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 1الصفحة 

 
  

 
 البرنامج األكاديميوصف      

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنـامج ومخرجـا       
التعلم المتوقعة من الطالـ  تحقيقهـا مبرهنـًا عمـا كذا كـان قـد حقـا االاـتصادة القصـو  مـن 

 .الصرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد – جامعة ديالى المؤااة التعليمية .1
 قام االدارة العامة القام العلمي / المركز  .2
اام البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 بكالوريوس ادارة واقتصاد/ علوم االدارة العامة

 بكالوريوس علوم االدارة العامة اام الشهادة النهائية  .4
 النظام الدرااي :  .5

 انوي /مقررا  /أخر  
 2016-2015الصصل الدرااي األول والثاني للعام الدرااي 

 )كوراا (
 معايير اتحاد الجامعا  العربية برنامج االعتماد المعتمد   .6
 اراء الخبراء في االقاام المناظرة للجامعا  الخارجية المؤثرا  الخارجية األخر   .7
 1/10/2015 تاريخ كعداد الوصف  .8
 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 . تعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ علم االدارة 
  . تعريف الطالب بالوظائف االدارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية 
 . بيان تطور العلوم االدارية وتسلسلها التاريخي 
 .توضيح أهمية علم االدارة ودورها في المنظمات وسوق العمل 

االدارة تشددددددددعل لدددددددع  اعددددددددة معرفيدددددددة عدددددددن االدارة وتطبي اتهدددددددا فددددددددي تزويدددددددد الطالدددددددب بمواضدددددددي  مختل دددددددة عدددددددن 
 المنظمات .
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 الطدددددحب للعلدددددول علدددددر شدددددهادة البعدددددالوريوس فدددددي علدددددوم االدارة العامدددددة تمعدددددنهم مدددددن العمدددددل فدددددي  تأهيدددددل
 .عإداريينال طاع العام والخاص بول هم 

 اعداد البعوث والدراسات ضمن اختلاص االدارة 
   المعلدددددي والخدددددار ي وادامدددددة اللدددددلة مدددددن خدددددحل النددددددوات والمددددد تمرات العلميدددددة بنددددداك شدددددراعة مددددد  الم تمددددد

 والتعاون الث افي م  العليات والمنظمات والمراعز البعثية العربية واال نبية.
  السددددعي لتع يدددددق ر يددددة ورسدددددالة واهددددداف العليدددددة وال امعددددة مدددددن خددددحل تع يدددددق اهددددداف ورسدددددالة ال سدددددم

 الي والبعث العلمي.بما ينس م م  سياسة وزارة التعليم الع
 

 مخرجا  البرنامج المطلوبة وطرائا التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ
 أن يعرف أهم المبادئ والم اهيم االدارية االساس . -1أ
 أن يعدد الوظائف الرئيسة لإلدارة ، والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة . -2أ
 .أن ي سر الم اهيم االدارية  -3أ
 أن يطبق الم اهيم االدارية بأمثلة وا عية وعاالت دراسية . -4أ
 أن يعلل لعة النظريات االدارية م  الوا   العملي .  -5أ
    أن يبين رأيع بالم اهيم االدارية . -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –  
 المادة والزمحك .مهارات ت اعلية : امتحك ال درة علر التوالل م  استاذ  – 1ب
 مهارات تشخيلية : ال درة علر تشخيص النظريات االدارية وتطبي اتها الوا عية .  – 2ب
    مهارات تعليلية :  درة تعليل الم اهيم االدارية والعح ات بينها . – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المعاضرة . -1
 المنا شة والعوار . -2
 االسئلة االثرائية . -3
 االست واب المباشر . -4

 

 طرائق الت ييم      
 أسئلة الخطأ واللواب . -1
 أسئلة االختيار من متعدد . -2
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 أسئلة التوضيعات . -3
 الوا بات . -4
 الت ييم الذاتي . -5

 االختبارات ) الشهرية ، ال للية ، النهائية ( .
 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 الموضوع واعطاك العلول. وت ديمطرح افعار  ديدة عول الموضوع من  بل الطالب  -1ج          

 ي سر ويعلل الظواهر والمشعحت .ي رق بين المشعحت و  -2ج
 الت عير البسيط : ) ال درة علر فعص  وت ييم المواضي  المطروعة ( . -3ج
 المطروعة واالختيار بينها ( .الت عير النا د : ) ال درة علر ن د وتمييز المواضي   -4ج
  الت عير االبداعي : ) ال درة علر إنتاج افعار إدارية  ديدة ( . -5ج    

 طرائا التعليم والتعلم     
 

 ال عالة للطلبة. والمشارعاتاستخدام طري ة المعاضرة   -1
 استخدام اسلوب الس ال وال واب وتشعيل فرق عمل لعل مشاعل ادارية -2
 في عرض افعارهم لعاالت ادارية ووض  العلول لها.مشارعة الطلبة  -3
 

 طرائا التقييم    
 .اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فللي ، نهائي ( – 1
 اختبارات ش وية . – 2
 وا بات . – 3
 مشاري  تخرج. -4

 
 
 

 والتطور الشخصي(.المهارا  العامة والتأهيلية المنقولة )المهارا  األخر  المتعلقة بقابلية التوظيف -د 
 مهارات استخدام المرا   والملطلعات . -1د
 مهارات في  م  البيانات عول الموضوع وتعليلها . -2د
 مهارات  م  وتعليل المعلومات عن الم اهيم االدارية وعي ية استخدامها في ادارة المنظمات . -3د 
 م االدارية في الم االت المختل ة .مهارات التدريب والتطوير الشخلي علر عي ية تطبيق الم اهي -4د
     مهارات اعداد الم اهيم االدارية المناسبة لحستخدام في الم االت المختل ة . -5د
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 طرائا التعليم والتعلم          
 والمنا شات المباشرة  استخدام طري ة المعاضرة -1
 استخدام اسلوب الس ال وال واب -2
 االلعترونية ) االنترنيت (الت ارير التخللية من خحل االدارة  -3

 

 طرائا التقييم          
 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -1
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -2
 االختبارات وتشمل : -3

 . االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية - أ
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : - ب
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -1
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي  -3

 

 بنية البرنامج  .11

رمز المقرر أو  المرحلة الدرااية
 المااا

 الااعا  المعتمدة اام المقرر أو المااا
 عملي نظري

   3 1مبادئ االدارة العامة   1االولر/ عورس 

   3 2مبادئ االدارة العامة   2االولر/ عورس

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مهارات استخدام المرا   والملطلعات . -1
 مهارات في  م  البيانات عول الموضوع وتعليلها . -2
 مهارات استغحل ما متاح من امعانات . -3
 مهارات ا راك الم ارنات عن الموضوع .  -4
 مهارات إعداد الم اهيم الخالة عن الموضوع.-5



  
 5الصفحة 

 
  

 علول الطالب علر مهارات االداك الوظي ي-6
 علول الطالب علر مهارات طرق ت يم االداك-7
 علول الطالب علر مهارات فن االدارة والتوليف الوظي ي-8
 تمعين الطالب من فن المراسحت والمخاطبات االدارية.-9
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاا بالكلية أو المعهد( .13

 مرعزي من خحل  وائم ال بول اللادرة من وزارة التعليم العالي والبعث العلمي. -1
 ت ديم مباشر من خحل الت ديم للدراسة المسائية. -2

 

 المعلوما  عن البرنامجأهم مصادر  .14

 ال سم العلمي -
 التس يل -
 مدرس المادة -
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج   

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االدارة  مبادئ  االولى

 العامة
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 
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 نموذج وصف المقرر

 أ.م كريم ذياب احمد                                          وصف المقرر 

 

يــــوفر وصــــف المقــــرر هــــذا كيجــــازًا مقتضــــيًا ألهــــم خصــــائص المقــــرر ومخرجــــا  الــــتعلم     
تحقيقهــــا مبرهنــــًا عمــــا كذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصادة القصــــو  مــــن المتوقعــــة مــــن الطالــــ  

 فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 كلية اإلدارة واالقتصاد – جامعة ديالى المؤااة التعليمية .1
 قام االدارة العامة  القام العلمي  / المركز .2
 2و1االدارة العامة  مبادئ مادة  اام / رمز المقرر .3

 
 كلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4
-2015الصصل الدرااي األول والثاني للعام الدرااي  الصصل / الانة .5

2016 
 ( ااعة درااية بواقع ثالث ااعا  في األابوع90) عدد الااعا  الدرااية )الكلي( .6
 2015/ 10/ 1 تاريخ كعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر: كن يكون الطال  في نهاية الانة الدرااية قادرًا على  .8

 .االدارة العامة  لمبادئفهم اإلطار النظري  -1
 .تعريف الطلبة علر اساليب ونظريات ال عر االداري  -2
 معرفة االدارة العامة في الدول االشتراعية والنامية والعراق . -3
   .واهميتع ئعفة التخطيط االداري واسسع ومبادمعر  -4
 . عالتنظيم والهيعل التنظيمي وانواعمعرفة الطالب ب -5
  .مرعزية االدارية حمعرفة الطالب المرعزية وال -6
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 . عل الطالب ملم بالسلطة والمس ولية  -7
 .معرفة المدارس االدارية  -8

 مخرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ
 .  داريم هوم تاريخ ال عر االيعرف  -1أ
 .  االداري ال عر ي سر للطالب خلائص -2أ
 . االداريُيبين للطالب مضمون تاريخ ال عر  -3أ
 . تطور المدارس االداريةيوضح للطالب  -4أ
 يعدد للطالب السياسات التي اتبعتها المدارس ال عرية  . -5أ
 . االداريةيعطر للطالب أمثلة عن ت ارب المدارس ال عرية   -6أ
  
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  

   .داريةعن الظواهر والمشعحت اال ي م  معلومات – 1ب
  .يعلل اسباب هذه المشاعل – 2ب
  .ي ارن بين الت ارب المدارس ال عرية – 3ب
   .مهارات االتلال والتوالل    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

  .استخدام طريقة المحاضرة -1
 .استخدام اسلوب السؤال والجواب  -2
 

 طرائا التقييم      
 

األسددددددئلة الموضددددددوعية وتن سددددددم إلددددددر : اسددددددئلة االختيددددددار مددددددن متعدددددددد، أو اسددددددئلة اللددددددواب والخطددددددأ ،  -1
 وأسئلة الم ابلة 

