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 وصف الثرناهح األكادَوٍ 

اجيازا هقتضبا الهن خصائص الربًاهج وخمرجاث التعلن املتىقعت هي الطالب حتقيقها هربهٌا الربًاهج األكادميي للعلىم االقتصاديت وصف يىفر 
 عوا اذا كاى قد حقق االستفادة القصىي هي الفرص املتاحت. ويصاحبه وصف لكل هقرر ضوي الربًاهج

 

 عبِؼخ اٌىىفخ خ اٌزؼٍُُّخاٌّؤسس .1

 وٍُخ االداسح وااللزظبد/ لسُ االلزظبد اٌمسُ اٌغبِؼٍ / اٌّشوض  .2

 ػٍىَ الزظبدَخ اسُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 ثىبٌىسَىط ػٍىَ الزظبدَخ اسُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 سٕىٌفظٍٍ+ إٌظبَ اٌذساسٍ   .5

 الَىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌمجىي اٌّشوضٌ/ اٌظشف االٍِٕ/ػذَ رىفش اٌجٕبَخ إٌّبسجخ رخشي اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األ .7

 2018-2017 ربسَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

ها، والىطن العربي، بلذل الاقتصادًتالعليا على علم مامل بالخصائص  من ًهىن الطالب صىاء في الذراصاث ألاوليت أأ

 لحياة العلميت والعمليت.والعالم ملا في رلو من أهميت في ا

ً
 
ًقىم على أصاش التحليل والتفضير والبحث عن ألاصباب والىتائج التي للطالب القذرة على  جىحيه الطالب جىحيها علميا

 .إلابذاع في جفضيرها 

 لذي الطلبت رو املردود الاًجابي على الفرد واملجتمع. يالاقتصادخلق الىعي 

 الاقتصاد.املفهىم العلمي وإلاوضاوي لعلم  جرصيخ القيم إلاوضاهيت من خالى

 الفاعل مع العلىم ألاخري في معالجت املشنالث التي جىاحه املجتمع الاصهام

 جمنين الطالب من فهم ليفيت الاصتثمار ألامثل للمىارد الطبيعيت والبشريت.

ًًت.جأهيل الطالب في اصتخذام طرائق البحث العلمي وجقىياجه في الذراصاث الاقتصاد

ً
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ  .10

 واٌفهُ  اٌّؼشفخ-أ

 َّىٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػًٍ اٌّؼبسف االلزظبدَخ وفهُ ِٕبهظ ؤظشَبد اٌؼٍىَ االلزظبدَخ. -1أ

 اسزخذاَ أدواد اٌزفىُش االلزظبدٌ فٍ رحًٍُ اٌظىاهش االلزظبدَخ.  -2أ

  .ّزمذِخ فٍ اٌؼٍىَ االلزظبدَخفهُ اٌّىاضُغ اٌ  -3أ

 اِزالن اٌّؼشفخ فٍ اسزخذاَ أدواد ٌٍجحش اٌؼٍٍّ فٍ اٌؼٍىَ االلزظبدَخ. -4أ

 فهُ واسزُؼبة وُفُخ اٌشَبضُبد واإلحظبء فٍ اٌؼٍىَ االلزظبدَخ. -5أ

 فهُ اٌجُئخ االلزظبدَخ اٌّحٍُخ واإللٍُُّخ واٌذوٌُخ. -6أ

 اٌخبطخ ثبٌّىضىع  اٌّهبساد-ة 

 اٌزؼٍُ واعشاء اٌزحٍُالد االلزظبدَخ ٌٍّشىالد االلزظبدَخ اٌّؼبطشح. – 1ة 

 اٌمذسح ػًٍ اسزخذاَ أسبٌُت اٌزحًٍُ اٌىٍّ ثّب فٍ رٌه االلزظبد اٌمُبسٍ.  - 2ة 

 اٌمذسح ػًٍ رمىَُ اصبس اٌمشاساد االلزظبدَخ ٌحً اٌّشىالد االلزظبدَخ.  - 3ة 

 خ ٌٍظىاهش االلزظبدَخ.رحًٍُ ورفسُش إٌزبئظ اٌىُّخ واٌشلُّ - 4ة 

 اسزخالص اٌّؼٍىِبد ِٓ االدثُبد االلزظبدَخ. -5ة 

 رحًٍُ اٌجُبٔبد واإلحظبءاد اٌّزؼٍمخ ثبٌظىاهش االلزظبدَخ. -6ة 

 رىظُف اٌّهبساد فٍ وزبثخ ثحش اٌزخشط. -7ة 

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّحبضشاد.

 اٌمشاءاد االسزششبدَخ.

 اٌزذسَت اٌزفبػٍٍ.

 ظىي اٌذساسُخ.اٌف

 ِغبُِغ اٌؼًّ

 ِشبسَغ اٌزخشط.

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 االِزحبٔبد اٌزحشَشَخ

 االِزحبٔبد اٌشفىَخ.

 ٌغبْ إٌّبلشخ ٌجحىس اٌزخشط.

 اٌؼشوع اٌشفىَخ.

