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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 (Project evaluation)  تقييم المشاريع

 يةاقتصادعلوم  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 أخرى

 محاضرات ورقية المعتمد   برنامج االعتماد .6

/  ت المهنية / زيارات ميدانيةادورات تدريبية للطلبة لتطوير المهار المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تدريب صيفي
 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  البكالوريوس ذات قدرة عالية من الكفاءة والفاعلية في مجال اعداد خريجين من حملة شهادة

 االقتصاد لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل العراقية .
 االقتصاد ؤهلة علميا في مجال متهيئة كوادر و 
  ةقتصاديالت المعرفة االامختلف مجاالقتصادية معايير الاعداد خريجين وفق 
 المعاصرة في سوق العمل تبني االبداع واالستجابة للمستجدات 
 غرس القيم االخالقية والتربوية والعلمية في عقول الطلبة 
 تنمية تفكير الطلبة من خالل استخدام اساليب العصف الذهني 
  االرتقاء بمستوى اعداد وتنظيم االختبارات الفصلية والنهائية من خالل اعتماد النشاطات االخرى

 .للطالب
 بالنسبة لالقتصاد  ة ذلكواهمي تقييم المشاريع االقتصاديةمجال  زيادة خبرة ومعرفة الطلبة في

 .بشكل عام واالقتصاد العراقي بشكل خاص
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 :االهداف المعرفية  - أ
بالنسبة لالقتصاد بشكل  ة ذلكواهمي تقييم المشاريع االقتصاديةزيادة خبرة ومعرفة الطلبة في مجال  -1

 .عام واالقتصاد العراقي بشكل خاص

 توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بتقييم المشاريع االقتصادية. -2

       بمفهوم تقييم المشاريع وأهم مراحل عملية التقييم.تعريف الطالب  -3

 مفهوم األداء االقتصادي ومفهوم تقييم األداء.تعريف الطالب ب -4

 معايير تقييم أداء المشاريع االقتصادية.تعريف الطالب بأهم  -5

 جعل الطالب مهتما بالمادة العلمية التي يدرسها. -6
 . تقييم المشاريعحث الطلبة على االهتمام بمادة  -7
عملية تقييم المشاريع المتعلقة بزرع الثقة في نفس الطلبة واتاحة الفرصة لهم لحل المشاكل  -8

 .يةاالقتصاد

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .المتنوعة والمتجددة االقتصاديةمعرفة المفاهيم  -1
 تدريب الطلبة على تطبيق ما تعلموه وتطبيقه بشكل عملي من خالل الزيارات الميدانية والبحوث. -2
 تمكين الطلبة من مهارات التحليل والتفسير العلمي. -3
     القرار لدى الطالب.تنمية قوة المهارة واالستنتاج واتخاذ  -4
 كانت داخلية او خارجية من تحليل البيئة المحيطة به سواءتمكين الطالب  -5
 قدرة الطالب على كيفية استغالل الفرص المتاحة له في سوق العمل -6
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 العصف الذهني -2
 اعداد التقارير -3
 تطبيقيةتوزيع الطلبة على مجاميع لدراسة حالة  -4
 الزيارات الميدانية -5

 طرائق التقييم      

 االختبارات الفصلية المحددة مسبقا -1
 االختبارات المفاجئة والسريعة -2
 النقاشات والحوارات داخل القاعة الدراسية -3
 طريقة العصف الذهني -4
 وكتابة التقارير طريقة دراسة الحالة -5
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 الوجدانية والقيمية : األهداف -ج

يتبع القسم منذ بداية العام الدراسي سياسة معينة على مستوى جميع المراحل تعزز من والء وحب        

الطالب الختصاص االقتصاد بوصفه احد االختصاصات المهمة حاليا ومستقبال في بيئة االعمال المحلية 

تلفة  مما والدولية فضالً عن اهمية هذا االختصاص في انشطة القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المخ

يؤدي ذلك الى خلق قيم وجدانية راسخة لدى الطالب ورغبة ذاتية بأهمية التخصص العلمي واالنتماء 

 من التطوير الذاتي المستمر والتحفيز علىالى هذا القسم والرضا التام عن قرار اختياره، ومن ثم تمكين 

 .التفكير المتسلسل
 طرائق التعليم والتعلم     

 واعطاء التمارين التطبيقية عن طريق المحاضرات العلمية. الشرح والتوضيح -1

 ـ االمتحانات النظرية والعملية واليومية والفصلية والنهائية.2    

 ـ ارشاد الطلبة الى المواقع االلكترونية.3    

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية. -1

 ـ االمتحانات االسبوعية.2    

 ـ االمتحانات الشهرية.3    

 ـ االمتحانات الفصلية.4    

 ـ االمتحانات النهائية.5    

 
 

