
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0202-0220نمسى انعهٕو انًانٛت  انبشَايج االكادًٚٙ  

 وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية  -1

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم العلمي  -2

 الكورس االول –مبادىء االدارة  اسم المقرر الدراسي  -3

الكتروني عن طريق المنصة مادي و حضور اشكال الحضور المتاحة -4

 google classroomااللكترونية 

 ولالكورس اال الفصل / السنة الدراسية  -5

 ثالث ساعات عدد الساعات الدراسية الكلي  -6

 م22/2/2221 تاريخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8
ٚٓتى ْزا انًمشس بٕصف ٔتعشٚف اإلداسة ٔطبٛعت انعًهٛت اإلداسٚت ٔيًٓاث ٔصف ٚٓذف ْزا انًمشس انٗ 

انًذٚش، ٔكزنك ْم اٌ اإلداسة عهى او فٍ، ٔتٕضٛح انًذاسس انفكشٚت نإلداسة انكالسٛكٛت يُٓا ٔانحذٚثت، 

انٗ  ٔتٕضٛح انتحذٚاث انتٙ تٕاجّ انًُظًاث انًعاصشة. كانًسؤٔنٛت االجتًاعٛت ٔ اخاللٛاث انعًم. ٔانتطشق

 ياْٛت حم انًشكالث ٔانًفاْٛى انًتعهمت بٓا. 

 

 
 
 

 االهداف المعرفية : - أ

 .ٔياْٛتٓا ٔيٓاو انًذٚش ٔاْذاف االداسة اإلداسةتعشٚف انطهبت بطبٛعت  .1
 ٔتطٕس انفكش االداس٘ اإلداسةُشأة عهى تعشٚف انطهبت ب .2
 انًعاصشة اإلداسةبانتحذٚاث انتٙ تٕجّ تعشٚف انطهبت  .3
  باتخار انمشاس اإلداسةعًهٛت اتخار انمشاس ٔخصائصٓا ٔعاللت َظشٚاث تعشٚف انطهبت ب .4

 االهداف المعرفية : - ب
 

 مجهىريت العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي
 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلٌة :

 العلوم المالٌة والمصرفٌة القســم :
 االولى المرحلة :

 زٌنب هادي معٌوف اسم المحاضر الثالثً :
 استاذ مساعد اللقب العلمً :

 دكتوراهالمؤهل العلمً :

 : قسم العلوم المالٌة والمصرفٌةمكان العمل  

ٔتعشٚف اإلداسة ٔطبٛعت انعًهٛت اإلداسٚت ٔيًٓاث انًذٚش، ٔكزنك ْم اٌ اإلداسة عهى او فٍ، ٔتٕضٛح ٚٓتى ْزا انًمشس بٕصف 

انًذاسس انفكشٚت نإلداسة انكالسٛكٛت يُٓا ٔانحذٚثت، ٔتٕضٛح انتحذٚاث انتٙ تٕاجّ انًُظًاث انًعاصشة. كانًسؤٔنٛت االجتًاعٛت ٔ 

 ث ٔانًفاْٛى انًتعهمت بٓا. اخاللٛاث انعًم. ٔانتطشق انٗ ياْٛت حم انًشكال

      يخشجاث انتعهى ٔطشائك  انتعهٛى ٔانتمٛٛى  -9

     



 محاضرات .  -
 حلقات نقاشية .  -
 تقارير.  -
 غيرها -

 طرائق التعليم والتعلم:

 محاضرات  -
 حلقات نقاشية  -
 تقارير  -
 غيرها  -

 طرائق التقييم 

 ( درجة32) امتحانات تحريرية  -
 ( درجة12) امتحانات شفوية  -
 ( درجة5)واجبات يكلف بها الطلبة  -
 ( درجة5مستوى االلتزام ) -

 االهداف الوجدانية والقيمية  -
 التسلسل المنطقي لالفكار  -1ج

 الموضوعية في المناقشات  -2ج

 التحليل المنطقي / المفهوم -3ج

 العصف الذهني -4ج

 غيرها  – 5ج

 طرائق التعليم والتعلم: -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرية  -

 طرائق التقييم 

 اسئلة شفوية  -
 طرح اسئلة تطبيقية للواقع ومالحظة االجابات الفكرية لكل طالب  -

 والتطور الشخصي (المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  -
 انمذسة عهٗ تٕظٛف انًعهٕياث عُذ انعًم فٙ انًؤسساث انًانٛت.  -

