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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

 كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد المركز /  علميالقسم ال .2

او مج األكاديمي اسم البرنا .3

 المهني 
 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 الكورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 33/9/2321 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لبةرفع المستوى العلمي للتدريسيين والط -أ

 مالئمة مخرجات التعليم لسد احتياجات سوق العمل -ب

 لسد احتياجات القسم استقطاب الكفاءات العلمية  -ج

 توفير مناخ تدريسي افضل -د

 خلق راس مال اجتماعي في القسم بين الطلبة والتدريسيين -ه

 
 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .13

  المعرفية االهداف  - أ
      .معرفة وفهم المبادئ االساسية لالقتصاد السوق  -1أ

 .معرفة وفهم المبادئ االساسية للمحاسبة  -2أ

 .معرفة وفهم المبادئ االساسية لإلحصاء -3أ
 . للسوق العملمعرفة وفهم المبادئ االساسية  -4أ
 .معرفة وفهم المبادئ االساسية ألساليب البحث العلمي  -5أ
  -6أ

 برنامج لخاصة بالا تيةالمهار آ األهداف –ب 

 .اختبارات قصيرة  – 1ب 

 .اختبارات نصف سنوية   - 2ب 

       .واجبات ومناقشات داخل المحاضرة  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .اختبارات شفوية وتحريرية ومناقشة  -
 .تمارين وواجبات  -
 .مختبرات الحاسوب  -
 .ة استخدام اساليب حديث -

 
 طرائق التقييم      

 .اختيارات قصيرة  -
 .اسئلة تقويمية داخل المحاضرة والمختبر  -
 .امتحانات نصف سنوية  -
 .امتحانات نهائية  -

 

 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 .تطوير المهارات االدارية االساسية  -1ج         

 . تطوير مهارات تخطيط المسار الوظيفي -2ج

 .مع المجتمع التواصل  -3ج

 .العمل في المنضمات والمؤسسات الحكومية والخاصة  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 .التطبيق العملي في المؤسسات الحكومية  -
 .تقديم البحوث والدراسات  -
 .التعلم االلكتروني  -
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 طرائق التقييم    

 .االختبارات والمقابلة الشخصية  -
 .المتابعة الميدانية  -
 

 

 

 
 

 

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

 .استخدام الحاسوب  -1د

  Microsoft   Officeاستخدام البرامج المكتبية  -2د
 .االنترنيت والبريد االلكتروني  -3د

 .برامج ادارة االعمال -4د   

 تعليم والتعلم طرائق ال         

 .الدوارة التدريبة فب الحاسوب  -
 .االقتصاد دورات في  -
 .سوق العمل دورات في  -

 
 طرائق التقييم          

 .الشهادة لحاصل عليها في مجال المهارات  -
 .شهادات الخبرة وشهادات التزكية  -

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

   - - االولى 

   - - الثانية 

   - - الثالثة  

   - - الرابعة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 .البعد عن الذاتية والعمل بروح الفريق الواحد -
 .القدرة على حل املشكالت  -
 .عالقات والربط فيما بني السبب واملسبب القدرة على ادراك ال -
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 .اليت حتددها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي احلدود الدنيا  -

 .قنات الطلبة االوائل من املعهد التقين  -
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .يف العراق  واالقتصاد القطاعية لكليات االدارة اجلهة
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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 المستوى/ السنة 

 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

                 اساسي  -  االولى

                 اساسي - 
                 اساسي -  الثانية 

                 اساسي - 

                 اساسي -  الثالثة 

                 اساسي - 

                 اساسي -  الرابعة 

 -                  
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