 الت ييم الذاتي وت ييم الزميل  -2
 وتشمل :االختبارات  -3

 االختبارات التعليلية البنائية  الملاعبة للخطط التدريسية . - ت
 االختبارات التعليلية الختامية وتتضمن : - ث

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية عل شهر دراسي . -1
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 االختبارات الختامية  ال للية في نهاية فلل دراسي . -2
 الدراسي .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .طرح افعار  ديدة عول الموضوع من  بل الطالب -1ج
  . درة الطالب علر ت ييم الموضوع واعطاك العلول -2ج
   .ي رق بين المشعحت -3ج
 ي سر ويعلل الظواهر والمشعحت . -4ج
 طرائا التعليم والتعلم     
 
 الت ديمية  .استعمال طري ة العروض  -1
 رسم المخططات التوضيعية . -2
 طري ة العلف الذهني . -3
 
 طرائا التقييم    
 
 استعمال االختبارات التعليلية: -1

  اليومية 
  الشهرية 
 ال للية 
  النهائية 

 استعمال االختبارات الش وية . -2
 
التوظيـــــف والتطـــــور المهـــــارا  العامـــــة والتأهيليـــــة المنقولـــــة ) المهـــــارا  األخـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة  -د 

 الشخصي (.
 مهارات استخدام المرا   والملطلعات . -1د  

 مهارات في  م  البيانات عول الموضوع وتعليلها . -2د
 مهارات استغحل ما متاح من امعانات . -3د
 مهارات ا راك الم ارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد الم اهيم الخالة عن الموضوع. 5د
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 ((االول سالكور ))  ررــــة المقــــــبني  .11
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اام الوحدة / أو الموضوع

تعريف االدارة العامة  3 1
 م هومهاو 

االدارة العامة تعري ها ، 
 طبيعتها ، تطورها التاريخي.

 اختبارات ش وية المعاضرة

2 3 

االدارة التعرف علر 
العامة وادارة 

االعمال وعح تها 
 بالعلوم االخرى

االدارة العامة وادارة 
االعمال وعح تها بالعلوم 

 االخرى
 المنا شة والعوار

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

3 3 
االدارة العامة في 
ال عر العربي 
 االسحمي

االدارة العامة في ال عر 
 المنا شة والعوار العربي االسحمي

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

4 3 
التعرف علر مدرسة 
 االدارة العحسيعية

 مدرسة االدارة العحسيعية
 المنا شة والعوار

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

5 3 
التعرف علر مدرسة 
 العح ات االنسانية

 مدرسة العح ات االنسانية
 اختبارات ش وية معاضرة

6 3 
التعرف علر 
 المدرسة السلوعية

 المدرسة السلوعية
 المنا شة والعوار

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

7 3 
معرفة االدارة العامة 
في الدول االشتراعية 

 والدول النامية

االدارة العامة في الدول 
 المنا شة والعوار االشتراعية والدول النامية

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

8 3 
التعرف علر االدارة 
 العامة في العراق

 االدارة العامة في العراق
 المنا شة والعوار

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

9 3 
م هوم التخطيط 

 وأهميتع
 التخطيط

 اختبارات ش وية معاضرة

10 3 
اسس ومبادئ 

 التخطيط
التخطيطاسس ومبادئ   

 اختبارات ش وية معاضرة

11 3 
انواع التخطيط 

 ومراعلع
 انواع التخطيط ومراعلع

 ش وية اختبارات معاضرة

12 3 
م هوم التنظيم 

 وأهميتع
 التنظيم

 اختبارات ش وية معاضرة
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الهيعل التنظيمي  3 13
 وأنواع التنظيم

الهيعل التنظيمي وأنواع 
 التنظيم

 اختبارات ش وية معاضرة

معرفة المرعزية  3 14
 والحمرعزية االدارية

المرعزية والحمرعزية 
 اإلدارية

 اختبارات ش وية معاضرة

م هوم السلطة  3 15
 والمس ولية

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار السلطة والمس ولية
 الزميل

  رر ))الكورس الثاني((ــــــة المقــــــــبني

 الساعات االسبوع
 مخر ات التعلم

 المطلوبة
 طري ة الت ييم طري ة التعليم اسم الوعدة / أو الموضوع

1 3 
م هوم لن  واتخاذ 

 ال رار
واتخاذ ال رارلن    

 اختبارات ش وية معاضرة

2 3 
معرفة مراعل عملية 
 لن  واتخاذ ال رارات

مراعل عملية لن  واتخاذ 
 ال رارات

 اختبارات ش وية معاضرة

3 3 
انواع ال رارات 

 االدارية
 ال رارات االدارية

 اختبارات ش وية معاضرة

4 3 
م هوم ال يادة 

 االدارية
 ال يادة االدارية

 اختبارات ش وية معاضرة

5 3 

التعرف علر 
نظريات ال يادة 
وانماط السلوك 

 ال يادي

نظريات ال يادة وانماط 
 اختبارات ش وية معاضرة السلوك ال يادي

6 3 

التعرف علر 
المهارات ال يادية 
واختيار ال يادات 

 االدارية

المهارات ال يادية واختيار 
 ال يادات االدارية

 معاضرة
اختبارات ش وية 

 وتعريرية

مبادئ الر ابة  3 7
 وخطواتها

  معاضرة الر ابة

معرفة م االت  3 8
 الر ابة وأنواعها

 اختبارات ش وية معاضرة م االت الر ابة وأنواعها

 اختبارات ش وية معاضرةادوات الر ابة ومتطلبات ادوات الر ابة معرفة  3 9
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 ةـــــــــة التحتيــــــــالبني .11
 مبادئ االدارة العامة د العتب الم ررة المطلوبة1

 د.  اسم الذهبي     د. ن م عبد اهلل العزاوي
 مبادئ االدارة م  الترعيز علر ادارة االعمال د المرا   الرئيسية )الملادر(2

 معمد عسن الشماعد. خليل 
اد العتب والمرا   التي يولر بها                  

 الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (
 مبادئ ادارة االعمال

 د. سعد علي العنزي    د. عبد الرزاق  بر الما دي

 شبعة اال تلاديين العرا يين االلعترونية، موا   االنترنيت . ب د المرا  

 
 يددددددددددرر الدراسدددددددددددددر الم ددددددة تطويددددددخط .21

 ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريدارس االددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرر الدراسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان يشم         
 رة .ددددددددددددددددددددددالمعال

 
 

ومتطلبات النظام 
 الر ابي ال عال

 النظام الر ابي ال عال

م هوم الدواف   3 10
 وأهميتها وانواعها

 اختبارات ش وية معاضرة الدواف 

م هوم العوافز  3 11
 وأهميتها وأنواعها

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار العوافز
 الزميل

م هوم االتلال  3 12
 وعنالره

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار االتلال
 الزميل

 م هوم التنسيق 3 13
 وأهميتع

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار التنسيق
 الزميل

م هوم التو يع  3 14
 وأهميتع

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار التو يع
 الزميل واالختبارات

15 3 
معرفة الوظائف 
ال رعية في االدارة 

 العامة

الوظائف ال رعية في االدارة 
 العامة

المعاضرة 
والمنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل واالختبارات
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 نموذج وصف المقرر

 أ.م كريم ذياب احمد                                         وصف المقرر  

 

 

يــــوفر وصــــف المقــــرر هــــذا كيجــــازًا مقتضــــيًا ألهــــم خصــــائص المقــــرر ومخرجــــا  الــــتعلم     
المتوقعــــة مــــن الطالــــ  تحقيقهــــا مبرهنــــًا عمــــا كذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصادة القصــــو  مــــن 

 فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 واالقتصادكلية اإلدارة  – جامعة ديالى المؤااة التعليمية .1
 قام االدارة العامة  القام العلمي  / المركز .2
 Eقراءا  ادارية  اام / رمز المقرر .3

 
 كلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الصصل الدرااي األول للعام الدرااي  الصصل / الانة .5
 ( ااعة درااية بواقع ثالث ااعا  في األابوع45) عدد الااعا  الدرااية )الكلي( .6
 2015/ 10/ 1 تاريخ كعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر: كن يكون الطال  في نهاية الانة الدرااية قادرًا على  .8

 .Eادة ال راكات االدارية فهم اإلطار النظري لم -1
 .بالم اهيم والملطلعات االدارية المهمةالطلبة  المام -2
 . ت وية الطلبة وزيادة ث افتهم للغة االنعليزية -3
 واسسع ومبادئع واهميتع.   تنظيميالتخطيط المعرفة  -4
 معرفة الطالب بالتنظيم والهيعل التنظيمي وانواعع . -5
 االدارية . نظرياتالالطالب بتطور معرفة  -6
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 مخرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ
 .  االدارة العامة بالعلوم االخرىاالدارة واالدارة العامة وعح ة يعرف م هوم  -1أ
 .  المدارس ال عرية االدارية صي سر للطالب خلائ -2أ
 .  م هوم التخطيط والتنظيمُيبين للطالب  -3أ
 .االداريةيوضح للطالب نظريات   -4أ
 يعدد للطالب السياسات التي اتبعتها المدارس ال عرية  . -5أ
 ال عرية  . يعطر للطالب أمثلة عن ت ارب المدارس  -6أ
  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  
 .  داريةي م  معلومات عن الظواهر والمشعحت اال – 1ب
 يعلل اسباب هذه المشاعل.  – 2ب
 ي ارن بين الت ارب المدارس ال عرية.  – 3ب
  . مهارات االتلال والتوالل    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 استخدام طريقة المحاضرة.  -1
 استخدام اسلوب السؤال والجواب . -2

 طرائا التقييم      
 

األسددددددئلة الموضددددددوعية وتن سددددددم إلددددددر : اسددددددئلة االختيددددددار مددددددن متعدددددددد، أو اسددددددئلة اللددددددواب والخطددددددأ ،  -1
 وأسئلة الم ابلة 

 الت ييم الذاتي وت ييم الزميل  -2
 االختبارات وتشمل : -3

 الملاعبة للخطط التدريسية . االختبارات التعليلية البنائية  - أ
 االختبارات التعليلية الختامية وتتضمن : - ب