 رمبسَش ِغّىػبد اٌؼًّ

 

 اٌزفىُش ِهبساد-ط

 خ اٌّجحىصخ.وطف اٌظىاهش االلزظبدَخ ورحًٍُ اٌؼاللبد اٌخبطخ ثبٌّشىٍ -1ط         

 اٌمذسح ػًٍ سثظ اٌظىاهش االلزظبدَخ ثبٌمىأُٓ اٌحبوّخ ٌهب. -2ط

 رحًٍُ اٌّشىالد ثبسزخذاَ اٌزمُٕبد اٌحبسىثُخ واٌحضَ اٌجشِغُخ اٌغبهضح -3ط

 رفسُش ٔزبئظ اٌزحًٍُ اٌىٍّ. -4ط   

 ٔمذ اٌّىاضُغ اٌّطشوحخ ٌٍٕمبش. -5ط   

 



  
 3الصفحح 

 
  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّحبضشاد

 ٌذسوط اٌؼٍُّخ )اٌّخزجشَخ(ا

 اٌزمبسَش اٌّىضىػبرُخ.

 اٌحٍمبد إٌمبشُخ

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 االرخزجبساد اٌُىُِخ

 االرخزجبساد اٌّفزىحخ )ثبسزخذاَ االٔزشُٔذ(

 االرخزجبساد اٌزٕبفسُخ.

 
 

 

 .ٍ(اٌشخظاألرخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادوإٌّمىٌخ  اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

فٍ اٌظبهشح   رطجُك اٌزحًٍُ إٌّطمٍ فٍ وشف اٌؼاللبد ثُٓ اٌّزغُشاد االلزظبدَخ اٌّؤصشح -1د

 واٌّزأصشح ثهب.

 وزبثخ اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ. -2د

 وزبثخ اٌجحىس -3د

    

 واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُطشائك          

 اٌّحبضشاد اٌّجبششح.-

 اًٌ اٌّؤسسبد االلزظبدَخ اٌّخزٍفخ ُخٍّسحالد ػ-

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ          

 ٌغبْ ِٕبلشخ ثحىس اٌزخشط

 اسزجبٔبد اٌخشَغُٓ

 وسش اٌؼًّ

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

   

اٌّشحٍخ 

 اٌذساسُخ

سِض اٌّمشس أو 

 اٌّسبق
 اسُ اٌّمشس أو اٌّسبق

 اٌسبػبد اٌّؼزّذح

 ػٍٍّ ٔظشٌ
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 17: 2ن   15: 1( سبػخ: ن32اٌّشحٍخ االوًٌ )

 

  

  

 Matr202   

 E  

  

  

 

  

  

  

  

 2  

 SPSS2 

 17: 2ن   15: 1( سبػخ: ن32) اٌضبُٔخاٌّشحٍخ 

 1ًك الاقتصاد النلي
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 1ًك الاقتصاد الذولي 

 1ًك  التىميت الاقتصادًت 

 1ًك  E الاقتصاد الرياض ي 

 1ًك املاليت العامت 

 1ًك الاقتصاد الصىاعي 

 1ًك الاقتصاد السراعي 

 ًالاقتصاد البيئي 

 2ًك الاقتصاد النلي 

 2ًدوليت كاقتصادًت صياصاث  

 2ًجىمىيت  ك وججارب صياصاث 

 2ًك E الاقتصاد الرياض ي 

 ًالضياصاث املاليت 

 ًصياصاث اقتصادًت صىاعيت 

 ًصياصاث اقتصادًت زراعيت 

 ًاقتصادًاث املعرفت 

 20: 2ن  20: 1( سبػخ: ن40) اٌضبٌضخاٌّشحٍخ ً

 ًقتصاد القياي يالا

 ًجقىيم املشاريع 

 ًبحىث العملياث 

 ًالىظريت الىقذًت 

 ًاقتصادًاث الىفط 

 ًالاقتصادي التخطيط 

 ًالىظم الاقتصادًت 

 ًبحث التخرج مشروع 

 ( سبػخ20اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ )ً

 ( سبػخ124اٌّغّىع اٌىٍٍ: ) ً

 
 
 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

 اسزخذاَ اٌحبسىة

 اسزخذاَ اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ اٌؼبٌُّخ

 اٌزذسَت اٌظُفٍ
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 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 اٌمجىي اٌّشوضٌ. -

 ٌشغجخ ِشعحخ ثبٌّؼذي ٌٍّشحخ االػذادَخ ٌٍزىصَغ ػًٍ االلسبَا -

 اٌّمبثالد -

 

 أهُ ِظبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

-2015واٌسٕخ اٌذساسُخ   2015-2014واٌسٕخ اٌذساسُخ   2014 /2013دًٌُ لسُ االلزظبد ٌٍسٕخ اٌذساسُخ 

 2017-2016واٌسٕخ اٌذساسُخ  2016

  ؼٍىَ االلزظبدَخوصبئك اٌٍغٕخ اٌمطبػُخ ٌزخظض اٌ

 /http://mng.uokufa.edu.iqِىلغ اٌىٍُخ ػًٍ اٌشجىخ اٌؼبٌُّخ  

 http://mng.uokufa.edu.iq/archives/4488                 لسُ االلزظبدغ ِىل
 

 

