


                                                        

 وصف البرنامج االكادٌمً

الهم خصائص البرنامج ومخرجات  ا  بممتض ٌوفر وصف البرنامج االكادٌمً  هذا اٌجازا
االستفادة المصوى من هنا عما اذا كان لد حمك م المتولعة من الطالب تحمٌمها مبرالتعل

  .وصف لكل ممرر ضمن البرنامج  وٌصاحبهالفرص المتاحة 

  

 جامعة الكوفة  المؤسسة التعلٌمٌة  -1

  إدارة االعماللسم  المسم العلمً / المركز  -2

 إدارة االعماللسم  اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً  -3

 بكالورٌوس اسم الشهادة النهائٌة  -4

النظام الدراسً :سنوي /ممررات  -5

 /اخرى 

المرحلة الثانٌة, الثالثة, الرابعة / ,المرحلة االولى 
 نظام الكورسات

 ال ٌوجد  برنامج االعتماد المعتمد  -6

  المؤثرات الخارجٌة االخرى  -7

 22/7/2219  تارٌخ اعداد الوصف -8

  اهداف البرنامج االكادٌمً-9 

بإدارة االعمال أن ٌكون الطالب سواء فً الدراسات األولٌة أم العلٌا على علم كامل  .1
 التً هً جزء من العلوم االلتصادٌة واالدارٌة والمحاسبٌة  )مؤسسات وشركات(

 .وذلن لمواكبة اهم التطورات العالمٌة بهذا المجال 

والبحث عن األسباب  توجٌه الطالب توجٌها علمٌا  ٌموم على أساس التحلٌل والتفسٌر .2
 والنتائج التً للطالب المدرة على اإلبداع فً تفسٌرها .

االسهام الفاعل مع العلوم االخرى االلتصادٌة والمحاسبٌة فً معالجة المشكالت التً تواجه الفرد  .3
 والمجتمع

الفرد  االسهام الفاعل مع العلوم االخرى االلتصادٌة والمحاسبٌة فً معالجة المشكالت التً تواجه .4
 والمجتمع.

 توجٌه الطالب توجٌها  علمٌا بما ٌنسجم مع التمدم والتطور فً مجال العلوم االدارٌة الحدٌثة. .5

 -مع العاملٌن فً تلن المنظمات.التعامل  علىتزوٌدهم باألسالٌب والمهارات التً تمكنهم   .6

 والبشرٌة.تمكٌن الطالب من فهم كٌفٌة االستثمار األمثل للموارد الطبٌعٌة  .7

 

 



 
 

 

  موالتقٌٌمخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم  -01 

 االهداف املعرفية .أ

 انُظشٚبد ٔانًُبْذ اإلداسٚخ .ًٚكٍ انطهجخ يٍ انتؼشف ػهٗ  -1
 .ٔانًشبكم االداسٚخفٙ تحهٛم انظٕاْش  االداس٘ اعتخذاو أدٔاد انتفكٛش   -2

ٔاعتُجبط ْزِ انؼهٕو يٍ انؼهٕو  االداسٚخفٓى انًٕاضٛغ انًتمذيخ فٙ انؼهٕو   -3

 . ثشكم ػبوااللتصبدٚخ 

 .االداسٚخايتالن انًؼشفخ فٙ اعتخذاو أدٔاد نهجحج انؼهًٙ فٙ انؼهٕو  -4
 اإلداسٚخ.فٙ انؼهٕو  ٔاإلحصبءٔانشٚبضٛبد االلتصبدٚخ  االعبنٛتفٓى ٔاعتٛؼبة  -5
 

  االهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج -ب
 ٔتحهٛم انؼاللبد انخبصخ ثبنًشكهخ انًجحٕحخ. اإلداسٚخ ٔصف انظٕاْش  -1
 تحهٛم انًشكالد ثبعتخذاو انتمُٛبد انحبعٕثٛخ ٔانحضو انجشيزٛخ انزبْضح -2

االحصبئٛخ ٔانشٚبضٛخ ٔاعبنٛت االلتصبد  ٔفمب نالعبنٛت تفغٛش َتبئذ انتحهٛم انكًٙ -3

 .انمٛبعٙ 

 . االعٓبو فٙ حم يشبكم انًزتًغ .4

 َمذ انًٕاضٛغ انًطشٔحخ نهُمبػ. -5

 طرائق التعليم والتعلم 
 انًحبضشاد .1
 انذسٔط انؼًهٛخ )انًختجشٚخ( .2

 انتمبسٚش انًٕضٕػبتٛخ. .3

 انحهمبد انُمبشٛخ .4

  طرائق التقٌٌم 

 االيتحبَبد انتحشٚشٚخ .1
 االيتحبَبد انشفٕٚخ. .2

 نزبٌ انًُبلشخ نجحٕث انتخشد. .3

 انؼشٔض انشفٕٚخ. .4

 تمبسٚش يزًٕػبد انؼًم .5

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . -ج

  تطٕٚش انشغجخ ثبنتؼهى

 صسع سٔس انًجبدسح



 تؼضٚض انتؼبٌٔ

 انًخبثشح
 

 