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية عل شهر دراسي . -1
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 االختبارات الختامية  ال للية في نهاية فلل دراسي . -2
 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي . -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طرح افعار  ديدة عول الموضوع من  بل الطالب. -1ج
  درة الطالب علر ت ييم الموضوع واعطاك العلول.  -2ج
 ي رق بين المشعحت.   -3ج
 ي سر ويعلل الظواهر والمشعحت . -4ج

 طرائا التعليم والتعلم     
 استعمال طري ة العروض الت ديمية  . -1
 رسم المخططات التوضيعية . -2
 العلف الذهني .طري ة  -3
 طرائا التقييم    
 استعمال االختبارات التعليلية: -1

  اليومية 
  الشهرية 
 ال للية 
  النهائية 

 استعمال االختبارات الش وية . -2
المهـــــارا  العامـــــة والتأهيليـــــة المنقولـــــة ) المهـــــارا  األخـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة التوظيـــــف والتطـــــور  -د 

 الشخصي (.
 مهارات استخدام المرا   والملطلعات . -1د  
 مهارات في  م  البيانات عول الموضوع وتعليلها . -2د
 مهارات استغحل ما متاح من امعانات . -3د
 مهارات ا راك الم ارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد الم اهيم الخالة عن الموضوع. 5د
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 بنيــــــة المقــــرر   .11
اام الوحدة / أو  مخرجا  التعلم المطلوبة الااعا  األابوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
A-Nature and Importance 

of management 

Background of 
modern 

management 

المنا شة 
 والعوار

 اختبارات ش وية

2 3 
Planning Organizing and 

staffing 

Planning 
Organizing and 

staffing 

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

3 3 Directing Controlling 
Controlling  المنا شة

 والعوار
ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

4 3 
Development of 

managerial ,History of 
management 

Development of 
managerial ,History 

of management 

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

5 3 
The Scientific 

management movement 

Schools of 
managerial 

thought 
 اختبارات ش وية معاضرة

6 3 
The Human Relations & 

The administrative Theory 

The Human 
Relations & The 
administrative 

Theory 

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 الزميلوت ييم 

7 3 
The Behavioral School 

Management as a system 

The Behavioral 
School 

Management as 
a system 

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

8 3 
The Open System The 
Business Environment  

The Open System 
The Business 

المنا شة 
 والعوار

الذات ت ييم 
 وت ييم الزميل
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 البنيــــــــة التحتيـــــــــة .11

Environment 

9 3 
Planning A- Nature and 
purpose of Planning The 
Importance of planning 

Planning 
 اختبارات ش وية معاضرة

10 3 
Flexibility in Planning 

Steps in planning 

Flexibility in 
Planning Steps in 

planning 
 اختبارات ش وية معاضرة

11 3 
Management by Objective 

Long-range and short-
range 

Management by 
Objective اختبارات ش وية معاضرة 

12 3 

A- Meaning of 
Organization, 
Organization 

structure Formal 
and Informal  
Organization 

Defining of staff 
,The meaning of 
staff Authority   

Organizing and 
staffing 

 اختبارات ش وية معاضرة

13 3 Commercial Latters 
Commercial 

Latters 
 اختبارات ش وية معاضرة

14 3 Inquiry Latters Inquiry Latters اختبارات ش وية معاضرة 

15 3 Order Letters 
Order Letters  المنا شة

 والعوار
ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل
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 عتاب االدارة وال يادة     د. ابراهيم خليل  د العتب الم ررة المطلوبة1
 عتاب المراسحت االدارية  د. ن م عبداهلل العزاوي د المرا   الرئيسية )الملادر(2

اد العتب والمرا   التي يولر بها                  
 الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (

 

  االلعترونية، موا   االنترنيت .ب د المرا   

 
 خطددددددة تطويددددددر الم دددددددددددددرر الدراسددددددددددي .21

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ان يشمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرر الدراسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارس االداريدددددددددددددددد         
 المعالددددددددددددددددددددددرة .
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م محمد ابراهيم تايه                                  وصف المقرر 

 

 

ـــتعلم         ـــرر ومخرجـــا  ال ـــذا كيجـــازًا مقتضـــيًا ألهـــم خصـــائص المق ـــرر ه ـــوفر وصـــف المق ي
المتوقعــــة مــــن الطالــــ  تحقيقهــــا مبرهنــــًا عمــــا كذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصادة القصــــو  مــــن 

 فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤااة التعليمية .1
 قام االدارة العامة  القام العلمي  / المركز .2
 مادة حقوا وحريا / المرحلة األولى  اام / رمز المقرر .3
 الحضور اليومي بحا  الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015 الكورس الدرااي الثاني للعام الدرااي الصصل / الانة .5
عدد الااعا  الدرااية  . 6 

 )الكلي(
 ( ااعة درااية بواقع ااعتين في االابوع30)

 2015/ 10/ 1 تاريخ كعداد هذا الوصف  .7
 :أهداف المقرر .8

 اعداد عوادر علمية م هلة للعمل في هيئات الم تم  المدني.  -1
 العامة.. ةسياسية وتعزيز مشارعتع في العيارف  مستوى مساهمتع ال -2
 تربيتع علر عل المشعحت م  نظرائع بروح العدالة والمساواة. -3
 تعريف الطالب بأسس ع وق االنسان والعريات العامة. -4
بيان االسس العامة ومراعل تطور ع وق االنسان علر اللعيد الدولي والمعلي ليتمعن الطالب من  -5

 فهم ع وق االنسان وعرياتع االساسية.
 االساسي للمادة هو التعريف والتطبيق لع وق االنسان والعريات.تبين للطالب بان الهدف  -6
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 :مخرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييم .9
 األهداف المعرفية   -أ
 يبين للطالب م هوم ع وق االنسان والعريات العامة. -1أ
 يعدد للطالب أنواع العضارات ال ديمة لع وق االنسان. -2أ
 ع وق االنسان في المواثيق الدولية.ي سر للطالب  -3أ
 يبين للطالب ع وق االنسان في الثورات العالمية. -4أ
 يبين للطالب م هوم االنتخابات. -5أ
 يوضح للطالب انواع ع وق االنسان.  -6أ
 يعدد للطالب الضمانات االساسية للعريات -7أ
 العالم.يعطي أمثلة عن أهم المنظمات المدافعة عن ع وق االنسان في  -8أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  
 يختار المواضي  بتعديد المسببات والعوائق واي اد العلول المناسبة لها. – 1ب
 يتطوع في مهارات مساعدة الزمحك والتعاون معهم.. – 2ب
 ممارسة انواع  ع وق االنسان في الوا   ال علي. – 3ب
 اليومية .ي يم المهارات المعتسبة   -4ب
 امتحك مستوى عالي من المهارات في م ال ع وق االنسان والعمل م  االخرين)عب العمل ال ماعي(. -5ب
 مهارات لتعديد العح ة بين م اهيم ع وق االنسان والعريات العامة. -6ب

 طرائا التعليم والتعلم      
 استخدام طري ة المعاضرة. -1
 استخدام اسلوب الس ال وال واب . -2
 استخدام طري ة المنا شة. -3

 
 طرائا التقييم      
 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -4
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -5
 االختبارات وتشمل : -6

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -4
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -5
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -6
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -7
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ينتبع ويعلل الظواهر الخالة بالموضوع. -1ج
 ي ترح الطالب افعار  ديدة عول الموضوع . -2ج
  .يساهم في عل المشعحت  -3ج

  .يعمل الطالب علر ت ييم الموضوع واعطاك العلول المناسبة -4ج         
  

 طرائا التعليم والتعلم     
 استخدام طري ة المعاضرة. -1
 استخدام اسلوب الس ال وال واب  -2
 استخدام طري ة المنا شة. -3

 
 طرائا التقييم

 استعمال االختبارات التحصيلية: -3
  اليومية 
  الشهرية 
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعمال االختبارات الشفوية . -4
 المهارا  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارا  األخر  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات في التعرف علر ع وق االفراد وعرياتهم. -1د
 مهارات تنظيم العح ة بين ال رد والم تم . -2د
 مهارات إ راك العح ات المشترعة عن الموضوع . -3د
 مهارات معرفة الم اهيم الخالة ذات الللة بالموضوع .    -4د
 مهارات التدريب والتطوير الشخلي علر عي ية تطبيق م اهيم ع وق االنسان في مختلف الم االت. -5د
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 المقرربنية  .10
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
اام الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

م هوم ع وق االنسان  تعاريف وم اهيم 2 1
 وال ذور التاريخية

اختبارات  المعاضرة
 ش وية

ع وق االنسان في  استيعاب الخلائص 2 2
 العلور الوسطر والعديثة

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

المنا شة  مضامين ع وق االنسان استيعاب الخلائص 2 3
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

العهدين الدولين الخالين  استيعاب الخلائص 2 4
 بع وق االنسان

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

المواثيق اإل ليمية  استيعاب الخلائص 2 5
 والتشريعات الوطنية

معاضرة 
+اسلوب 
الس ال 
 وال واب

اختبارات 
 ش وية

اشعال وا يال ع وق  عرض وتعليل 2 6
 االنسان

المنا شة 
 والعوار

ت ييم الذات 
 وت ييم الزميل

   امتعان الشهر االول  2 7
الضمانات االساسية لن اح  عرض وتعليل 2 8

 العريات
ت ييم الذات  معاضرة

 وت ييم الزميل
م هوم ومدخل التطور  عرض وتعليل 2 9

التاريخي للديم راطية 
 وانواع العريات

معاضرة 
+اسلوب 
الس ال 
 وال واب

اختبارات 
 ش وية

م هوم االنتخابات وتعيي ها  عرض وتعليل 2 10
 ال انوني

اختبارات  معاضرة
 ش وية

اختبارات  معاضرة ظاهرة ال ساد االداري تعريف وم اهيم 2 11
 ش وية

معاضرة  ت ييم النظام الديم راطي عرض وتعليل 2 12
+اسلوب 
الس ال 

اختبارات 
 ش وية
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 البنية التحتية  .11
 الدعتور ماهر لبري عاظم –العريات العامة  د العتب الم ررة المطلوبة 1
األستاذ الدعتور عباس فاضل  –ع وق االنسان ال عر والممارسة  د المرا   الرئيسية )الملادر(  2

 الدليمي
عبد النالر علك  و  ع وق اإلنسان والعريات العامة ددددددددددد أ.م.د

 أ.م.د نوال طارق و م.م عسين وليد عسين   
اد العتب والمرا   التي يولر بها                 

 ) الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (
 ت ارير ونشرات منظمة ع وق االنسان في االمم المتعدة

 

ب د المرا   االلعترونية، موا   االنترنيت 
.... 