 االداساثانمذسة عهٗ استمشاء ٔالع  -

 انًعاصشة ٔاتخار انتذابٛش انالصيت اإلداسةيٕاجٓت تحذٚاث لابهٛت انطانب عهٗ  -

 اتخار انمشاسلابهٛت انطانب عهٗ  -

 بنية المقرر  -

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /الموضوع

1 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ياْٛتٓا ٔعاللتٓا بانعهٕو األخشٖ …اإلداسة  معرفة عالية 3



2 

 
 معرفة عالية 3

ياْٛتٓا ٔعاللتٓا  …اإلداسة انفصم االٔل: 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري بانعهٕو األخشٖ

3 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔتطٕسِ …انفكش اإلداس٘ انفصم انثاَٙ: معرفة عالية 3

4 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔتطٕسِ …انفكش اإلداس٘ انفصم انثاَٙ: معرفة عالية 3

5 

 
 معرفة عالية 3

عُأٍٚ يعاصشة : اإلداسة  انفصم انثانث: 
 ( فٙ اإلداسةZَظشٚت ) …انٛاباَٛت 

 سابقاذكرت  محاضرة نظري

6 

 
 معرفة عالية 3

عُأٍٚ يعاصشة : اإلداسة  انفصم انثانث:
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ( فٙ اإلداسةZَظشٚت ) …انٛاباَٛت 

7 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔاتخار انمشاس …انتخطٛط  انفصم انشابع: معرفة عالية 3

8 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ايتحاٌ انشٓش االٔل معرفة عالية 3

12 

 
 معرفة عالية 3

يفٕٓيّ  …اس٘نخايس : انتُظٛى اإلدانفصم ا

 ٔإَٔاعّ
 ذكرت سابقا محاضرة نظري

11 

 
 معرفة عالية 3

يفٕٓيّ  …اس٘نخايس : انتُظٛى اإلدانفصم ا
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔإَٔاعّ

12 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔانًسؤٔنٛت …انفصم انسادس : انسهطت  معرفة عالية 3

13 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔانًسؤٔنٛت …انفصم انسادس : انسهطت  معرفة عالية 3

14 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري انفصم انسابع :  انمٛادة معرفة عالية 3

21 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ايتحاٌ انشٓش انثاَٙ معرفة عالية 3 

 

 المصادر المعتمدة :
الطائي، حسين عنيزة، سنان الموسوي، محمود المرسومي، االدارة نظرة معاصرة، يوسف  .1
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 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

  

 جايعت انكىفت /كهيت االدارة واالقتصاد 

 قسى انعهىو انًانيت وانًصرفيت 

 
  

 مفردات ووصف مقرر دراسً

 مبادئ االقتصادً/  المقرر الدراس
 اسمه باإلنكلٌزٌة اسمه بالعربٌة استاذ المادة 

  

 Ridha Sahib أ.د.رضا صاحب أبو حمد 
abu Hamad  

 

 

عدد  هامجموع ةالعملٌ ةالنظرٌ  المعتمدة الساعات
 الوحدات

ثالث   ثالث ساعات
 ساعات

 ثالث وحدات

 Out Comes Learningاهداف تدرٌس المقرر ) المخرجات التعلٌمٌة (

  االهداف المعرفٌة
نظرٌة الطلب , نظرٌة العرض , مرونة الطلب  علم االقتصاد اطار عام ,

والعرض , نظرٌة المنفعة , نظرٌة منحنٌات السواء , نظرٌة اإلنتاج , نظرٌة 
 التكالٌف

  االهداف المهارٌة
  

 التفاصٌل السبوعا

القانون االقتصادي , النظام طبٌعة علم االقتصاد , النظرٌة االقتصادٌة ,  1
 الجزئً واالقتصاد الكلًاالقتصادي , االقتصاد 

طرق البحث والتحلٌل فً االقتصاد, المشكلة االقتصادٌة وكٌفٌة حلها, واألنظمة  2
 االقتصادٌة وحل المشكلة االقتصادٌة

 مفهوم الطلب وقانونه ومنحناه والعوامل المحددة للطلب 3

 التغٌر فً الكمٌة المطلوبة والتغٌر فً الطلب  وأنواع الطلب 4

مرونة الطلب ودرجاتها والعوامل المحددة لها والمرونة المتقاطعة والمرونة  5
 الدخلٌة