 

التوظٌف والتطور  المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة )المهارات االخرى المتعلمة بمابلٌة -د
 الشخصً (
 ُْٙرهغبد انؼصف انز 
 انُمبشبد انًفتٕحخ 

 أساق انؼًم انًطهٕة يٍ انطهجخ اػذادْب 

 طرائك التعلٌم والتعلم 

  يحبضشاد 

 تطجٛمٙ اسشبد 

  سحالد ػهًٛخ 

 طرائك التمٌٌم 

  ثحٕث 

  تمبسٚش 

  اختجبساد ػًهٛخ 

      اعئهخ فكشٚخ 

 

 بنٌة البرنامج  -11

 Year 1    انمستوى االول  0 

 االول انفصم

 اعى انًمشس
 سيض انًمشس

Code No. 

 ػذد انغبػبد

َظش٘                     

 ػًهٙ

 ػذد انٕحذاد انًؼتًذح 



  

 ARAG103 2   2 1نغت عربيت

 ENGL101 2   2 1نغت انكهيسيت

 COMP101 2 2  2 حاسوب

 Law112 1   1 حموق انسان

  

  

 

  محاسبت مبادئ  

1 

  101 

ACTG 

3  
 

3 

 مبادئ إدارة

 1أعمال 

BADM101 3  
 

3 

 ECON101 3   3   /التصادمبادئ 

 BSTA101 3   3 1مبادئ إحصاء

 BM 2   2 12  اداريتلراءاث  

 21  عذد انوحذاث انكهيت

 انفصم انثاني

  

  E  21 BM  2    2  مراسالث

 LA12  2      2 نغت عربيت 

  

 ECON109 3   3   /التصادمبادئ 

مبادئ احصاء 

2  

SP12 3    3  

  محاسبت مبادئ 

2 

102 ACTG 3   3 

 مبادئ إدارة

 2أعمال 

BADM102 3   3 

     CM12 2حاسوب 

 33   عذد انوحذاث انكهيت 

  Year 2انسنت انذراسيت انثانيت     2 



 اعى انًمشس

سيض    

 انًمشس

Code No. 

 ػذد انغبػبد           

َظش٘                        

 ػًهٙ

 ػذد انٕحذاد انًؼتًذح 

 إدارة انتسويك
B M 21 3 

 
 3 

 أدارة انموارد انبشريت
HM21 3   3 

 نظريت منظمت 
MB21 3   3 

 إدارة مخازن 
MS21 3 

 
 3 

 لانون تجاري
LT21 3   3 

 1حاسوب 
MB 28 3   2 

 1محاسبت متوسطت
MB26 2   2 

 بحوث تسويك
MR22 3   6 

 سهون تنظيمي
OB22     

 2محاسبت متوسطت
MA22 2   4 

 نغت انكهيسيت
EL22 3   6 

 2حاسوب 
CM22 2   2 

 إدارة االمذاداث 
MB22 3   3 

 تجارة انكترونيت 
AT22 3   6 

 33  عذد انوحذاث انكهيت                                               



  Year 3انسنت انذراسيت انثانثت      05-3

 اعى انًمشس

سيض    

 انًمشس

Code No. 