 العترونية مختل ةموا   

 
 خطة تطوير المقرر الدرااي  .12

   
ان يشـــــــمل المقـــــــرر الدرااـــــــي معرفـــــــة  أنـــــــواع الديمقراطيـــــــة وكـــــــذل  معرفـــــــة حقـــــــوا االناـــــــان    

 في االاالم.
 
 
 
 

 
 

 وال واب
الرأي العام ودوره في  عرض وتعليل 2 13

 ضمان ع وق االنسان
اختبارات  معاضرة

 ش وية
العح ة بين الع وق  عرض وتعليل 2 14

 والعريات العامة
اختبارات  معاضرة

 ش وية
   الثانيامتعان الشهر   2 15
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م هدى مهدي أحمد                               وصف المقرر

 

 
 

ــــرر هــــذا ايجــــازا     ــــوفر وصــــف المق ــــتعلم ي ــــرر ومخرجــــا  ال مقتضــــيا ألهــــم خصــــائص المق
دة القصــــو  مــــن المتوقعــــة مــــن الطالــــ  تحقيقهــــا مبرهنــــا عمــــا اذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصا

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. فرص التعلم المتاحة

 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤااة التعليمية .1
 االدارة العامة قام القام العلمي  / المركز .2
 مادة الرياضيا  لإلداريين اام / رمز المقرر .3
 كلزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الكورس الثاني   للعام الدرااي  الصصل / الانة .5
عدد الااعا  الدرااية . 6  

 )الكلي(
 ااعة في األابوع 3( ااعة درااية بواقع 45)

 2015/ 10/ 1 تاريخ كعداد هذا الوصف. 7  
 أهداف المقرر: كن يكون الطال  في نهاية الانة الدرااية قادرًا على :.  8  

 تعريف الطالب بأهم اسس ومبادئ مادة الرياضيات . -1
 توضيح م هوم الم موعات ومخططات الدوال . -2
 ابراز اهمية الم ال والم ال الم ابل في معرفة شعل الدالة. -3
 المشت ات والغايات.يهدف هذا الم رر إلر دراسة  -4
 ان يستطي  الطالب تطبيق  وانين المشت ة في اي اد مناطق التزايد والتنا ص ورسم الدوال. -5
 تعريف الطالب بم هوم التعامل وتطبي اتع. -6
 ان يتعرف علر م هوم المت هات وتطبي اتها في م ال االدارة. -7
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 خرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييمم .9

 األهداف المعرفية :  
 ان يعرف اهم المبادئ والم اهيم االساسية في الرياضيات. -1أ
 ان يعدد انواع الدوال والعح ات علر الدوال . -2أ
 ان يتعرف علر م هوم المشت ة و وانين المشت ة. -3أ
 ان يبين رأيع بم اهيم الرياضيات في م ال االدارة. -4أ
 بأمثلة وا عية وعاالت دراسية.ان يطبق م اهيم الرياضيات  -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  
 مهارات ت اعلية: امتحك ال درة علر التوالل م  استاذ المادة والزمحك.  – 1ب
 مهارات تشخيلية: ال درة علر تشخيص الدوال وتطبي اتها الوا عية.  – 2ب
 الت ارير العلمية.  – 3ب
   االتلال والتوالل.مهارات     -4ب

 طرائا التعليم والتعلم      
دارة المعاضددددرة علددددر نعددددو تطبي ددددي مددددرتبط بوا دددد  العيدددداة اليوميددددة ل ددددذب الطالددددب إلددددر موضددددوع الدددددرس ا    

 دون االبتعاد عن للب الموضوع لتعون المادة مرنة  ابلة لل هم والتعليل.
 المنا شة والعوار. -1
 االسئلة االثرائية. -2
 المباشر.االست واب  -3
 طرائا التقييم      
األسئلة الموضوعية وتن سم إلر : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة اللواب والخطأ ، وأسئلة  -1

 الم ابلة 
 الت ييم الذاتي وت ييم الزميل  -2
 االختبارات وتشمل : -3

 االختبارات التعليلية البنائية  الملاعبة للخطط التدريسية . -8
 الختامية وتتضمن : االختبارات التعليلية -9
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية عل شهر دراسي . -1
 .ية  ال للية في نهاية فلل دراسي االختبارات الختام -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي   -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 الطالبطرح افعار  ديدة عول الموضوع من  بل  -1ج
  درة الطالب علر ت ييم الموضوع واعطاك العلول  -2ج
 ي رق بين المشعحت   -3ج
 ي سر ويعلل الظواهر والمشعحت . -4ج

 طرائا التعليم والتعلم     
 

 استعمال طري ة العروض الت ديمية  . -1
 استعمال لن  ال رارات الختبار البديل االفضل.  -2
 طري ة العلف الذهني . -3

 
 طرائا التقييم    

 استعمال االختبارات التعليلية: -1
  اليومية 
  الشهرية 
 ال للية 
  النهائية 

 استعمال االختبارات الش وية . -2
 
 
المهـــــارا  العامـــــة والتأهيليـــــة المنقولـــــة ) المهـــــارا  األخـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة التوظيـــــف والتطـــــور  -د 

 الشخصي (.
 م اهيم الرياضيات وعي ية استخدامها في م االت االعلاك.مهارات  م  وتعليل المعلومات عن  -1د 
 مهارات التدريب والتطوير الشخلي علر عي ية تطبيق م اهيم الرياضيات  في الم االت المختل ة. -2د
 تنمية  درة الطالب علر التعامل م  االنترنيت. -3د
 مهارات ا راك الم ارنات عن الموضوع .  -4د
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 ررـــــــــة المقــــــبني .10
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اام الوحدة / أو الموضوع

1 3 

تعاريف وم اهيم 
أساسية عن 

الم موعات وم هوم 
التعامل المعدد 
 والغير معدد

المعاضرة  الم موعات / التعامل
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

وت ييم الت ييم الذاتي 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

2 3 

عمليات  برية علر 
الم موعات 

ومخططات فين 
واالزواج المرتبة 
وتعامل الدوال 

 المثلية

 الم موعات / التعامل
المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

3 3 

عل امثلة تطبي ية 
في م ال االدارة 
وعل تمارين عامة 
للم موعات وعل 
امثلة تطبي ية 

للتعامل في م ال 
 االدارة

امثلة تطبي ية في م ال 
االدارة + تمارين عامة و 
المعاضرة  امثلة تطبي ية للتعامل

والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

4 3 

عل تمارين تطبي ية 
في م ال االدارة و 
امثلة تطبي ية 

للتعامل المعدد في 
 م ال االدارة

تمارين تطبي ية في م ال 
االدارة و امثلة تطبي ية 

 للتعامل المعدد

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

5 3 

تعاريف وم اهيم 
الدوال والغايات 

وم هوم الدوال متعدد 
المتغيرات في م ال 

 االدارة

الدوال والغايات ودوال 
 متعدد المتغيرات

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية
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6 3 

م هوم الغاية 
واالستمرارية 

وعح تها بالمشت ة 
وم هوم المشت ة 

ال زئية والتعامحت 
 المتعددة

الغاية واالستمرارية / دوال 
المعاضرة  متعدد المتغيرات

والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

7 3 

أمثلة تطبي ية للدوال 
وأنواعها وأمثلة 
للمشت ة ال زئية 

والتعامحت المتعددة 
 في م ال االدارة

الغاية واالستمرارية / دوال 
 متعدد المتغيرات

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

8 3 

تمارين وامثلة 
تطبي ية للغاية 

واالستمرارية وتمارين 
عامة لدوال متعدد 

 المتغيرات

الغاية واالستمرارية / دوال 
 متعدد المتغيرات

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

9 3 
م هوم المشت ة 

و وانين المشت ة و 
 م هوم المت هات

الت اضل و المت هات 
 والمل وفات

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الذاتي وت ييم الت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

10 3 

عل م موعة من 
التمارين عول 
المشت ة وامثلة 

للمت هات وعملياتها 
ال برية في م ال 

 االدارة

الت اضل و المت هات 
المعاضرة  والمل وفات

والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

وت ييم الت ييم الذاتي 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

11 3 

المشت ات من الرتب 
العليا وم هوم 

المل وفات وأنواعها 
وعل امثلة وتمارين 

الت اضل و المت هات 
 والمل وفات

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 
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 ة ـــة التحتيــالبني .11

،"مبددادىك الرياضدديات لطلبددة االدارة"، 1990رشدديد،ظددافر عسددين  د العتب الم ررة المطلوبة 1
 مطبعة دار الععمة للطباعة والنشر.

Rajput : R.K. :2008; " Mathematics  for 
Management'' 

ال بدددددر الخطدددددي، تدددددأليف االسدددددتاذ الددددددعتور عبدددددد الم يدددددد عمدددددزة   د المرا   الرئيسية )الملادر(  2
 النالر والمدرسة لميعة با ر  واد

تطبي ية في م ال 
 االدارة

 والشهرية

12 3 

الدوال المتزايدة 
والمتنا لة وم هوم 
المعادالت الخطية 
 في م ال االدارة

تعليل المنعنيات 
 والمعادالت الخطية

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

13 3 
ال يم ال لوى وطرق 
عل المعادالت 

 ال برية

تعليل المنعنيات 
المعاضرة  والمعادالت الخطية

والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 

اليومية واالختبارات 
 والشهرية

14 3 

الت عر ون اط 
االن حب وامثلة 
عامة للمعادالت 

 ال برية

تعليل المنعنيات 
المعاضرة  والمعادالت الخطية

والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية

15 3 
تطبي ية عل امثلة 

وتمارين عامة + 
 امتعان

امثلة تطبي ية وتمارين 
 عامة + امتعان

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي وت ييم 
الزميل واالختبارات 
الش وية والوا بات 
واالختبارات اليومية 

 والشهرية
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والمرا دددددددد  التددددددددي يولددددددددر بهددددددددا                     اددددددددد العتددددددددب
 ) الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (

 H.Anton:Calculus with Analytic Geometry,5th 
ed,John Wiely&Sons,New York,1995. 

