري 

الدائره البيانية  

ني المستطيل البيا

يع  منحنى التوز 

 التكراري المتجمع 

+ المحاضرة  عرض البياانت 
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي
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 د. حممود حسن املشهدان 
 د. امري حنا هرمز 

 

 : تأليف   - حصاءاال )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 د. حممود حسن املشهدان  
 امري حنا هرمز  د.

  

 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
و العمليات   الحصاء يف االختصاصات اخلاصة اب اجملالت العلمية 

 حصائية اال

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة 

 

 وير المقرر الدراسي خطة تط  .13

   

 %10اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقرر وبنسبة ال تتجاوز    
تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على احدث المصادر العلمية في مجال االختصاص  و 

 .واالستفادة منها 

 

 
 