 ػذد انغبػبد 

 ػذد انٕحذاد انًؼتًذح 
َظش٘              

 ػًهٙ 

 FM31 3   2 1ئداسح يبنٛخ 

 AC31 3   3 1يحبعجخ تكبنٛف 

 BM31 3   3 ئداسح يصبسف

 SM31 3   3 ئداسح اعتشاتٛزٛخ

 PM31 3   3 1يشبسٚغ ئداسح 

 OR31 3   3 ثحٕث ػًهٛبد 

 BC31 3   3 التصبدٚبد االػًبل

 MM32 2   2 دساعخ رذٖٔ

 PM32 3   3 2ئداسح يشبسٚغ 

 STH32 2   2 تفكٛش اعتشاتٛزٙ

 FM32 3   3 2ئداسح يبنٛخ 

 QA32 1-2   2 تطجٛمبد كًٛخ 

 MS32 3   3 ئداسح انتأيٍٛ 

 AC32 3   3 2يحبعجخ تكبنٛف 

 33  عذد انوحذاث انكهيت                             

 Year 4    انسنت انذراسيت انرابعت    4

 PM41 3   3 ئداسح اإلَتبد ٔانؼًهٛبد 



 MI41 3   3 اإلداسح انذٔنٛخ

 IT41 3   4 تكُٕنٕرٛب انًؼهٕيبد

 AR41 2   3 يُبْذ ٔاخاللٛبد انجحج انؼهًٙ

 GC41 2   2 انحكٕيٛخئداسح انؼمٕد 

 MR41 2   6 ئداسح انًخبطش

 QM42 3   4 ئداسح انزٕدح

 MK42 3   4 ئداسح انًؼشفخ

 GC42 2   3 حٕكًخ انششكبد

 MN42 2   3 ئداسح انتفبٔض

    MP42 3 ئداسح انًحفظخ االعتخًبسٚخ

    PR42 3 يششٔع ثحج تخشد

 22  عذد انوحذاث انكهيت                             

 

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 . ٔرٕد َششح تؼشٚفٛخ نهمغى تحتٕ٘ ػهٗ أْذاف انمغى ٔسؤٚتّ ٔسعبنتّ ٔيذٖ االنتضاو ثٓب.1 

. ٔرٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبدًٚٛخ ٔئداسٚخ يُبعجخ لٙ يزبل انتخصص إلداسح انجشَبيذ 2 

 االكبدًٚٙ ٔانمغى ٔاالستمبء ثّ. 

 . ٔرٕد يزهظ لغى ٔنزبٌ يغبَذح تزتًغ ثبَتظبو ٔتٕحك أػًبنٓب ٔتتبثغ لشاساتٓب.3 

 يُٓى.. يشبسكخ انطهجخ فٙ ػًهٛخ صُغ انمشاس، ٔانحصٕل ػهٗ انتغزٚخ انشارؼخ 4 

 . تٕفش كبدس ئداس٘ كبٍف ٔيُبعت نضًبٌ حغٍ عٛش انؼًم فٙ انمغى.5 

 . تٕفش انكٕادس انفُٛخ انًإْهخ نخذيخ انجشَبيذ األكبدًٚٙ.6 

. تًُٛخ ٔتطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد انفُٛخ ٔانًُٓٛخ نهكٕادس انًغبَذح فٙ يزبل انتخصص 7 



 نًٕاكجخ انتطٕساد انحذٚخخ.

 نهمغى. . تٕفش أسشٛف يتكبيم8 

 . ٔرٕد ثشَبيذ تؼشٚفٙ ٔتٕرٛٓٙ نهطهجخ انزذد.9 

 . ٔرٕد دػى أكبدًٚٙ نهطالة خبسد َطبق انًحبضشاد.12 

 . ٔرٕد اعتمالل أكبدًٚٙ ٔئداس٘ نتحمٛك أْذاف انمغى.11 

  ( معٌار المبول )وضع االنظمة المتعلمة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد -13

 - :  الكلٌة فً القبول شروط أوال
ب وفك لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً )المبول للطال المبول شروط اعتماد -1

 المركزي(

 .الجامعة الكلٌة او مجلس ٌراها شخصٌة ممابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تجتاز أن -2
 .طبٌا للتخصص المتمدم الٌه الئك ٌكون أن -3

 - :العلمً  القسم فً القبول شروط ثانٌا
 .األفضلٌة مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثر  اختٌار -1
 .المبول فً الثانوٌة العامة معدل -2
 الطالب بالدراسة. فٌه ٌرغب الذي المسم ممرر معدل -3
 .االستٌعابٌة للمسم العلمً الطالة -4
 

  اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -04

 

 2104/2105للسنة الدراسٌة  إدارة االعمالدلٌل قسم 
 2104/2105للسنة الدراسٌة  إدارة االعمالدلٌل قسم 

 إدارة االعمالوثائق اللجنة القطاعٌة لتخصص 

  /http://mng.uokufa.edu.iqموقع الكلٌة على الشبكة العالمٌة  
 

 مخطط مهارات المنهج

 فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌم  ٌرجى وضع أشارة
 

مخرجات التعلم المطلوبة من   
 البرنامج

السنة 
 /المستوى

رمز 
 المقرر

اسم 
 المقرر

اساسً 
ام 

 اختٌاري

االهداف 
 المعرفٌة

االهداف 
المهاراتٌة 

الخاصة 
 بالبرنامج

االهداف 
الوجدانٌة 

 والقٌمٌة

المهارات 
العامة 

والتأهٌلٌة 
المنقولة 

)المهارات 
االخرى 
المتعلقة 
بقابلٌة 

التوظٌف 



والتطور 
 الشخصً

   0     0    0    0    االول

  0      0    0   0     الثانً

  0     0    0   0      الثالث

 0     0    0   0       الرابع

 
 

 

 

 

 

 

 

  