ب د المرا دد  االلعترونيددة، موا دد  االنترنيددت 
.... 

فدي مواضدي   امثلة اضافية من موا   االنترنيت والت دارير العلميدة
 الرياضيات المت دمة

 
 ي ـرر الدرااــر المقـويــة تطــخط .12
 استخدام العتب المنه ية العديثة .  -1
 استخدام برامج العاسوب االعلائية العديثة . -2
 االست ادة من البعوث ال ديدة وتطبي ها .  -3
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م أحمد محمد جاسم                                       وصف المقرر

 
 
 جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد. المؤااة التعليمية .1
 االدارة العامة . القام العلمي  / المركز .2
 مبادئ االحصاء. اام / رمز المقرر .3
 الحضور اليومي االلزامي . أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الدرااي االول للعام الدرااي الكورس  الصصل / الانة .5
الدرااية عدد الااعا  . 6    

 )الكلي(
 ( اابوعيا3( ااعة  وبواقع )45)

 1/10/2015 تاريخ كعداد هذا الوصف .  7    
 ررـــــــــــــــــــداف المقــــــأه .8

 تعريف الطالب بأهم مبادئ علم االعلاك واهميتع . -1
 ماذا تعني لغة االر ام وعيف تعلل االر ام النات ة من التعليل االعلائي. -2
 خطوات التعليل االعلائي واهم اساليب المعاينة .ما هي  -3
 ماهي اساليب عرض البيانات . -4
 تطوير اسلوب االستنتاج . -5

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا كيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجا  التعلم المتوقعـة مـن    
الطال  تحقيقها مبرهنًا عما كذا كان قد حقا االاتصادة القصو  من فرص التعلم المتاحة. والبـد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييم .9

  :األهداف المعرفية  -أ
 ان يعرف الطالب المعلومة االعلائية . -1أ
 ان يعرف الطالب اهم اساسيات علم االعلاك. -2أ
 ان يعرف الطالب اسلوب العلول علر البيانات .  -3أ
 ان يعرف الطالب اسلوب عرض وتعليل البيانات . -4أ
 ان يعرف الطالب اسلوب التعليل واالستنتاج . -5أ
   -6أ

  :هداف المهارآتية الخاصة بالمقرراأل  -  
 مهارات ت اعلية /ت اعل الطالب  م  المعيط. – 1ب
 ال درة علر تشخيص المعلومة  االعلائية  من الوا   .مهارات شخلية /  – 2ب
 مهارات تعليلية / ال درة علر التعليل للمعلومة الر مية وا عيا . – 3ب
     -4ب

 م ــم والتعلـــا التعليـــطرائ     
 المعاضرة. -1
 المنا شة والعوار . -2
 االسئلة االثرائية . -3
 االست واب المباشر. -4
 م ـــا التقييـــطرائ     
 اسئلة االختيارات . -1
 اسئلة التوضيعات . -2
 اسئلة المعاينة والتعليل . -3
 لوا بات .ا -4
 الذاتي . الت ييم -5
 االختبارات ) الشهرية / ال للية / النهائية (. -6
 ة ــة والقيميـــداف الوجدانيـــــاأله -ج
 الت عير البسيط ) ال درة علر ال عص والت ييم (.-1ج
 ال درة علر التميز بين المواضي  (.الت عير  النا د ) -2ج
 الت عير االبداعي ) ال درة علر انتاج افعار عديثة (.-3ج
   -4ج
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 طرائا التعليم والتعلم     
 طري ة العلف الذهني . -1
 العرض  الت دمي . -2

 
 طرائا التقييم    

 استعمال االختبارات التعليلية: -1
  اليومية 

  الشهرية 
 ال للية 
  النهائية 

 االختبارات الش وية .استعمال  -2
 
المهـــــارا  العامـــــة والتأهيليـــــة المنقولـــــة ) المهـــــارا  األخـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة التوظيـــــف والتطـــــور  -د 

 الشخصي (.
 مهارات  م  وتعليل البيانات . -1د
 مهارات االستنتاج ووض  العلول  النظرية .  -2د
 مهارات اتخاذ ال رار العلمي. -3د
    -4د
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 ررـــــــــة المقــــبني .10
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
اام الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

م اهيم  اساسية  3 1
 /تعاريف

نشوك وتطور علم 
االعلاك وأهميتع في 

 االدارة

المعاضرة 
 والن اش

ذاتي الت ييم ال
االختبارات و 

 كثرااال/الش وية
مراعل البعث العلمي  مراعل البعث العلمي 3 2

 في االدارة
المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية/االثراك
الم اهيم والملطلعات  3 3

 الرياضية االعلائية
بعض الم اهيم 
والملطلعات 

الرياضية االعلائية 
 التي يعتا ها االداري

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 االثراكو 

اسلوب العينات في  العينات 3 4
 االدارة وأنواعها

المعاضرة 
 والن اش

 الت ييم الذاتي
االختبارات و 

 الش وية
المعاضرة  عمل االستبيان االستبانة 3 5

 والن اش
الت ييم الذاتي 

ختبارات االو 
 الش وية

تلنيف وتبويب  تلنيف البيانات 3 6
 االداريةالبيانات 

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
انواع المتغيرات  المتغيرات العشوائية 3 7

 العشوائية ونواع الخطك
المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
انواع التوزيعات  التوزيعات التعرارية 3 8

 التعرارية والمنعنيات
المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات 
 الش وية

العرض الهندسي  3 9
 للبيانات

عرض البيانات المبوبة 
 والبيانات الغير مبوبة

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
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 ة ـــة التحتيــــالبني .11

"مبدددددددددادئ االعلددددددددداك " مطبعدددددددددة  امعدددددددددة  1990المشدددددددددهداني ،  د العتب الم ررة المطلوبة 1
 المولل ، العراق.

 عتب مبادئ االعلاك العديثة . د المرا   الرئيسية )الملادر(  2

امثلة تطبي ية +  3 10
 اختبار شهري

امثلة تطبي ية مختل ة 
 في االدارة /االمتعان

المعاضرة 
والن اش/االم

 تعان

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

م ايس / ورموز  3 11
 رياضية

م ايس النزعة المرعزية 
وأهميتها في االدارة/ 

 ( ∏،  ∑ورموز ) 

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

الوسط العسابي  م ايس وخلائص 3 12
واالوساط 

 العسابية/المر عة

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

الوسط التواف ي /  م ايس وخلائص 3 13
 والوسط التربيعي

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

 المنوال / والوسيط م ايس مرعزية اخرى 3 14
والعح ة بين بعض 
م اييس النزعة 

المرعزية والتطبي ات 
 االدارية

المعاضرة 
 والن اش

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 لش ويةا
 والتعريرية

المعاضرة  عل تمارين /امتعان عل تمارين / امتعان 3 15
والن اش/امتعا

 ن

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية
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اددددددددد العتددددددددب والمرا دددددددد  التددددددددي يولددددددددر بهددددددددا                 
 ) الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (

 2008/اعمددددددددددددد عبددددددددددددد السددددددددددددمي  طيبددددددددددددة مبددددددددددددادئ االعلدددددددددددداك 
/م دددددحت معليدددددة ودوليدددددة مختلدددددة فدددددي م دددددال علدددددم االعلددددداك 

 واالدارة العمية .
ب د المرا دددددددد  االلعترونيددددددددة، موا دددددددد  

 االنترنيت ....
 المعتبة االفتراضية العرا ية /و بعوث االنترنت الخار ية .

 
 ي ـــــرر الدرااــــــــر المقـــــة تطويـــــخط .12
  العتب المنه ية العديثة .استخدام 
  . التطبيق العملي لحختبارات 
 . استخدام برامج العاسوب االعلائية العديثة 
 . االست ادة من البعوث ال ديدة وتطبي ها  
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 نموذج وصف المقرر

 م. حيدر شاكر نوري                   وصف المقرر 

 

 
 
 

مقتضـيًا ألهـم خصـائص المقـرر ومخرجـا  الـتعلم المتوقعـة يوفر وصف المقرر هذا كيجازًا      
من الطال  تحقيقها مبرهنًا عما كذا كان قد حقـا االاـتصادة القصـو  مـن فـرص الـتعلم المتاحـة 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. والبد من

 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤااة التعليمية .1
 االدارة العامةقام  القام العلمي  / المركز .2
 Univمادة الحااو  / المرحلة االولى رمز المقرر اام / رمز المقرر .3

1101 
 كلزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الكورس األول والثاني للعام الدرااي  الصصل / الانة .5
عدد الااعا  الدرااية . 6   

 )الكلي(
 ااعا  في األابوع 4( ااعة درااية بواقع 120)

 2015/ 10/ 1 تاريخ كعداد هذا الوصف  .7   
  :أهداف المقرر: كن يكون الطال  في نهاية الانة الدرااية قادرًا على .8

  .فهم اإلطار النظري والعملي أل هزة وبرام يات العاسوب -1
  .تعريف الطلبة علر اهم وعدات  هاز العاسوب -2
 (. Decimal system( والنظام العشري ) Binary systemفهم النظام الثنائي ) -3
 .في  هاز العاسوبControl Pane)  التععم ) لوعة برامج بيان اهمية وخلائص -4
 .(Microsoft Wordالتعرف علر برنامج طباعة المستندات ) -5
 .وتطبيق ذلك عمليا في مختبر العاسوب   (Wordان ي هم الطالب خلائص برنامج ال ) -6
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 وطرائا التعليم والتعلم والتقييممخرجا  المقرر  .9

 األهداف المعرفية -أ
 يعرف اساسيات  هاز العاسوب  . -1أ
 ي سر للطالب الية عمل اال هزة والبرام يات في  هاز العاسوب. -2أ
 ُيبين للطالب دور  هاز العاسوب في العياة العملية  . -3أ
 الم االت .يوضح للطالب استخدامات  هاز العاسوب في مختلف  -4أ
 عي ية االست ادة ومواعبة التطور في عالم الت نيات والبرام يات  . -5أ
 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  
 ي م  معلومات عن الية عمل وعدات  هاز العاسوب    – 1ب
 معرفة اهم المشاعل التي توا ع المستخدمين   – 2ب
 تطبيق ال انب النظري عمليا في مختبر العاسوب  – 3ب
 مهارات االتلال والتوالل وتبادل المعلومات الت نية     -4ب

