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   كلية اإلدارة واالقتصاد:  املعهد /ةالكلي    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم االقتصاد  / المركز  علميالقسم ال  .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الحاسوب

 الرابعة  المرحلة  .4

 اقتصاد بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .5

  :النظام الدراسي  .6
 سنوي /مقررات /أخرى 

 أخرى

  محاضرات الكترونية  محاضرات ورقية +  المعتمد    برنامج االعتماد .7

  / ت المهنية للطلبة / زيارات ميدانية ا دورات تدريبية للطلبة لتطوير المهار  المؤثرات الخارجية األخرى  .8
 تدريب صيفي 

 2/7/2026 تاريخ إعداد الوصف  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .10

 وامهيته ابلنسبة لالقتصاد بشكل عام واالقتصاد العراقي بشكل خاص احلاسوبزايدة خربة ومعرفة الطلبة يف جمال 

 احلاسوبتعريف الطالب بنظرايت 

 احلاسوب تعريف الطالب أبهم خصائص 

 للحاسوب تعريف الطالب أبهم العوامل احملددة 
 بشكل عام  احلاسوبتعريف الطالب أبمهية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال   .11

   االهداف المعرفية  -أ 
      هذا العلم. مراحل يف الطالب بتعر  -1أ 

 . احلاسوب يح المفاهيم والمصطلحات المتعلقةتوض -2أ 

 جعل الطالب مهتما بالمادة العلمية التي يدرسها.  -3أ 
 .  احلاسوب حث الطلبة على االهتمام بمادة  -4أ 

 . بالحاسوب المتعلقة بة واتاحة الفرصة لهم لمعرفة االمورزرع الثقة في نفس الطل  -5أ 

 
 برنامج لخاصة بالا  يةالمهارات األهداف –ب 

 . ق ما تعلموهتدريب الطلبة على تطبي - 1ب 

 العلمي.تمكين الطلبة من مهارات التحليل والتفسير  – 2ب 

      تنمية قوة المهارة واالستنتاج واتخاذ القرار لدى الطالب. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 االستجذاب. -1

 ـ العصف الذهني.2              

 ـ المحاضرة.3              
 طرائق التقييم       

 ـ االمتحانات اليومية.1          

 ـ االمتحانات الشهرية.  2    

 ـ االمتحانات النهائية. 3    

 ـ كتابة التقارير. 4    
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .ير واالستنتاجالمالحظة واالدراك والتحليل والتفس -1ج

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر. -2ج

 . ل وضع الحلول للمشاكلتزويد الطالب بالمعلومات وربط الدراسة بالواقع من خال -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح واعطاء التمارين التطبيقية عن طريق المحاضرات العلمية. -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    
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 ـ االمتحانات النهائية. 5    

 
 

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

 .فسير االحداث والمشاكلتطوير قدرة الطلبة على تحليل وت -1د

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

 تطوير قدرة الطلبة على الحوار والمناقشة. -3د   

 طرائق التعليم والتعلم           

 

 ـ االستجذاب.1

 ـ العصف الذهني. 2    

 ـ المحاضرة.3          
 طرائق التقييم           

 اليومية.ـ االمتحانات  1

 ـ االمتحانات الشهرية.  2    

 ـ االمتحانات النهائية. 3    

 ـ كتابة التقارير.4          
 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

 2 1 الحاسوب E.D الرابعة 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .13

SKILLS  :Student able to speak and understand other languages 
 المهارات العالمية )الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات األخرى ، وتقدير الثقافات األخرى(. 

NEGOTIATING & PERSUADING  :Student able to influence and convince others, 
to discuss and reach agreement 

 التفاوض واإلقناع )الطالب قادر على التأثير وإقناع اآلخرين، للمناقشة والتوصل إلى اتفاق(.  
Leadership  :Student able to motivate and direct others. 