 األولامتحان الشهر  6
 مفهوم العرض وقانونه ومنحناه والعوامل المحددة له 7
 مرونة العرض ودرجاتها وسعر التوازن بٌن العرض والطلب 8
 الكلٌة والحدٌةمفهوم المنفعة ونظرٌة المنفعة وفروضها والمنفعة  9
 نظرٌة المنفعةالعالقة بٌن المنفعة الحدٌة والكلٌة وتوازن المستهلك فً ظل  10
 امتحان الشهر الثانً 11

 مفهوم منحنى السواء وخصائصه  12

 خط الدخل وتوازن المستهلك فً ظل نظرٌة السواء 13

 مفهوم اإلنتاج ودالته والمفاهٌم المتعلقة به ومراحل االنتاج 14

 مفهوم التكالٌف وانواعها فً المدى القصٌر ومتوسطات التكالٌف والتكلفة الحدٌة 15

 االمتحان النهائً 16

 وصف المقرر

 

 



 

 طريقت انحضىر

  

 

 انتقييى وتىزيع اندرجاث

 نىع انًهًت نهطانب اندرجت انًًنىحت نها

 واجباث خارج انقاعت اندراسيت 10

  اويقانت  او يشروع عًم / يشاركت انطانب بانًناقشاث 

 االيتحاٌ االول 20

 االيتحاٌ انثاني 20

 االيتحاٌ اننهائي 50

 انًجًىع 100

 

 مصادر ووسائل التعلٌم والتعلم

مصادر ووسائل 
التعلٌم والتعلم 

 االساسٌة

 رضا صاحب أبو حمد , الخطوط الكبرى فً االقتصاد الوضعًد. 

مصادر ووسائل 
التعلٌم والتعلم 

 المساعدة

 محمد صالح القرٌشً , د. ناظم محمد نوري الشمري , مبادئ علم االقتصاد د. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (0202 -0202) نمضى انؼهٕو انًانٛت  انبزَايج االكادًٚٙ  

 وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية  -1

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم العلمي  -2

 الثانيالكورس  –مبادىء االدارة  اسم المقرر الدراسي  -3

الكتروني عن طريق المنصة االلكترونية مادي و حضور اشكال الحضور المتاحة -4

google classroom 

 الثانيالكورس  الفصل / السنة الدراسية  -5

 ساعات ةثالث عدد الساعات الدراسية الكلي  -6

 م02/0/0201 تاريخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8
ػهٗ يضخٕٖ  ٔاْى جٕاَبّٚٓخى ْذا انًمزر بٕصف ٔحؼزٚف اإلدارة يٍ حٛث انخخطٛط ٚٓذف ْذا انًمزر 

انًُظًت ، ٔكذنك يًارصاث ػًهٛاث انخُظٛى بصٕرة فؼهٛت ، ٔحٕضٛح اطز انمٛادة فٙ انًُظًاث بصٕرة 

اصاصٛت يٍ خالل ػًهٛاث انخٕجّٛ، ٔحٕضٛح اْى انُظزٚاث فٙ انمٛادة، اضافت انٗ اصانٛب انخحفٛز انًخخهفت 

 ٕاَب انزلابت ػهٗ انؼًهٛاث االَخاجٛت .انخٙ حٕنذ لٕٖ نذٖ انؼايهٍٛ بًخخهف انًضخٕٚاث. ٔانخطزق انٗ ج

 

 
 
 

 االهداف المعرفية : - أ

 . ٔاْى جٕاَبّيٍ حٛث انخخطٛط  اإلدارةحؼزٚف انطهبت بطبٛؼت  .1
 انمٛادة ٔاْى اطزْا انفكزٚت .ُشأة حؼزٚف انطهبت ب .2
 انخحفٛز نهؼايهٍٛ يخخهف انًضخٕٚاث انخُظًٛٛت .ػهٗ اْى اصانٛب حؼزٚف انطهبت  .3
  باْى جٕاَب انبحث ٔانخطٕٚز ٔادارة انؼاللاث انؼايت .حؼزٚف انطهبت  .4

 االهداف المعرفية : - ب
 

 مجهىريت العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي
 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلٌة :

 العلوم المالٌة والمصرفٌة القســم :
 االولى المرحلة :

 قٌصر علً هادي اسم المحاضر الثالثً :
  مدرس اللقب العلمً :