 طرائا التعليم والتعلم      
 استخدام طري ة المعاضرة  -1
 استخدام اسلوب الس ال وال واب  -2

 
 طرائا التقييم      
 

االختيار من متعدد، أو اسئلة اللواب والخطأ ، وأسئلة األسئلة الموضوعية وتن سم إلر : اسئلة  -1
  .الم ابلة

 الت ييم الذاتي وت ييم الزميل  -2
 االختبارات وتشمل : -3

االختبارات التعليلية البنائية  الملاعبة للخطط التدريسية  -10
. 
 االختبارات التعليلية الختامية وتتضمن : -11
 دراسي .االختبارات الختامية الشهرية في نهاية عل شهر  -1
 .االختبارات الختامية  ال للية في نهاية فلل دراسي  -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي   -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 .طرح افعار  ديدة عول الموضوع من  بل الطالب -1ج
  . درة الطالب علر ت ييم الموضوع واعطاك العلول -2ج
   .ومعال ة المشعحتتعليل  -3ج
 

 طرائا التعليم والتعلم     
 

 (  .Data showاستعمال طري ة العروض الت ديمية ال ) -1
 استعمال ا هزة العاسوب وتن يذ البرامج عمليا في مختبرات العاسوب -2
 رسم المخططات التوضيعية . -3
 طري ة العلف الذهني . -4

 
 طرائا التقييم    
 

 التعليلية:استعمال االختبارات  -3
  اليومية 

  الشهرية 
 ال للية 
  النهائية 

 استعمال االختبارات الش وية . -4
 
  الشخصي (. المهارا  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارا  األخر  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 
 مهارات استخدام الت نيات العديثة في م ال العاسوب . -1د
 البيانات والمعلومات وتعليلها .مهارات في  م   -2د
 مهارات استغحل ما متاح من امعانات . -3د
 مهارات ا راك الم ارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد الم اهيم الخالة عن الموضوع. - 5د 
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 .رر ))الكورس األول((ـــــــــــــة المقــــــبني .10
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اام الوحدة / أو الموضوع

1 3 
تعاريف 
 وم اهيم

م دمة تعري ية عن  هاز 
 العاسوب

 وشرح ا يال العاسبة
 اختبارات ش وية المعاضرة

2 3 
استيعاب 
 الخلائص

في تعوين  األساسيةالعنالر 
  هاز العاسوب

 المنا شة والعوار
ت ييم الذات وت ييم 

 الزميل

3 3 
استيعاب 
 الخلائص

انواع الذاعرة و ا هزة التخزين 
 الداخلية والخار ية

 اختبارات ش وية معاضرة

4 3 
استيعاب 
 الخلائص

( وا هزة inputا هزة االدخال )
 المنا شة والعوار (outputاالخراج )

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

5 3 
تعاريف 
 وم اهيم

 وعدة المعال ة المرعزية
(CPU) اختبارات ش وية معاضرة 

 عرض وتعليل 3 6
 عي ية ن ل البيانات ومعال تها

 المنا شة والعوار
ت ييم الذات وت ييم 

 الزميل

 عرض وتعليل 3 7
 تعليل البيانات

 المنا شة والعوار
ت ييم الذات وت ييم 

 الزميل

 ددددددددددددددددد 3 8
امتعان الشهر االول)العورس 

 ددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددد االول(

 عرض وتعليل 3 9
 اللوح االم

(Mother Board) اختبارات ش وية معاضرة 

 عرض وتعليل 3 10
 البرام يات

(Software) اختبارات ش وية معاضرة 

 اختبارات ش وية معاضرة نوا ل البيانات عرض وتعليل 3 11

 عرض وتعليل 3 12
 لوعة التععم

(Control Panel) 
 اختبارات ش وية معاضرة

 عرض وتعليل 3 13
اضافة برامج  ديدة وعملية 

 عذف البرامج ال ديمة
 اختبارات ش وية معاضرة

 عرض وتعليل 3 14
تعرف اال هزة الملع ة ب هاز 

 العاسوب
 اختبارات ش وية معاضرة
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ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار تعريف ال دار الناري عرض وتعليل 3 15
 الزميل

امتعان الشهر الثاني/ العورس  دددددددد دددددددد 16
 االول

 ددددددددد دددددددد

 بنية المقرر ))الكورس الثاني((

 عرض وتعليل 3 1
 برامج ال ائمة

(Start) 
 اختبارات ش وية معاضرة

 اختبارات ش وية معاضرة النظام الثنائي والعشري عرض وتعليل 3 2
 اختبارات ش وية معاضرة الثماني النظام عرض وتعليل 3 3
 اختبارات ش وية معاضرة النظام السادس عشر عرض وتعليل 3 4

 عرض وتعليل 3 5
تعريف بطا ات الشاشة 

 واللوت
 اختبارات ش وية معاضرة

 اختبارات ش وية معاضرة تعاريف اال هزة الملع ة عرض وتعليل 3 6

امتعان نظري الشهر  دددددددد امتعان نظري الشهر االول - 3 7
 االول

 اساسيات نظام التشغيل عرض وتعليل 3 8
Windows Seven)) 

 اختبارات ش وية معاضرة

 انشاك م لدات  ديدة وانشاك عرض وتعليل 3 9
 المختلرات

 اختبارات ش وية معاضرة

 معلومات الر والولول البعث عرض وتعليل 3 10
 معينة

 اختبارات ش وية معاضرة

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار (Run) اهم ايعازات ال ران    وتعليلعرض  3 11
 الزميل

 عرض وم ارنة 3 12
 برنامج طباعة النلوص

Microsoft Word 2010)) 
 المنا شة والعوار

ت ييم الذات وت ييم 
 الزميل

 عرض وتعليل 3 13
اهم اختلارات لوعة الم اتيح 

 وعملية
 البعث والتعديل

 اختبارات ش وية عرض وتعليل

 عرض وتعليل 3 14
تأثير العاسوب واالنترنيت علر 
عياتنا والم تم ، آداب وأخحق 

 االنترنيت
 اختبارات ش وية عرض وتعليل
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 ة ــــــة التحتيـــــالبني  .11

 اساسيات العاسوب  مبادئعتاب  د العتب الم ررة المطلوبة 1
 عتاب انظمة التشغيل   د المرا   الرئيسية )الملادر(  2

اد العتب والمرا   التي يولر بها                  
 الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (

 

ب د المرا   االلعترونية، موا   االنترنيت 
.... 

  Kutubمو   

 
 ي ــــــــــــرر الدرااــــــــر المقـــــة تطويـــــــخط .12

 الت نيات االلعترونية المعالرة .  ان يشمل الم رر الدراسي  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتعان نظري الشهر  ددددددد امتعان نظري الشهر الثاني/ - 3 15
 االول
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 نموذج وصف المقرر

 

 عبد القادرم.د نادية مهدي                                 وصف المقرر

 

 

ومخرجــــا  الــــتعلم يــــوفر وصــــف المقــــرر هــــذا كيجــــازًا مقتضــــيًا ألهــــم خصــــائص المقــــرر      
المتوقعــــة مــــن الطالــــ  تحقيقهــــا مبرهنــــًا عمــــا كذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصادة القصــــو  مــــن 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. فرص التعلم المتاحة. والبد من

 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤااة التعليمية .1
 قام االدارة العامة القام العلمي  / المركز .2
 مادة مبادئ االقتصاد / المرحلة االولى/ رمز المقرراام /  .3

 
 كلزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الكورس الثاني   للعام الدرااي  الصصل / الانة .5
 ااعة في األابوع 2( ااعة درااية بواقع 30) عدد الااعا  الدرااية )الكلي(. 6
 2015/ 10/ 1 تاريخ كعداد هذا الوصف . 7
 :أهداف المقرر: كن يكون الطال  في نهاية الانة الدرااية قادرًا على . 8

 .فهم اإلطار النظري لمبادئ  علم اال تلاد -1
 من خحل التعرف علر االسس والمبادئ العامة لهذا العلم . تعريف الطلبة علر م هوم علم اال تلاد -2
 التي يبعثها هذا العلم.هية المشعلة  تلاد وماتوضيح للطالب المبتدئ بمضمون علم اال -3
تبيين للطالب بأن هنداك اراك متعدددة ومختل دة فدي تعديدد م هدوم علدم اال تلداد تختلدف بعسدب اخدتحف  -4

 الم عرين اال تلاديين. 
 معرفة الطالب بعح ة علم اال تلاد بالعلوم االخرى. -5
 معرفة الطالب بطرق التعليل اال تلادي وطرق البعث اال تلادي. -6
  عل الطالب ملم بال وانين اال تلادية.  -7
 إمعانية الطالب بتشخيص المشاعل اال تلادية عالتضخم والبطالة. -8
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 مخرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييم. 9

 األهداف المعرفية   -أ
 يعرف م هوم بم هوم علم اال تلاد . -1أ
 ي سر للطالب المشعلة اال تلادية. -2أ
 للطالب انواع الموارد اال تلادية.ُيبين  -3أ
 يوضح للطالب النظريات اال تلادية. -4أ
 يعدد للطالب السياسات اال تلادية. -5أ
 يعطر للطالب أمثلة عن علم اال تلاد وعي ية االست ادة االفعار والنظريات التي  اك بها.  -6أ
 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  
   .عن الظواهر والمشعحت اال تلاديةي م  معلومات  – 1ب
  .يعلل اسباب هذه المشاعل – 2ب
 ي ارن بين الت ارب الدول في معال ة مثل هذه المشاعل. – 3ب
   .مهارات االتلال والتوالل    -4ب

 طرائا التعليم والتعلم      
 .استخدام طري ة المعاضرة  -1
 . استخدام اسلوب الس ال وال واب -2

 
 طرائا التقييم      
 

األسئلة الموضوعية وتن سم إلر : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة اللواب والخطأ ، وأسئلة  -1
  .الم ابلة