 اآلخرين(. القيادة )قادر على تحفيز وتوجيه 
INDEPENDENCE  :Accepts responsibility for views & actions and able to work 

under their own direction & initiative 
االستقاللية بالعمل )تمكين الطالب من ان يدير بحث التخرج بنفسه من خالل اجراءات البحث واساليبه  

 د التخرج ( . التجريبية واالحتفاظ بتلك المهارات لما بع
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة 
 دليل الجامعة  

 أهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم 
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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 

 اختياريأم 
  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

2021-2022 E.D اساسي  الحاسوب                 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم االقتصاد  / المركز علمي القسم ال  .2

 الحاسوب اسم / رمز المقرر  .3

 الحضور والغياب  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 45 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .6

 6/7/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

        .التي يمر بها هذا العلماحل تعريف الطالب بالمر  -1أ 

 .المتعلقة بالحاسوب توضيح المفاهيم والمصطلحات -2أ 

 جعل الطالب مهتما بالمادة العلمية التي يدرسها.  -3أ 
 . تمام بمادة الحاسوبحث الطلبة على االه -4أ 
 . المتعلقة بالحاسوب زرع الثقة في نفس الطلبة واتاحة الفرصة لهم لمعرفة االمور -5أ 

 

 
 

 

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 ال مخرج .10

 االهداف المعرفية     -أ 

 تعريف الطالب بمراحل هذا العلم.       -1أ 

 توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة الحاسوب. -2أ 

 جعل الطالب مهتما بالمادة العلمية التي يدرسها.  -3أ 

 حث الطلبة على االهتمام بمادة الحاسوب.  -4أ 

 زرع الثقة في نفس الطلبة واتاحة الفرصة لهم لمعرفة االمور المتعلقة بالحاسوب.  -5أ 

  مقرر.الخاصة بال  يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تمكين الطالب من مهارات التحليل والتفكير العلمي السليم.  – 1ب

    واالستنتاج والمالحظة لدى الطالب.تنمية قوة المهارة   -2ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 االستجواب 

 االستجواب  -1

 العصف الذهني  -2

 المحاضرة  -3
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية  -

 االمتحانات الشهرية  -

 االمتحانات النهائية  -
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ير واالستنتاج المالحظة واالدارة والتحليل والتفس -1ج

  ن التطوير الذاتي حتى بعد التخرجتمكين الطلبة م -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 ت العلمية وبطرق توضيحية جديدة الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرا  -

 الطلبة الى بعض المواقع االلكترونية.  أرشاد -

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية  -
 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية   -

 االمتحانات الشهرية  -

 االمتحانات الفصلية  -

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

 تطوير قدرة الطلبة على المناقشة والحوار.  -1د

 .فسير االحداث والمشاكلالقابلية على تحليل وت  -2د

 تطوير قدرة الطالب على اداء الواجبات المكلف بها في الموعد المحدد.  -3د
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 بنية المقرر  .11

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 + عملي نظرية  المبحث االول  -الفصل االول  3 األول  
   متابعة الواجبات البيتية          

 سؤالني على االقل 

 المبحث الثاني  -الفصل االول  3 الثاني  
 + عملي نظرية 

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

 + عملي نظرية  المبحث االول  -الفصل الثاني  3 الثالث 
متابعة الواجبات البيتية            

 سؤالني على االقل 

 + عملي نظرية  المبحث الثاني  -الفصل الثاني  3 الرابع
متابعة الواجبات البيتية            

 سؤالني على االقل 

 + عملي نظرية  المبحث االول  -الفصل الثالث  3 الخامس
متابعة الواجبات البيتية            

 سؤالني على االقل 

 + عملي نظرية  المبحث الثاني  -الفصل الثالث  3 السادس
الواجبات البيتية            متابعة 

 سؤالني على االقل 

 + عملي نظرية  االمتحان الشهري االول  3 السابع 
متابعة الواجبات البيتية            

 سؤالني على االقل 

 الثامن 
 + عملي نظرية  المبحث االول  - رابعالفصل ال  3

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

 التاسع 
 + عملي نظرية  المبحث الثاني  - رابعالفصل ال  3

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

 العاشر 
 + عملي نظرية  المبحث االول  - خامس الفصل ال  3

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

الحادي 

 عشر 

 + عملي نظرية  المبحث الثاني  - خامس الفصل ال  3
متابعة الواجبات البيتية            

 سؤالني على االقل 

 الثاني عشر 
 + عملي نظرية  المبحث االول  - السادس الفصل  3

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

 الثالث عشر
 + عملي نظرية  المبحث الثاني  - سادس الفصل ال  3

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

 الرابع عشر
 + عملي نظرية  الفصل السابع 3

متابعة الواجبات البيتية            
 سؤالني على االقل 

الخامس  

 عشر

 + عملي نظرية  الثاني  االمتحان الشهري 3
متابعة الواجبات البيتية            

 سؤالني على االقل 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ا 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,....  ) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 .... 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .ير في مادة الحاسوبث والتقارالحث على كتابة البحو -
    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. -
 