 دكتوراه العلمً :المؤهل 

 : قسم العلوم المالٌة والمصرفٌةمكان العمل  

يًارصاث ػًهٛاث انخُظٛى ، ٔكذنك ػهٗ يضخٕٖ انًُظًت  ٔاْى جٕاَبّيٍ حٛث انخخطٛط ٔحؼزٚف اإلدارة ٚٓخى ْذا انًمزر بٕصف 

 اْى انُظزٚاث فٙ انمٛادة،، ٔحٕضٛح اطز انمٛادة فٙ انًُظًاث بصٕرة اصاصٛت يٍ خالل ػًهٛاث انخٕجّٛ، ٔحٕضٛح بصٕرة فؼهٛت 

جٕاَب انزلابت ػهٗ انؼًهٛاث . ٔانخطزق انٗ بًخخهف انًضخٕٚاث انؼايهٍٛاضافت انٗ اصانٛب انخحفٛز انًخخهفت انخٙ حٕنذ لٕٖ نذٖ 

 . الَخاجٛت ا

      يخزجاث انخؼهى ٔطزائك  انخؼهٛى ٔانخمٛٛى  -9

     



 محاضرات .  -
 . بحوث  -
 . حلقات نقاشية  -
 عصف ذهني . -
 . غيرها -

 : طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات .  -
 بحوث .  -
 حلقات نقاشية .  -
 ذهني .عصف  -
 غيرها . -

 طرائق التقييم 

 ( درجة05) امتحانات تحريرية  -
 ( درجة15) امتحانات شفوية  -
 ( درجة5)واجبات يكلف بها الطلبة  -
 ( درجة5مستوى االلتزام ) -

 االهداف الوجدانية والقيمية  -
 المنطقي لالفكار  الترتيب -1ج

 بطريقة موضوعيةالمناقشات  -0ج

 التفسير المنطقي لالحداث -3ج

 غيرها  – 4ج

 : طرائق التعليم والتعلم -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرية  -

 طرائق التقييم 

 اسئلة شفوية  -
 طرح اسئلة تطبيقية للواقع ومالحظة االجابات الفكرية لكل طالب  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( -
 .بانًؤصضاث انؼًم  فٙانًؼهٕياث  اصخخذاوانمذرة ػهٗ   -

 . االداراثٔالغ  يؼزفتانمذرة ػهٗ  -

 يٕاجٓت انخطهؼاث انًؼاصزة فٙ االداراث انحذٚثت فٙ انخطبٛك .لابهٛت انطانب ػهٗ  -

 ٔضغ خطط يضخمبهٛت يضخذايت فٙ انؼًم االدار٘ .لابهٛت انطانب  -

 بنية المقرر  -

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /الموضوع

1 

 
 معرفة عالية 3

ٔٔضغ االْذاف  … انًضؤٔنٛت …اإلدارة 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري لممنظمات االصاصٛت



0 

 
 معرفة عالية 3

عقبات التخطيط ووضع االهداف :  انفصم االٔل
 ذكرت سابقا نظري محاضرة وسبل التغمب عميها

3 

 
 معرفة عالية 3

يًارصت االدارة فٙ يجال  : انفصم انثاَٙ
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔحطٕرِ …انخُظٛى

4 

 
 معرفة عالية 3

الفصل الثاني : المداخل الموقفية في تصميم الهيكل 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري التنظيمي

5 

 
 معرفة عالية 3

       …يًارصاحٓا انمٛادة ٔاطز انفصم انثانث  :
 ذكرت سابقا محاضرة نظري نٕظٛفت انخٕجّٛ

6 

 
 معرفة عالية 3

 اصانٛب ٔثٕابج انمٛادة  انفصم انزابغ :
 انخٕجٛٓاث ٔيُظٕريؼاصز....نهمٛادة

 ذكرت سابقا محاضرة نظري

7 

 
 معرفة عالية 3

انذافؼٛت نهؼًم .... ٔاصانٛب ححفٛز  انفصم انزابغ :
 ذكرت سابقا محاضرة نظري انذافؼٛت فٙ يكاٌ انؼًمَظزٚاث انؼايهٍٛ ... 

8 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ايخحاٌ انشٓز االٔل معرفة عالية 3

12 

 
 معرفة عالية 3

 …انزلابت فٙ يُظًاث االػًالنخايش : انفصم ا
 ٔاالَٕاعًفٕٓو ان

 ذكرت سابقا محاضرة نظري

11 

 
 معرفة عالية 3

 …انزلابٛتخطٕاث انؼًهٛت نخايش : انفصم ا
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ٔفاػهٛت انزلابت

10 

 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري حمٕٚى االداء نًُظًاث االػًالانفصم انضادس :  معرفة عالية 3

13 

 
 معرفة عالية 3

انٕظائف االصاصٛت نًُظًاث انفصم انضادس : 
 انشزاء( –االػًال )انخزٍٚ 

 ذكرت سابقا محاضرة نظري

14 

 
 عاليةمعرفة  3

انٕظائف انجْٕزٚت نًُظًاث انفصم انضابغ :  
 انٕظائف االصخشارٚت ...االػًال 

 ذكرت سابقا محاضرة نظري

21 
 ذكرت سابقا محاضرة نظري ايخحاٌ انشٓز انثاَٙ معرفة عالية 3 
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 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

  

 جايعت انكىفت /كهيت االدارة واالقتصاد 

 قسى انعهىو انًانيت وانًصرفيت 

 
  

 مفردات ووصف مقرر دراسي

 مبادئ المحاسبةي/ المقرر الدراس
 اسمه باإلنكليزية اسمه بالعربية استاذ المادة 

  

 accounting مبادئ المحاسبة أ.م. ماهر ناجي علي
principles 
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 Out Comes Learningاهداف تدريس المقرر ) المخرجات التعليمية (

 باالتً:تكوٌن مهارات لدى الطالب تتعلق  االهداف المعرفية

 تسجٌل العملٌات المالٌة .1

 المالٌة وترصٌد الحساباتترحٌل العملٌات  .2

 إعداد مٌزان المراجعة .3

 إعداد القوائم المالٌة .4

المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى   - االهداف المهارية
 المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (

 التعامل مع السجالت المحاسبٌة -
 االطالع على سجل نسخة من سجل الٌومٌة العامة -
 االطالع على سجل االستاذ -
 التعامل مع مٌزان المراجعة  -
 االطالع على القوائم المالٌة المنشورة للشركات -
 

 التفاصيل السبوعا

عالقة المحاسبة بالعلوم ، تطور المحاسبة، وأهدافهاتعريف المحاسبة  1
 األخرى

الميزانية كأساس لنظرية القيد ، نظرية القيد المزدوج القيد المفرد 2
 المزدوج

 انواع المستندات المحاسبية، انواع السجالت المحاسبية 3
 القيد في سجل اليومية 4
 األستاذالترحيل في سجل  5
 ترصيد الحسابات 6
 االمتحان االول 7
 مويليةالعمليات الت 8
 مويليةالعمليات الت 9



 العمليات االيرادية 10

 العمليات االيرادية 11

 الثانياالمتحان  12

 العمليات الرأسمالية 13

 العمليات الرأسمالية 14

 المعامالت المصرفية، المدفوعات النقدية، المقبوضات النقدية 15

 االمتحان النهائي 16
 وصف المقرر

 واإلجراءات المفاهٌم لمعرفة الطالب منه ٌنطلق الذي األساس المحاسبة مبادىء مقرر ٌعد
 ٌستطٌع خالل من والتً األعمال كلفة المستخدمة المالٌة والمصطلحات وتطبٌقاتها المحاسبٌة

 باالعتماد وذلك المالٌة القوائم وإعداد وتبوٌبها وتسجٌلها وقٌاسها المالٌة العملٌات تحلٌل الطالب
 .المزدوج القٌد نظام على

 

 طريقت انحضىر

  انتعهيى االنكتروني

 

 انتقييى وتىزيع اندرجاث

انًًنىحت نهااندرجت   نىع انًهًت نهطانب 

 واجباث خارج انقاعت اندراسيت 10

  / يشاركت انطانب بانًناقشاث اويقانت  او يشروع عًم 

 االيتحاٌ االول 20

 االيتحاٌ انثاني 20

 االيتحاٌ اننهائي 50

 انًجًىع 100

 

 مصادر ووسائل التعليم والتعلم

مصادر ووسائل 
التعليم والتعلم 

 االساسية

طالل الججاوي ، رٌان نعوم واخرون ، اساسٌات المعرفة المحاسبٌة  -1
 ،2002  

مبادئ المحاسبة المالٌة )نظرة معاصرة( ، سعود جاٌد مشكور ،  -2
2013  

مصادر ووسائل 
التعليم والتعلم 

 المساعدة

مبادئ المحاسبة، ويجانت واخرون، ترجمة أبو عمارة واخرون، دار المريخ  -1
 2015للنشر، 

 

 


