
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :    اجلامعة     
 كلية االدارة واالقتصاد:   املعهد  /ةالكلي     
 قسم االدارة العامة :       القسم العلمي     
 6/2021/ 16امللف :  اتريخ ملء      

 
 :   التوقيع                                  :                                      التوقيع     
                   أ.م.د.خليل امساعيل عزيز   :  املعاون العلمي   سما                 أ.م.د.مظهر خالد عبد احلميد   :   رئيس القسم  سما    

                                                        :   التاريخ                                                                :   لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 عيضمان اجلودة واألداء اجلامشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                         

 



  
 1الصفحة  

 
  

 
       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 االدارة العامة / المركز  علميالقسم ال .2

 مبادْى االدارة  او المهني  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 ات كورس

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/   6 /16  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 االدارة العامة انجاز أهداف الجامعة ضمن حقل (  1) 

 اساسيات مبادى االدارة يعطي  تعليم صحيح في ( 2) 

وخصائص ومعوقات  العلمية،  هامبادئواالدارة ، مستند على  تها االسهام في فهم عمليات االدارة وتطورا(  3) 

 ومحددات مبادى االدارة 
 االستمرار في ايجاد خريجين بمقدرة عالية؛(  4) 

 .   توفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل( 5) 

رها المرتبط  وتطو وخصائص مبادى االدارة اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات وأهمية (6)

 .  االداريبالعمل 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
   االدارة  الضرورية ومفاهيم ومبادئ ونظريات  معرفة االسس 1أ

   في اتخاذ القرار الصحيح االداريالتي تواجه  مراحل التطور    -2أ
 ا مبادى االدارة وخصوصياته  -3أ
 مفاهيم المستخدمة في تطوير االدارة  ال-4أ
 مبادى االدارة   افكار ومفاهيم -5أ

 

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 . االدارة العامة وتطوراتها التاريخية – 1ب 
ها– 2ب  ي تطور االدارة وتأثير

 . على المجتمع والحضارة االهداف الت 
 . لمستقبلية جميع التطورات االتوافق مع  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 و االلكترونية  طرق التعليم التقليدية و الطرق الحديثة
 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 و االلتزام بوقت المحاضرة المشاركةاالمتحانات اليومية و الشهرية و 
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . حوا تطور االدارة   وهر العملية اإلدارية والمحور الذي تدوراتخاذ القرار يعتبر القرار ج  -1ج 

 . يمكن مواجهتها بقرار فوري لتي تشمل مشكالت هامة وحيوية وال ا لمبادئ االدارة القرارات الحيوية -2ج

   امر تصدره سلطة اعلى الى سلطة ادنى منها فتلتزم به هذه خيره تجاه االولى ر االداري القرا -3ج        
 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1
 التغذية المرتجعة من الطالب -2



  
 3الصفحة  

 
  

 وبنبرة الصوت  طريقة التعبير بالوجوه-3
  التقارير والدراسات . 4
 

 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة أهيلية التو المهارات العامة-د 

 .  تطور المفاهيم الخاصة بمبادئ االدارة وجميع مراحلها  -1د 
 . لجميع الطلبة  مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا واستخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة -2د 

 . موارد والعمل ضمن فريق واحد السيطرة على الوقت وال -3د          
   .ل و استخالص المعلومات تحليل المشاك من اجل  فهم الطلبة في تطور احتجاجاتهم المقدرة على  -4د          

                

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 االلكترونية  و الطرق الحديثة    طرق التعليم التقليدية

 

 

 
 م  طرائق التقيي         

 
 

 االمتحانات اليومية و الشهرية و التقارير 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة  3 مبادى االدارة  يوجد  ال االولى 
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 ط للتطور الشخصي التخطي .12

 
 . ث معلوماتهم العلمية بالتخصص ديمهارات التعلم الذاتي للطلبة والتي تمكنهم من تح  ب أكسا •

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 ت عن البرنامج أهم مصادر المعلوما .14

 : أتليف   –   وتطبيقاهتا  يف العلوم االدارية   مبادى االدارة ( المصادر)ـ المراجع الرئيسية 1
 مدحت القريشي د.  أ. 

 ا. د. نعمة منشد صالح  
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها                  - 2

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
  مبفاهيم االدارة  وتطبيقاهتاصاصات اخلاصة اجملالت العلمية يف االخت
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 املواقع االلكرتونية املتخصصة  ....مواقع االنترنيت , ـ المراجع االلكترونية3
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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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( طور الشخصيوالت

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

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي مبادى االدارة  يوجد  ال المرحلة االولى
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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 االدارة  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

 ساعة لكل كورس  40 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2021-6-16 عداد هذا الوصف تاريخ إ .7

 أهداف المقرر .8

ومن اهم انواع الحاجات  مبادى االدارة مية ومواصفات وأه  اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم

زويد ، كما ويتم تاالداري بالعمل  الذي يكون ذو عالقة التاريخي وتطورهااالساسية  لمبادئ االدارة 

 .  بأنواعها المختلفة  احل ومحددات االدارة فهم مر الطالب بالمعلومات عن كيفية

 
 
 
 
 
 
 

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

ف  المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصالتعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛ البرنامج.



  
 8الصفحة  

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
         وتطبيقاتها . مبادى االدارة على مفهوم  الطالب  ان يتعرف-1أ
 ت لمفاهيم مبادى االدارة بمصادر جمع المعلوماالخاصة  و  المطلوبةن يصنف ويفصل االحتياجات ا-2أ
 االدارية التنظيمي للمنظمات  يعمل الطالب على االطالع على مستويات الهيكل ان -3أ
        

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المختلفة    اوتطبيقاته  مبادى االدارةمعرفة الطالب لمفهوم – 1ب 
 في المؤسسات المختلفة  نظرينظرية في الواقع اللمفاهيم التطوير قدرة الطالب على تطبيق ا – 2ب 

       الحصول على افضل المصادر الخاصة لمفاهيم مبادى االدارة   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

 من خالل تقسيمهم إلى مجاميع تنافسية  والمشاركةء واجب للطلبة خالل المحاضرة . إعطا2

 لجميع الطلبة  . االختبارات 3
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 االساسية لمبادئ االدارةاستيعاب المفاهيم  -1ج 
 . ساسية والخاصة لمبادئ االدارة لجميع االحتياجات االيسعى الطالب الى فهم     -2ج
 .يصبح الطالب قادر على حل االسئلة التي تتعلق بالموضوع    -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة .1
 المناقشة  .2

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

 
 طرائق التقييم     

 

 اجراء امتحانات فصلية ويومية وبصورة منتظمة . 1
 من خالل السؤال والجواب المباشر  حث الطلبة على المشاركة اليومية . 2
   من خالل تحديد المحاضرة  واجبات اليومية بصورة منتظمة ى اعطاء الحث عل. 3

 

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

 تشجيع المناقشات الجماعية بين الطلبة  -1د 
 اذا كان حضوري ( )  المشاركة الفعالة بينهمتشجيع الطلبة على  -2د 
 طرح اسئلة مفاجئة تحفز التفكير غير المباشر والتحدي الذهني  -3د 
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 البنية التحتية   .12

 : أتليف  –علوم االدارية  وتطبيقاهتا يف المبادى االدارة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 .  د مدحت القريشي . أ

 أ. د نعمة منشد صالح  . ب

 : تأليف   -مبادى االدارة  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  صالح الحديثي د.  

 ناظم احمد د.  

  

 

 بنية المقرر  .11

التعلم   مخرجات  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة  6 اسابيع  3

  اعطاء شرح عام

لجميع ومفاهيم مبادى  

 االدارة 

المحاضر مبادى ومفاهيم علم االدارة

+ ة 
 المناقشة 

 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 اسابيع  3

 اعطاء شرح   ساعة  6
لجميع  مراحل واتخاذ 

 اختاذ القرار االداري   داريالقرار اال

المحاضر

+ ة 
 المناقشة 

 
 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعات  6 اسابيع  3

اهليكل التنظيمي 
وخطوات تصميم 
  اهليكل التنظيمي

المحاضر تصميم اهليكل التنظيمي 

+ ة 
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  6 اسابيع  3

 

الصالحيات ....... 
والسلطة للمنظمات 

 ارية  االد
 

 

+  المحاضرة الصالحيات  
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  6 اسابيع  3

. الصالحيات ...
الالمركزية .. اللجان ..  

 االتصال .. 

+ المحاضرة  الصالحيات 
االمتحان ونشاط   المناقشة 

 اليومي
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
   مبفاهيم االدارة العامة وتطبيقاهتا  يف االختصاصات اخلاصة  اجملالت العلمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 .واالستفادة منها 

 

 
 