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

 تطوير قدرة الطلبة على تحليل وتفسير االحداث والمشاكل االقتصادية. -1د

 تطوير قدرة الطالب على اداء الواجبات المكلف بها في الموعد المحدد. -2د

 تطوير قدرة الطلبة على الحوار والمناقشة. -3د  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -6
 العصف الذهني -7
 اعداد التقارير -8
 توزيع الطلبة على مجاميع لدراسة حالة تطبيقية -9

 الزيارات الميدانية -11

 طرائق التقييم      

 االختبارات الفصلية المحددة مسبقا -6
 االختبارات المفاجئة والسريعة -7
 النقاشات والحوارات داخل القاعة الدراسية -8
 طريقة العصف الذهني -9

 وكتابة التقارير طريقة دراسة الحالة -11
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 :بنية البرنامج .11

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

 عملي     نظري      

  3 تقييم المشاريع مقدمة عن  P.E االول 

  3 مفهوم تقييم المشاريع  الثالث-الثاني

  3 مراحل عملية تقييم المشاريع  الخامس-الرابع

  3 مفهوم تقييم األداء  السابع-السادس
  3 كفاءة األداء تقييم معايير  التاسع-الثامن
الحادي -العاشر

 عشر
  3 معيار اإلنتاجية 

-الثاني عشر

 الثالث عشر
  3 الربحيةمعيار  

-الرابع عشر

 الخامس عشر
  3 معيار أخرى لتقييم كفاءة األداء 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

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

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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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 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد / المركز علمي القسم ال .2

 تقييم المشاريع اسم / رمز المقرر .3

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .4

  كورسات الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 04/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

زيادة خبرة ومعرفة الطلبة في مجال تقييم المشاريع االقتصادية واهمية ذلك بالنسبة لالقتصاد بشكل عام 

 واالقتصاد العراقي بشكل خاص.

 االقتصادية. توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بتقييم المشاريع

 تعريف الطالب بمفهوم تقييم المشاريع وأهم مراحل عملية التقييم.      

 تعريف الطالب بمفهوم األداء االقتصادي ومفهوم تقييم األداء.

 تعريف الطالب بأهم معايير تقييم أداء المشاريع االقتصادية.

 جعل الطالب مهتما بالمادة العلمية التي يدرسها.

 حث الطلبة على االهتمام بمادة تقييم المشاريع. 

 زرع الثقة في نفس الطلبة واتاحة الفرصة لهم لحل المشاكل المتعلقة بعملية تقييم المشاريع االقتصادية.

 
 
 

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
 المشاريع االقتصادية.تقييم أهمية مفهوم وتعريف الطالب ب -1أ

 .عملية تقييم المشاريع االقتصاديةتعريف الطالب بالمراحل التي تمر بها  -2أ

 تقييم األداء.أهمية مفهوم األداء االقتصادي وتعريف الطالب ب -3أ
 تعريف الطالب بمعايير تقييم أداء المشاريع االقتصادية  -4أ
  تعريف الطالب بكتابة التقرير النهائي حول تقييم األداء في المشاريع القائمة.    -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .حول تقييم المشاريع المتنوعة والمتجددة االقتصاديةالمفاهيم تمكين الطالب من معرفة  – 1ب

تدريب الطلبة على تطبيق ما تعلموه وتطبيقه بشكل عملي من خالل الزيارات الميدانية   – 2ب

 والبحوث.

 تمكين الطالب من مهارات التحليل والتفكير العلمي السليم. – 3ب

   تنمية قوة المهارة واالستنتاج والمالحظة لدى الطالب.  -4ب

     الطالب. تنمية قوة المهارة واالستنتاج واتخاذ القرار لدى -5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 العصف الذهني -2
 اعداد التقارير -3
 توزيع الطلبة على مجاميع لدراسة حالة تطبيقية -4
 الزيارات الميدانية -5

 طرائق التقييم      

 االختبارات الفصلية المحددة مسبقا -1
 االختبارات المفاجئة والسريعة -2
 القاعة الدراسيةالنقاشات والحوارات داخل  -3
 طريقة العصف الذهني -4
 وكتابة التقارير طريقة دراسة الحالة -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .المالحظة واالدارة والتحليل والتفسير واالستنتاج للوحدات االقتصادية -1ج

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي حتى بعد التخرج. -2ج

مما يمكن الطالب من الخاصة  بعملية تقييم األداء في المشاريع القائمة تزويد الطالب بالمعلومات  -3ج

  التي تعاني منها هذه المشاريع.وضع حلول للمشاكل االقتصادية 

 فيما يتعلق بتقييم المشاريع. التفكير المتسلسل التحفيز على  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 (Data Showالشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة )  -