 

 

http://mng.uokufa.edu.iq/
http://mng.uokufa.edu.iq/archives/4488
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 ولاال
 أساسٍ

                

                  أساسٍ

 االول

هتطلة 

 وزارج

                

 أساسٍ

                

                هتطلة  االول
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 وزارج

 اساسٍ
                

                 أساسٍ االول

                 أساسٍ االول

 االول
هتطلة 

 وزارج
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

                 أساسٍ

                 أساسٍ 

                 أساسٍ

 
 

                

 الثانٍ
                 أساسٍ
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الثانٍ
                 أساسٍ

 الثانٍ
                 أساسٍ

 Matr202 الثانٍ
                 أساسٍ

 الثانٍ

E 

                 أساسٍ
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الثانٍ
                 ٍأساس

                 أساسٍ الثانٍ

 الثانٍ
                 أساسٍ

 الثانٍ
                 أساسٍ
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

                 أساسٍ الثانٍ

                 أساسٍ لثانٍا

                 أساسٍ الثانٍ

 الثانٍ

2 

                 أساسٍ
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الثانٍ

SPSS

                 أساسٍ

                 أساسٍ 

 الثالث
ECON303 ٍٍأساسٍ االلزظبد اٌى 

                

                 أساسٍ االلزظبد اٌذوٌٍ ECON324 الثالث

                 أساسٍ اٌزُّٕخ االلزظبدَخ ECON335 الثالث

                 أساسٍ االلزظبد اٌشَبضٍ ECON341 الثالث
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الثالث
ECON311 أساسٍ ٌؼبِخاٌّبٌُخ ا 

                

 الثالث
ECON352 ٍأساسٍ االلزظبد اٌظٕبػ 

                

 الثالث
ECON354 ٍأساسٍ االلزظبد اٌضساػ 

                

 الثالث
ECON315 

إٌمىد واٌّؤسسبد 

 اٌّبٌُخ
 أساسٍ

                

 الثالث
ECON303 ٍٍأساسٍ 2ن االلزظبد اٌى 

                

 ECON324 الثالث
سُبسبد الزظبدَخ 

 دوٌُخ
 أساسٍ
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 ECON335 الثالث
سُبسبد ورغبسة 

 رّٕىَخ
 أساسٍ

                

 ECON341 الثالث
 االلزظبد اٌشَبضٍ

E 2ن 
 أساسٍ

                

 الثالث
ECON311 أساسٍ اٌسُبسبد اٌّبٌُخ 

                

 الثالث
ECON352 

د الزظبدَخ سُبسب

 طٕبػُخ
 أساسٍ

                

 الثالث
ECON354 

سُبسبد الزظبدَخ 

 صساػُخ
 أساسٍ

                

 الثالث
ECON315 أساسٍ الزظبدَبد اٌّؼشفخ 
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الراتع
ECON441 ٍأساسٍ االلزظبد اٌمُبس 

                

                 أساسٍ رمىَُ اٌّشبسَغ ECON442 الراتع

                 أساسٍ ثحىس اٌؼٍُّبد ECON443 الراتع

                 أساسٍ إٌظشَخ إٌمذَخ ECON435 الراتع

                 أساسٍ الزظبدَبد إٌفظ ECON456 الراتع

                 أساسٍ اسبٌُت اٌزخطُظ ECON447 الراتع

                 ساسٍأ إٌظُ االلزظبدَخ ECON408 الراتع
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

السنح / 

 الوستىي
 الوقرر اسن رهس الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُح
االهذاف الوهاراتُح 

 الخاصح تالثرناهح

االهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح

 والتاهُلُح الونقىلح الوهاراخ العاهح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح )

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 ECON461 الراتع
ِششوع ثحش 

 اٌزخشط
هتطلة 

 قسن
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 االداسح وااللزظبد  وٍُخ اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 االلزظبد اٌمسُ اٌغبِؼٍ / اٌّشوض .2

  اسُ / سِض اٌّمشس .3

  ذرخً فُهباٌجشاِظ اٌزٍ َ .4

  أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .5

  اٌفظً / اٌسٕخ .6

  )اٌىٍٍ(ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  .7

  ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .8

 أهذاف اٌّمشس .9

 
 
 
 
 
 
 

 هراخعح أداء هؤسساخ التعلُن العالٍ ))هراخعح الثرناهح األكادَوٍ((

جات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخر

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشس ِخشعبد  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  اٌخبطخ ثبٌّمشس االهذاف اٌّهبسارُخ  -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 

 

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ    
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

  ٌّطٍىثخ  اٌىزت اٌّمشسح ا-1

  اٌّشاعغ اٌشئُسُخ )اٌّظبدس(-2

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب -أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش، ...(
 

 اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ، ِىالغ االٔزشٔذ-ة

...  
 

 

 رخطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ .13

 
 

 

 
 

 شي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (.اٌّهبساد  اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األرخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌسبػبد األسجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
 اسُ اٌىحذح / أو

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

      

      

      
      

      

      
      