  .الت ييم الذاتي وت ييم الزميل -2
 االختبارات وتشمل : -3

االختبارات التعليلية البنائية  الملاعبة للخطط التدريسية  -12
. 
 الختامية وتتضمن :االختبارات التعليلية  -13
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية عل شهر دراسي . -1
 .االختبارات الختامية  ال للية في نهاية فلل دراسي  -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي   -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 .طرح افعار  ديدة عول الموضوع من  بل الطالب -1ج
 . درة الطالب علر ت ييم الموضوع واعطاك العلول  -2ج
   .ي رق بين المشعحت -3ج
 ي سر ويعلل الظواهر والمشعحت . -4ج

 طرائا التعليم والتعلم     
 

 استعمال طري ة العروض الت ديمية  . -1
 رسم المخططات التوضيعية . -2
 طري ة العلف الذهني . -3

 
 طرائا التقييم    
 

 االختبارات التعليلية:استعمال  -1
  اليومية 
  الشهرية 
  النهائية 
 استعمال االختبارات الش وية . -2

 
 المهارا  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارا  األخر  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المرا   والملطلعات . -1د
 الموضوع وتعليلها .مهارات في  م  البيانات عول  -2د
 مهارات استغحل ما متاح من امعانات . -3د
 مهارات ا راك الم ارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد الم اهيم الخالة عن الموضوع. 5د 
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 ررــــــــــة المقــــــــبني. 10
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم التعليمطريقة  اام الوحدة / أو الموضوع

تعريف علم اال تلاد  تعاريف وم اهيم 2 1
 وطرق التعليل اال تلادي

 اختبارات ش وية المعاضرة

المشعلة اال تلادية  استيعاب الخلائص 2 2
 وخلائلها

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار
 الزميل

ت ييم الذات وت ييم  والعوارالمنا شة  ال عاليات اال تلادية استيعاب الخلائص 2 3
 الزميل

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار الطلب استيعاب الخلائص 2 4
 الزميل

النظرية العحسيعية لسلوك  تعاريف وم اهيم 2 5
 المستهلك

 اختبارات ش وية معاضرة

النظرية العدية لسلوك  عرض وتعليل 2 6
 المستهلك

وت ييم ت ييم الذات  المنا شة والعوار
 الزميل

ت ييم الذات وت ييم  المنا شة والعوار لإلعحلالمعدل العدي  عرض وتعليل 2 7
 الزميل

امتعان الشهر األول/   2 8
 للعورس الدراسي الثاني

  

 اختبارات ش وية معاضرة العرض عرض وتعليل 2 9
 اختبارات ش وية معاضرة نظرية االنتاج عرض وتعليل 2 10
 اختبارات ش وية معاضرة ت ييم  انون تنا ص الغلة وتعليلعرض  2 11
 اختبارات ش وية معاضرة التعاليف عرض وتعليل 2 12

العح ة بين منعنيات الناتج  عرض وتعليل 2 13
 ومنعنيات التعاليف

 اختبارات ش وية معاضرة

 اختبارات ش وية معاضرة التعاليف في اال ل الطويل عرض وتعليل 2 14

 عرض وتعليل 2 15
 العرض

 المنا شة والعوار
ت ييم الذات وت ييم 

 الزميل

 دددددددد دددددددد 16
امتعان الشهر الثاني / 
 للعورس الدراسي الثاني

 ددددددددد دددددددد
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 ة ــــــة التحتيـــــالبني. 11
 د. عريم مهدي العسناوي –عتاب مبادئ علم اال تلاد  د العتب الم ررة المطلوبة 1
 عتاب مبادئ اال تلاد . د. عبد المنعم السيد علي  د المرا   الرئيسية )الملادر(  2

اد العتب والمرا   التي يولر بها                 
 ) الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (

 عتاب اال تلاد . د. بول ساملسون 

ب د المرا   االلعترونية، موا   االنترنيت 
.... 

 شبعة اال تلاديين العرا يين 

 
 ي ــــرر الدرااـــــر المقــة تطويــخط .13
 . استخدام العتب المنه ية العديثة 
 . االست ادة من البعوث ال ديدة وتطبي ها  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر                                               م.م سناء ستار أحمد

 
 واالقتصادجامعة ديالى / كلية االدارة  المؤااة التعليمية .1
 قام االدارة العامة القام العلمي  / المركز .2
 مبادئ المحاابة اام / رمز المقرر .3
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الكورس الثاني   للعام الدرااي  الصصل / الانة .5
 ااعة في األابوع 3( ااعة درااية بواقع 45) عدد الااعا  الدرااية )الكلي(. 6
 1/10/2015 تاريخ كعداد هذا الوصف . 7
 :أهداف المقرر. 8

 .معاسبةفهم اإلطار النظري لمبادئ  علم ال -1
 من خحل التعرف علر االسس والمبادئ العامة لهذا العلم . معاسبةتعريف الطلبة علر م هوم علم ال -2

 وماهية المشعلة التي يبعثها هذا العلم. معاسبةتوضيح للطالب المبتدئ بمضمون علم ال -3
 بالعلوم االخرى. معاسبةمعرفة الطالب بعح ة علم ال  -4
 . لمعاسبية  عل الطالب ملم بال وانين ا -5

 
 
 
 

يــــوفر وصــــف المقــــرر هــــذا كيجــــازًا مقتضــــيًا ألهــــم خصــــائص المقــــرر ومخرجــــا  الــــتعلم      
دة القصــــو  مــــن المتوقعــــة مــــن الطالــــ  تحقيقهــــا مبرهنــــًا عمــــا كذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصا

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. والبد من فرص التعلم المتاحة
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 مخرجا  المقرر وطرائا التعليم والتعلم والتقييم. 9

   .األهداف المعرفية -أ
 .  المبادئ المعاسبيةأهم المبادئ واالساسيات  في  -1أ
 .ماليةستخدمة  في معال ة المشاعل الالم معاسبيةساليب الاهم اال -2أ
 .علر الوا   ت سير النتائج وتطبق العل  -3أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -  
 ال درة علر التوالل م  االستاذ. -مهارات ال درة : – 1ب
 المشاعل.ال درة علر تعليل وتشخيص  -مهارات شخلية :  - 2ب
 البرامج في عل المشاعل .  استخدام -مهارات  تعليلية : – 3ب
 

 طرائا التعليم والتعلم      
     .ضرةالمعا -1
   .المنا شة والعوار  -2
      .االسئلة االفتراضية  -3
  .االست واب المباشر   -4

 
 طرائا التقييم      

 
 استعمال االختبارات التعليلية: -1
  اليومية 
  الشهرية 
  النهائية 
 استعمال االختبارات الش وية . -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 .الت عير البسيط )ال درة علر فعص وت يم  المواضي  ( -1ج
 .الت عير النا د )ال درة  علر دراسة وتميز المواضي  ( -2ج
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 طرائا التعليم والتعلم     
  .المعاضرة  -1
    .المنا شة والعوار  -2
   .االسئلة االفتراضية  -3
 .االست واب المباشر -4

 
 طرائا التقييم    

األسئلة الموضوعية وتن سم إلر : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة اللواب والخطأ ، وأسئلة  -1
  .الم ابلة

  .الت ييم الذاتي وت ييم الزميل -2
 االختبارات وتشمل : -3

للخطط التدريسية االختبارات التعليلية البنائية  الملاعبة  -14
. 
 االختبارات التعليلية الختامية وتتضمن : -15
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية عل شهر دراسي . -1
 .االختبارات الختامية  ال للية في نهاية فلل دراسي  -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي   -3

 
المنقولـــــة ) المهـــــارا  األخـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة التوظيـــــف والتطـــــور المهـــــارا  العامـــــة والتأهيليـــــة  -د 

 الشخصي (.
 مهارات  م  وتعليل المعلومات . -1د
 مهارات  التدريب والتطوير الشخلي . -2د
 .معاسبيةمهارات اعداد الم اهيم ال -3د
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 ررـــــة المقـــــبني. 10
مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اام 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
معرفة تاريخ  

 المعاسبة
نشأت وتطور 

 المعاسبة

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

 النظام المعاسبي 3 2
ال روض والمبادئ 

 المعاسبية

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

استخدام نظرية ال يد  3 3
 المزدوج

 نظرية ال يد المزدوج

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

4 3 

العمليات المالية 
والرأسمالية/ تعديد 
عل ة المو ودات 

ا راك التسويات  وعي ية
 لها

العمليات المعاسبية 
لعمليات رأس 
المال/بي  وشراك 

واستبدال المو ودات 
 الثابتة

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

العمليات المالية  3 5
 والرأسمالية

المعال ة المعاسبية 
 للمسعوبات الشخلية

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

6 3 
العمليات الخالة 

 باللندوق

العمليات الخالة 
باللندوق/السعوبات 
 وااليداعات والتسويات

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

 البضاعة 3 7
المشتريات والمبيعات 

والملاريف 
 ومردوداتها

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
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 والتعريرية واالست واب

 معرفة م هوم الخلم 3 8
 الخلم الت اري و

الخلم الن دي وخلم 
 العمية

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

9 3 

فهم ماهي االوراق 
 الت ارية

ومعرفة فوائد استخدام 
 العمبيالة

المعال ة المعاسبية 
للشيعات واالوراق 

الت ارية/ مزايا األوراق 
 الت ارية و
 العمبيالة

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

10 3 
معرفة فوائد استخدام 
الس ت ة ومعرفة عي ية 

 استخدام اللك

 الس ت ة
 والشيك )اللك(

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

11 3 
فهم وتعريف ميزان 

 المرا عة
 ميزان المرا عة

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

12 3 
العسابات الختامية 

 و ائمة الميزان

 عساب المتا رة و
عساب االرباح 

 والخسائر

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

 المطاب ة العشف 3 13
عشف الميزانية 

 العمومية

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية

استخراج م مل الربح  3 14
 ولافي الربح

 التسويات ال يدية

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
 والتعريرية
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 ة ـــــة التحتيــــــالبني. 11
 مبادئ المعاسبة د العتب الم ررة المطلوبة 1

 
 م دمة في مبادئ المعاسبة د المرا   الرئيسية )الملادر(  2

 
يولر بها                 اد العتب والمرا   التي 

 ) الم حت العلمية ، الت ارير ،....  (
 معاسبة مت دمة

ب د المرا   االلعترونية، موا   االنترنيت 
.... 

 

 
 ي ــــــرر الدرااـــــــر المقــــة تطويـــــــخط.  12

 
   . استخدام العتب المنه ية العديثة 
 . االست ادة من البعوث ال ديدة وتطبي ها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 3 
 معرفة االخطاك

 األخطاك تلعيح وأنواعها

المعاضرة 
والمنا شة 
والعوار 
 واالست واب

الت ييم الذاتي 
االختبارات و 

 الش وية
  والتعريرية
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 ررـــف المقــوذج وصـــنم

 دهللاـم عبــرى رحيــم.م بش                          رر        ـــف المقــوص

 

 جامعة ديالى / كلية االدارة واالقتصاد المؤااة التعليمية. 1
 االدارة العامة   القام العلمي  / المركز .2
 اللغة العربية اام / رمز المقرر .3
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 . 2016-2015للعام الدرااي الكورس االول  الصصل / الانة .5
عدد الااعا  الدرااية  .6

 )الكلي(
 ( ااعة في االابوع.2بواقع ) ااعة(  30)

 1/10/2015 تاريخ كعداد هذا الوصف  .7
 ررـــــــداف المقـــــــــأه .8

.يهدددددف الم ددددرر الددددر تددددذعير طلبتنددددا االعددددزاك ب واعددددد اللغددددة العربيددددة وترسدددديخها فددددي اذهددددانهم بمددددا يضددددمن 1
 السليم والعتابة اللعيعة .التعبير 

. تبلدددديرهم بث دددددافتهم العربيدددددة  االلددددديلة مدددددن خدددددحل مدددددا ولدددددلت اليدددددع هدددددذه  الث افدددددة مدددددن مسدددددتوى عدددددالي 2
 في المنتديات اللغوية واالدبية العربية والعالمية 

. معاولددددة اي دددداد طلبددددة  متميدددددزون فددددي موهبددددة العتابددددة )شدددددعرام  أو نثددددرام (  أو موهبددددة االل دددداك أو موهبدددددة 3
 لخط .ا

 

ــــتعلم      ــــوفر وصــــف المقــــرر هــــذا كيجــــازًا مقتضــــيًا ألهــــم خصــــائص المقــــرر ومخرجــــا  ال ي
مــــن المتوقعــــة مــــن الطالــــ  تحقيقهــــا مبرهنــــًا عمــــا كذا كــــان قــــد حقــــا االاــــتصادة القصــــو  

 فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 
   األهداف المعرفية -أ

 العريم . ال رآنتوضيح اهمية اللغة العربية باعتبارها )سيدة اللغات ( بين لغات العالم باعتبارها لغة  -1أ
 بيان النطق اللعيح لعحمة االعراب المناسبة  علر أخر عرف في العلمة . -2أ
  .معرفة الم اييس الد ي ة للعة العحم من خحل فهم الطالب لتراعيب العحم وتعليلع وال ائدة منعُ   -3أ
تعريدددف الطالدددب ب ميددد  ال ندددون اللغويدددة واالدبيدددة واالطدددحع علدددر المراعدددل المتطدددورة والمت دمدددة لهدددذه  -4أ

 واالدب و مي  ال نون االخرى .ال نون ومعرفتع بأهم العتّاب واللغويين الذين ساهموا في تطور اللغة 

 
 

  مقرر.الخاصة بال األهداف المهاراتية  -ب 

 معرفة نظام ال ملة العربية من  بل الطالب ليتسنر لع معرفة لياغة ال ملة اثناك العديث . – 1ب
تنمية  ددرة الطالدب فدي العتابدة وذلدك لتهيئتدع فدي معرفدة عتابدة الت دارير والبعدوث التدي تطلدب مندع  – 2ب

  في  مي  المواد الذي يدرسها خحل العام الدراسي.

  

 طرائا التعليم والتعلم      
 . شرح الموضوع او شرح ال اعدة .1      
 . اعطاك االمثلة الموضعة لل اعدة .2 
 . اعطاك تمرين خاص بالموضوع يعل من  بل الطالب داخل ال اعة وعلر اللوعة .3 

 

 طرائا التقييم      
 

 االمتعانات التعريرية  ) االختبارات ( . .1
 . اختبارات يومية تعريرية لمعرفة در ة استيعاب الطالب للمادة .2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنمية مهارة التذوق والعس الو داني للطالب عند  راكتع لمادة شعرية أو نثرية  . -1ج
 لعيح امحئيام .. معرفة الطالب بطري ة عتابة ال مل بشعل -2ج
تنميدددددة  ددددددرة الطالدددددب علدددددر عتابدددددة م الدددددة  لددددديرة فدددددي اي موضدددددوع مدددددن خدددددحل معرفدددددة  الشدددددروط  -3ج
 .وا ب توفرها عند عتابة اي موضوع ال
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 طرائا التعليم والتعلم     
 

 

اشدددددرح عدددددل فدددددن مدددددن فندددددون اللغدددددة واالدب واالسدددددتعانة بالملدددددادر لعدددددي يراهدددددا الطالدددددب ويدددددتعلم عي يدددددة  .1
 الملدر باستخدام اللوعة ) السبورة ( وا ابة الطالب عن  مي  تسا التع . استخدام

 . استخدام المعتبة .2
 
 

 طرائا التقييم    
     
 تعبير ( تعريرية . –امحك  –ادب  –اختبارات تشمل عافة ال نون ) لغة  .1    

 . اختبارات يومية تعريرية خالة بنوع واعد من انواع اللغة .2
خددددددددط ( وتددددددددو يههم التو يددددددددع   -نثددددددددر   -االطددددددددحع علددددددددر المعدددددددداوالت ال رديددددددددة للطددددددددحب ) شددددددددعر . 3

 اللعيح والسليم لتطوير هذه المعاوالت .
 

 

 
المهـــــارا  العامـــــة والتأهيليـــــة المنقولـــــة ) المهـــــارا  األخـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة التوظيـــــف والتطـــــور  -د 

 الشخصي (.
 عتاب اخر وخالة  راكة ال رآن العريم .تنمية مهارة ال راكة اللعيعة ألي  -1د
تنميددددددددة  دددددددددرات الطددددددددحب المهاريددددددددة االخددددددددرى مثددددددددل عتابددددددددة الشددددددددعر مددددددددن خددددددددحل معرفددددددددة االوزان  -2د

 الشعرية والبعور الشعرية  من خحل ع ظ  لائد مختل ة االزمنة .
  تنمية مهارة الخط من خحل دراسة موضوعات في مادة االمحك . -3د
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 ررــــة المقـــبني  .10

مخرجا  التعلم  الااعا  األابوع
 المطلوبة

اام الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشرح واستخدام  ال ملة االسمية  وال علية نظام ال ملة العربية 2 1
 اللوعة

االسئلة الش وية 
 والتعريرية

واستخدام الشرح  ت دم الخبر –انواع الخبر  نظام ال ملة العربية 2 2
 اللوعة

االسئلة الش وية 
 والتعريرية

ن وخواتها نظام ال ملة العربية 2 3 الشرح واستخدام  عان واخواتها وا 
 اللوعة

االسئلة الش وية 
 والتعريرية

 اختبار تعريري عتابة نص شعري  راكة ن دية لنص شعري االدب والتعبير 2 4
االمحك واساليب  2 5

 العتابة
والخط غير الخط ال ياسي 

 ال ياسي
عتابة نلوص 

  رأنية
 تمرين تعريري

 م  المذعر سالم و م    واعد اللغة العربية 2 6
 الم نث

الشرح وعتابة 
 االمثلة

 تمرين تعريريي

رف  ال عل المضارع   واعد اللغة العربية 2 7
 ونلبع

الشرح وعتابة 
 االمثلة

 اعطاك تمرين تعريري
 

الم عول الم عول و  2 8
والم عول فيع 

  المطلق

الشرح وعتابة  الم اعيل
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية

الشرح وعتابة  التمييز العدد و واعد عتابتع 2 9
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية

 لش ويةااالختبارات و  الشرح  سورة يوسف ال رآن العريم 2 10
 والتعريرية

انواع االدب وأهم  2 11
العلور االدبية 
 وأنواع الشعر

الشرح وعتابة  االدب
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية

خلائص العلر  2 12
ال اهلي وابرز 
 شعرائع والمعل ات

الشرح وعتابة  ادب العلر ال اهلي
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية

العلر االسحمي  2 13
 والعلر االموي

االسحمي ادب العلر 
 واالموي

الشرح وعتابة 
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية
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 البنية التحتية  .11
 العتب الخالة باللغة العربية أل سام غير االختلاص د العتب الم ررة المطلوبة 1
 النعو الواضح  – ام  الدروس العربية  –شرح ابن ع يل  د المرا   الرئيسية )الملادر(  2

اد العتب والمرا   التي يولر بها                 
 الم حت العلمية ، الت ارير ،....  () 
 

 عل مالع عح ة باللغة واالدب من الم االت االدبية واللغوية

ب د المرا   االلعترونية، موا   االنترنيت 
.... 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدرااي  .12
الطالدددددب لغدددددرض االفدددددادة مدددددن تددددددريس مدددددادة اللغدددددة العربيدددددة أل سدددددام غيدددددر االختلددددداص ي ضدددددل تزويدددددد  .1  

 بمنهج دراسي م رر )عتاب منه ي( يستطي  الل وك اليع في دراستع .
.  عدددددل الم دددددرر الدراسدددددي يددددددرس لمددددددة عدددددام دراسدددددي عامدددددل ولددددديس عدددددورس واعدددددد وذلدددددك لمدددددا و ددددددناه مدددددن 2 

مسددددددتوى علمددددددي متدددددددني فددددددي مددددددادة اللغددددددة العربيددددددة ليتسددددددنر للتدريسددددددي اعطدددددداك مددددددواد عثيددددددرة ومعث ددددددة ليلددددددبح 
ع بددددددل مدددددن االعتمددددداد علدددددر األخدددددرين تعيندددددع علدددددر عتابدددددة الت دددددارير والبعدددددوث بن سدددددالطالدددددب ملمدددددام بهدددددا لعدددددي 

 ( وعما تعلمون . واهلل ولي التوفيق .......)معاتب العاسوب واالنترنت
 

 

 

العلر العباسي  2 14
 والعلر العديث

ادب العلر العباسي 
 والعلر العديث

الشرح وعتابة 
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية

الشرح وعتابة  االمحك  واعد عتابة الهمزة 2 15
 االمثلة

 لش ويةااالختبارات و 
 والتعريرية