 أرشاد الطلبة الى بعض المواقع االلكترونية. -

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية -
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 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية  -

 االمتحانات الشهرية -

 االمتحانات الفصلية -

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

 تطوير قدرة الطلبة على المناقشة والحوار.  -1د

 القابلية على تحليل وتفسير االحداث والمشاكل االقتصادية. -2د

 تطوير قدرة الطالب على اداء الواجبات المكلف بها في الموعد المحدد. -3د

 والتحليل المنطقي. التفكير المتسلسل تطوير قدرة الطالب على -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظرية تقييم املشاريع االقتصاديةمقدمة عن  تقييم املشاريع التعرف على طبيعة مادة  3 األول 
متابعة الواجبات البيتية           

 سؤالني على االقل

 3 الثاني 
تقييم املشاريع  مفهومالتعرف على 

 أمهيته وأهدافه
 نظرية مفهوم  تقييم املشاريع االقتصادية

     متابعة الواجبات البيتية      
 سؤالني على االقل

 3 الثالث
أمهية وضرورة القيام التعرف على 

 بعملية تقييم املشاريع 

 عملية عليها جتيب اليت الرئيسة األسئلة

 املشاريع تقييم
 نظرية

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

 3 الرابع
املراحل املتسلسلة لعملية التعرف على 

 تقييم املشاريع 
 نظرية مراحل  تقييم املشاريع االقتصادية

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

 3 الخامس
معرفة مفهوم األداء ومكوناته والعوامل 

 املؤثرة على األداء داخل املشروع
 نظرية مفهوم األداء يف املشروع االقتصادي

الواجبات البيتية            متابعة
 سؤالني على االقل

 3 السادس
معرفة مفهوم تقييم األداء وأهدافه 

 هجناح شروطو  وأسسه 
 نظرية املشروع االقتصادي يف األداء تقييم

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

 3 السابع
 كيفيةبطبيعة املعايري و التوصل اىل املعرفة 

 تصنيف املعايري اخلاصة بتقييم األداء
 نظرية معايري تقييم األداء

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

 نظرية الشهري املراجعة واالمتحان  3 الثامن 
متابعة الواجبات البيتية           

 سؤالني على االقل

 3 التاسع
تطبيق معيار  كيفيةبالتوصل اىل املعرفة 

 نظرية معيار اإلنتاجية اإلنتاجية يف تقييم األداء
متابعة الواجبات البيتية           

 سؤالني على االقل

 3 العاشر
تطبيق معيار  كيفيةبالتوصل اىل املعرفة 

 نظرية متارين حملولة اإلنتاجية يف تقييم األداء
متابعة الواجبات البيتية           

 سؤالني على االقل

الحادي 

 عشر 
3 

تطبيق معيار  كيفيةبالتوصل اىل املعرفة 
 نظرية معيار الرحبية والقيمة املضافة الرحبية والقيمة املضافة يف تقييم األداء

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

 3 الثاني عشر
تطبيق معيار  كيفيةبالتوصل اىل املعرفة 

 الرحبية والقيمة املضافة يف تقييم األداء
 نظرية متارين حملولة

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

 3 الثالث عشر
تطبيق املعايري  كيفيةبالتوصل اىل املعرفة 

 األخرى يف تقييم األداء
 نظرية معايري أخرى يف تقييم األداء

البيتية           متابعة الواجبات 
 سؤالني على االقل

 3 الرابع عشر
تطبيق املعايري  كيفيةبالتوصل اىل املعرفة 

 األخرى يف تقييم األداء
 نظرية متارين حملولة

متابعة الواجبات البيتية           
 سؤالني على االقل

الخامس 

 عشر
 نظرية املراجعة واالمتحان  3

  متابعة الواجبات البيتية         
 سؤالني على االقل



  
 10الصفحة 
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تقييم المشاريع ودراسات الجدوى االقتصادية/ عبدالوهاب مطر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الداهري

تقييم المشاريع االقتصادية: دراسة في تحليل الجدوى االقتصادية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

وكفاءة األداء/ عبد العزيز مصطفى عبد الكريم ، طالل محمود 

 كداوي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
المشاريع اإلعداد والتخطيط لدراسات الجدوى وتقييم أداء  -

 االستثمارية/ ثائر محمود رشيد العاني

كاظم / دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات -

 العيساوي

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 الدخول الى االنترنت من خالل الشبكة العنكبوتية
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 .تقييم المشاريعالحث على كتابة البحوث والتقارير في مادة  -
   حث الطلبة على زيارة مكتبة الكلية والمكتبة المركزية في جامعة تكريت والجامعات االخرى.  -

 اعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق العلمية. -
 


