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          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 االدارة العامة / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عامة مقارنة  دارة ا

 بكالوريوس  شهادة النهائية اسم ال .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 كورسات 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/   6 /19  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 االدارة العامة انجاز أهداف الجامعة ضمن حقل (  1) 

 الدارة العامة المقارنة  ما يتعلق بأح في يعطي  تعليم صحي( 2) 

  م في فهم وااللمام بعمليات االدارة العامة المقارنة االسها(  3) 

 االستمرار في ايجاد خريجين بمقدرة عالية؛(  4) 

 .   توفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل( 5) 

 ارة العامة المقارنة االد ة اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات وأهمي (6)
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
   االدارة العامة المقارنة الضرورية ومفاهيم الحقائق  1أ
 وتصنيفاتها المختلفة   االدارة العامة المقارنة  -2أ
 وخصائصها  المقارنة  العامة االدارة اهداف  -3أ

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 االلكترونية  الحديثة طرق التعليم  •
•   

ون   منصات التعليم االلكتر
 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

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

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .. المقارنة  العامة  لالدارة  تعلقة بعدم معرفة المفاهيم االساسيةالمحل المشاكل   -1ج   
 . جراء التحسينات الالزمةا -2ج

 واالخذ    المقارنة  العامة دارة اال القدرة على تطبيق تقنيات جديدة وامتالك نظرة شمولية لمشاكل -4ج         
 .  المقارنة العامة  االدارة والقدرة على تقييم  بجميع االعتبارات               

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات -1
 المجاميع الطالبية -2
 ورش العمل-3
  التقارير والدراسات -4
 طرائق التقييم     
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 االمتحانات بمختلف أنواعها-1
 التغذية المرتجعة من الطالب -2
 وبنبرة الصوت  طريقة التعبير بالوجوه-3
 م مصفوفة التعل -4
  التقارير والدراسات -5

 
 

 

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

 
 . مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا واستخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة  -1د 

 . ريق واحد السيطرة على الوقت والموارد والعمل ضمن ف -2د          
          

                

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 االلكترونية  طرق التعليم الحديثة  •
 منصات التعليم االلكتروني  •

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 

 االمتحانات اليومية و الشهرية 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة  2   عامة مقارنة ادارة  اليوجد   الرابعة 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

الكتب والمراجع التي يوصى بها                  - 2

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 املشاريع العامة  دارة  اجملالت العلمية يف االختصاصات اخلاصة اب
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مواقع االنترنيت  , ـ المراجع االلكترونية3

.... 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 لتعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ا 

 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  

 ( صيوالتطور الشخ 

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

عامة دارة ا اليوجد  رابعة الالمرحلة 

 مقارنة 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 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

 عامة مقارنة  دارة ا اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

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

  2021-6-19 إعداد هذا الوصف  تاريخ .7

 أهداف المقرر .8

 . .االدارة العامة المقارنة  ومواصفات وأهمية   اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 لمقارنة  االدارة العامة االحقائق الضرورية ومفاهيم  1أ  

   مراحل تطور االدارة العامة المقارنة    -2أ
 اهداف علمية  -3أ
 عملية اهداف  -4أ
 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

في البحث عن   تطوير قدرة الطالب  – 2ب     االدارة العامة المقارنة معرفة الطالب لمفهوم – 1ب 

   منهجيات االدارة العامة المقارنة 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

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

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 طرح اسئلة مباشرة . 1

 االختبارات اليومية  .2

 الشهرية  . االختبارات 3
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 .تعلق بالمقرر الدراسيالتي تاستيعاب المفاهيم  -1ج 
 يقدر الطالب  على التفكير المنطقي   -2ج
 .يصبح الطالب قادر على حل االسئلة التي تتعلق بالموضوع   -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة .1
 المناقشة  .2

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

 
 طرائق التقييم     

 

 اجراء امتحانات فصلية ويومية وبصورة منتظمة . 1
 من خالل االجابة على االسئلة المباشرة اثناء المحاظرة حث الطلبة على المشاركة اليومية . 2
   الحث على حل الواجبات اليومية بصورة منتظمة. 3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. هيلية التأالعامة 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 
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   البنية التحتية .12

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ابملنظمات الدولية اجملالت العلمية يف االختصاصات اخلاصة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 .افة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقراض  
تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على احدث المصادر العلمية في مجال االختصاص  و 

 .واالستفادة منها 

 

 
 

 ر بنية المقر .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة  6 اسابيع  3

اعطاء شرح عام  

االدارة  عن وشامل 

 العامة المقارنة  

اعطاء شرح عن مفاهيم  
ومراحل تطور     ومبادئ
 املقارنة  العامة االدارة 

المحاضر

+ ة 
 المناقشة 

 

شاط  االمتحان ون

 اليومي

 اسابيع  3

اعطاء شرح   ساعة  6

عام وشامل  

لمجاالت 

وعوامل 

   االهتمام  
 

 جماالت البحث  
عوامل  واهم  العامة   

االهتمام باالدارة  

   العامة المقارنة

المحاضر

+ ة 
 المناقشة 

 
 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعات  6 اسابيع  3

اعطاء شرح  

 عام حول  
نماذج االدارة العامة 

 المقارنة  

المحاضر النموذج الصناعي والزراعي  

+ ة 
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  6 اسابيع  3

اعطاء شرح  

البناء  عن 

التنظيمي  

لالدارة العامة  

 المقارنة  

 املنظمات احلكومية املركزية  

احلكم احمللي  
 واالدارة احمللية  

+  المحاضرة
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي


