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 االدارة واالقتصادكمية  –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السياحة  .القسم العلمً/المركز2

 مبادئ احصاء .اسم /رمز المقرر3

 اسبوعي .اشكال الحضور المتاحة4

 0201-0202 .الفصل/السنة5

 92 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 02/11/0201 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

  االحصاء في مختمف اتجاىات النشاط السياحي التعريف بطبيعة ومجاالت عمم
 والفندقي.

 كيفية جمع البيانات وتبويبيا وتحميميا 
 معرفة مزايا وفوائد عمم االحصاء في معالجة المشاكل التي تواجو القطاع السياحي 
 .دراسة مقاييس النزعة المركزية فيما يخص قطاعي السياحة والفندقة 
 قطاع السياحة دراسة مقاييس التشتت فيما يخص 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ
 انزؼشف ػهً اهًُخ ػهى االدصبء فٍ قطبع انسُبدخ. -1أ

 دساسخ انجُبنبد وطشق جًؼهب فٍ انًجبنُن انسُبدٍ وانفنذقٍ فٍ انؼشاق. -2أ
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

يتناول المقرر دراسة عمم االحصاء في مختمف مجاالت السياحة والفنادق، اىميتو 
وخصائصو، وكيفية جمع البيانات وتبويبيا، ودراسة الظاىرة االحصائية ودورىا في دفع 

 عجمة التنمية السياحية واالقتصادية.



 انطشق االحظبئيخ االسبسيخ انزي انمطبع انسيبحي.رحذيذ  -1ب

 رحهيم ورحذيذ انطشق االحظبئيخ انزي رهى ػًم انًششوػبد انسيبحيخ. -2ب
 يؼشفخ اهى وافؼم ؽشق االحظبء. -3ب

 نؼًم انًششوػبد انسيبحيخ. انزؼشف ػهً انحهىل االحظبئيخ انًضهً -4ب

 واالسثبػ وانخبطخ ثبنًشبسيغ انسيبحيخ.كيفيخ رحهيم ورمذيش وانزُجؤ ثبألػًبل  -5ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

  يذبضشاد 

  دهقبد نقبشُخ 

 رقبسَش 

 

 طرائق التقٌٌم

  ايزذبنبد رذشَشَخ 

  ايزذبنبد شفىَخ 

  واججبد َكهف ثهب انطهجخ 

 رقبسَش 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
رؼهُى انطهجخ انجذش ػن يشبكم واقؼُخ وسثطهب ثبنًبدح انؼهًُخ وطشدهب ثزشرُت ورسهسم  -1ج

 ينطقٍ .

دش انطهجخ ػهً يىضىػُخ فٍ انًنبقشبد دىل يفهىو يجبدئ االدصبء فٍ يجبل انقطبع  -2ج 

 انسُبدٍ فٍ انجُئخ انؼشاقُخ.

 طرائق التعلٌم والتعلم

 

 ػهًٍ وانزذهُم واالسزنجبط. رؼهُى انطهجخ آنُخ انزفكُش ثبسهىة 

 .رذفُز انطهجخ الَجبد يشبكم واقؼُخ ودههب ثطشَقخ ػهًُخ 

 .انؼصف انزهنٍ انزٌ ينخ انطهجخ فشصخ نطشح افكبسهى وينبقشزهب 

  يذبضشاد 

 اسئهخ وينبقشبد فكشَخ 

 

 طرائق التقٌٌم

 

 .االيزذبنبد انشهشَخ 

 .االيزذبنبد انُىيُخ وانًفبجأح 

  اسئهخ شفىَخ 

  اسئهخ رطجُقُخ نهىاقغ ويالدظخ االجبثبد انفكشَخ نكم طبنتطشح 

 

  

 

 .بنٌة المقرر11

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 يهبساد انجذش ػن انكزت وانجذىس راد انصهخ انىصُقخ ثبنزخصص. -1د

 يهبساد اسزخذاو االنزشنُذ وآنُخ انجذش االكزشونٍ. -2د



 الساعات األسبوع
 مخرجات التعلم

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

1 

 
2 

مفاهٌم عامة، مقدمة، نبذة -الفصل االول
 تارٌخٌة، مفهوم االحصاء، االحصائٌات

عرض مفردات المادة على الطلبة 
 والخطة الدراسٌة بغٌة االتزام بتنفٌذها

 الٌوجد محاضرات

2 

 
مصادر جمع انواع علم االحصاء ،  2

 البٌانات، طرق جمع البٌانات
 نقاش محاضرات 

3 

 
2 

الفصل الثانً: العرض الجدولً للبٌانات 
 االحصائٌة

 

، العرض الجدولً للبٌانات اإلحصائٌة
 الجداول اإلحصائٌةأنواع 

 امتحان ٌومً محاضرات

4 

 
جدول التوزٌع التكراري البسٌط، بٌانات  2

 المتغٌرات الكٌفٌة )النوعٌة(
 حل امثلة محاضرات 

 

5 
2 

بٌانات المتغٌرات الكمٌة المنفصلة 
المتغٌرات الكمٌة  )المتقطعة(: بٌانات

 المتصلة )المستمرة(:

 حل امثلة محاضرات 

 

6 
2 

رذذَذ دذود انفئبد، رذذَذ يشاكز 

رذذَذ انًذي، رذذَذ طىل انفئبد ، 

 انفئخ

 امتحان ٌومً محاضرات 

7 

 
تكرار المتجمع الصاعد، تكرار المتجمع  2

 النازل
 

امتحان 
 شهري

 امتحان شهري

 

8 
2 

الفصل الثالث مقاٌٌس النزعة 
المركزٌة، الوسط الحسابً، الحل 

 بالطرٌقتٌن

 الحسابًمزاٌا وعٌوب الوسط 

الفصل الثالث مقاٌٌس النزعة 
المركزٌة، الوسط الحسابً، الحل 

 بالطرٌقتٌن
 حل امثلة محاضرات

9 

 
 نقاش محاضرات  الوسط الحسابً الموزون 2

11 

 
2 

 الوسٌط، الوسٌط للبٌانات غٌر المبوبة

 الوسٌط للبٌانات المبوبة
 

اسئلة 
 وامثلة

 اسئلة وامثلة

 

11 
2 

 اٌجاد الوسٌط بٌانٌا

 ممٌزات وعٌوب الوسٌط
 

اسئلة 
 وامثلة

 اسئلة وامثلة

 واجب بٌتً

 

12 
2 

 المنوال، المنوال للبٌانات غٌر المبوبة

 المنوال للبٌانات المبوبة
 نقاش محاضرات 

 

13 
2 

 اٌجاد المنوال بٌانٌا

 مزاٌا وعٌوب المنوال
 

اسئلة 
 وامثلة

 اسئلة وامثلة

 امتحان شهري   امتحان شهري 2 



14 

 

15 
مناقشات عامة عن الفصل وتوزٌع  2

 الدرجات
   

الفصل الرابع: مقاٌٌس التشتت، مقدمة،  2 16
 المدى

الفصل الرابع: مقاٌٌس التشتت، مقدمة، 
 المدى

 نقاش محاضرة

للبٌانات الغٌر  التباٌن، مفهوم التباٌن 2 17
 مبوبة بالطرٌقتٌن العادٌة والمختصرة

 
اسئلة 
 وامثلة

 واجب بٌتً

للبٌانات مبوبة بالطرٌقتٌن  التباٌن 2 18
 العادٌة والمختصرة

 
اسئلة 
 وامثلة

 واجب بٌتً

للبٌانات الغٌر االنحراف المعٌاري  2 19
 والعادٌة المختصرة تٌن بالطرٌقمبوبة 

 
اسئلة 
 وامثلة

 واجب بٌتً

 

21 
للبٌانات مبوبة االنحراف المعٌاري  2

 والعادٌة المختصرة تٌن بالطرٌق
 

اسئلة 
 وامثلة

 واجب بٌتً

21 

 
  معامل االختالف 2

اسئلة 
 وامثلة

 واجب بٌتً

 

22 
    امتحان 2

 

23 
2 

الفصل الخامس االرتباط واالنحدار 
 الخطً البسٌط

 مقدمة عن االرتباط الوسٌط

الفصل الخامس االرتباط واالنحدار 
 الخطً البسٌط

محاضرة 
اسئلة 
 وامثلة

 

 

24 

 

  بٌانات كمٌةمعامل االرتباط البسٌط فً  2
اسئلة 
 وامثلة

 نقاش

 

25 
معامل االرتباط البسٌط فً بٌانات  2

 نوعٌة
 

اسئلة 
 وامثلة

 نقاش

26 

 
    االنحدار الخطً البسٌط 2

27 

 
 درجة اسئلة  امتحان شهري 2

    مراجعة عامة توزٌع الدرجات 2 28

29 2 

 امتحانات
31 

2 



 

 .البنٌة التحتٌة12
الكتب  -1

المقررة 
 المطلوبة 

 

المراجع  -2
الرئٌسٌة 
 )المصادر

 

الكتب والمراجع التً -أ
 ٌوصى بها 
)المجالت 

 العلمٌة,التقارٌر,...(

 

المراجع  -ب
االلكترونٌة,مع 

 االنترنٌت

http://fsecsg.univ-tiaret.dz/pdf/s_benia_s_descriptives.pdf 
http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/mng/mod/folder/view.php?id=2198 
 

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 
 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 /كلٌة االدارة واالقتصادجامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 االقتصاد السٌاحً الجزئً .اسم /رمز المقرر3

 جماعً .اشكال الحضور المتاحة4

 2121/ 2121 .الفصل/السنة5

 ساعة /السنة61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 2121 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

  . اهداف المقرر 8

 التعرف على طبٌعة علم االقتصاد والمشكلة االقتصادٌة  -1

 دراسة النظرٌات االقتصادٌة التً تفسر سلوك المستهلك بشكل عام والسائح بشكل خاص-2

 دراسة سلوك المنتج للسلع والخدمات السٌاحٌة  -3

 التعرف على طبٌعة الطلب والعرض عموما والطلب والعرض السٌاحً-4

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 

http://fsecsg.univ-tiaret.dz/pdf/s_benia_s_descriptives.pdf
http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/mng/mod/folder/view.php?id=2198


 االنتاج والتكالٌفدراسة نظرٌة -5

 دراسة نظرٌة االسواق -6

 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ
 تعلٌم الطالب على اهمٌة النظرٌة االقتصادٌة فً الحٌاة الٌومٌة وبالنسبة لالقتصاد الدولً--1أ
 للمستقبلتعلٌم الطالب على اهمٌة التخطٌط االقتصادي -2أ
 تهٌأة الطالب وجعلهم قادرٌن على ادارة اقتصادٌات السٌاحه-3أ

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 تعلٌم الطالب على اهمٌة النظرٌة االقتصادٌة فً الحٌاة الٌومٌة وبالنسبة لالقتصاد الدولً--1ب
 تعلٌم الطالب على اهمٌة التخطٌط االقتصادي للمستقبل-2ب
 الطالب وجعلهم قادرٌن على ادارة اقتصادٌات السٌاحه تهٌأة-3ب
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة -3
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 االمتحانات الشهرٌة التحرٌرٌة-1
 االمتحانات الشفوٌة -2

 الواجبات البٌتٌة
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 التسلسل المنطقً لالفكار -1
 الموضوعٌة فً المناقشات -2
 التحلٌل المنطقً -3
 العصف الذهنً -4
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة -3
 

 طرائق التقٌٌم

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 التسلسل المنطقً لالفكار -1
 الموضوعٌة فً المناقشات -2
 التحلٌل المنطقً -3
  العصف الذهنً -4

 .بنٌة المقرر11
 

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

القاء  مقدمة فً االقتصاد الجزئً تعلم ومعرفةوخبرة 2 1
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

اسئلة شفهٌة 
ٌومً واسئلة 

 تحرٌرٌة شهرٌا

القاء  مفهوم علم االقتصاد = = = 2 2
محاضرة 
 ومشاركة

=   = 

طبٌعة المشكلة االقتصادٌة  =  =  = 2 3
 الحاجات(---)الندرة

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

 =  = 

عالقة علم االقتصاد بالعلوم  = = = 2 4
 االخرى

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

مفهوم علم االقتصاد  =   =  = 2 5
السٌاحً)الحاجة السٌاحٌة 

 ـالموارد(

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

القاء  ااهداف االقتصاد السٌاحً = =  = 2 6
المحاضرة 

=  = 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 )مهارات البحث فً المصادر (21-1د

 )مهارات استخدام شبكات النت (11 -2د

 11-2د

 11-3د

  5-4د



مع 
 المشاركة

عالقة علم االقتصاد السٌاحً  =  =  = 2 7
 بالعلوم االخرى

القاء 
المحاضرة 
 والمشاركة

=   = 

محاضرة  االهمٌة االقتصادٌة للنشاط السٌاحً = =  = 2 8
وتقارٌر 
 الطالب

=    = 

نظرٌة الطلب )مفهوم الطلب  =  =  = 2 9
_جدول الطلب _قانون الطلب 

 _منحنى الطلب

محاضرة 
وعرض 

 رسم بٌانً

=  = 

محاضرة  دراسة العوامل المؤثرة فً الطلب =  =  = 2 11
ورسم 

 توضٌحً

=  = 

مرونة الطلب واشكال منحنٌات  =  =  = 2 11
 الطلب

عرض 
ورسوم 

توضٌحٌة 
 وتمارٌن 

=  = 

االختالف -المفهومالطلب السٌاحً  =  =  = 2 12
 عن الطلب العام

محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

العوامل المؤثرة فً الطلب  =  =  = 2 13
 السٌاحً

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=   = 

محاضرة  ممٌزات الطلب السٌاحً =  =  = 2 14
 ونقاش

= =  = 

-نظرٌة العرض قانون العرض =  =  = 2 15
 منحنى العرض–جدول العرض 

القاء 
محاضرة 

 ونقاش

=  = 

دراسة العوامل المؤثرة فً  =  =  = 2 16
 العرض

القاء 
محاضرة 
 وعرض

= =  = 

مرونة العرض السعرٌةوالعوامل  =  =  = 2 17
 المؤثرة علٌها

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=    = 

العرض السٌاحً المفهوم  تعلٌم ومعرفة 2 18
 وعناصر العرض السٌاحً

محاضرة 
وعرض 
 توضٌحً

اسئلة شفهٌة ٌومٌا 
واسئلة تحرٌري 

 شهرٌا

قٌاس العرض السٌاحً والعوامل  =  =   == 2 19
 المؤثرة فٌه

القاء 
محاضرة 

وحل 
 التمارٌن

=     = 



 

 

مشاركة  خصائص العرض السٌاحً =  =  = 2 21
الطالب 
 ومناقشة

=    = 

القاء  مرونة العرض السٌاحً =  ==  = 2 21
محاضرة 
 ومناقشة 

=   = 

القاء  التغٌرات فً الطلب والطلب السٌاحً =  =   = 2 22
محاضرة 
وعرض 

 بٌانً

=    = 

القاء  التغٌرات فً العرض والعرض السٌاحً =  =  = 2 23
محاضرة 

وتحلٌل 
 بٌانً

=      = 

تحلٌل  -االشتقاق–سعر التوازن المفهوم  =   =  = 2 24
بالرسم 
 البٌانً

=     = 

التغٌرات فً الطلب والعرض اثر  =  =  =  2 25
 على التوازن

القاء 
محاضرة 
وعرض 

 بٌانً

=    = 

القاء  تحلٌل سلوك المستهلك والسائح =  =  = 2 26
 محاضرة

=     = 

القاء  نظرٌة المنفعة الحدٌة =  =  = 2 27
محاضرة 
 ومشاركة

=     = 

القاء  منحنٌات السؤاء خصائصها =  =   = 2 28
محاضرة 
مع الرسم 

 البٌانً

=     = 

القاء  نظرٌة االنتاج ودالة االنتاج =   =  = 2 29
محاضرة 
 ومشاركة

=       = 

محاضرة  دالة االنتاج فً االقتصاد السٌاحً =  =   = 2 31
 ومشاركة 

=       = 

31 2 
 

-االنواع-التكالٌف واالٌرادات المفهوم =  =  =
 منحنٌات التكالٌف

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 
االنشطة 
 الطالبٌة

=      = 



 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 فً التخصص  االطالع على الكتب والمصادر الحدٌثة-1
 العمل على تألٌف كتاب منهجً ٌتناسب مع طالب قسم السٌاحة -2
 
 
 
 

 

 

 

 

 نموذج وصف  المقرر

 

 

 

 

 كمية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعميمية1
 السياحة  .القسم العممي/المركز2
 حقوق االنسان .اسم /رمز المقرر3

 .البنٌة التحتٌة12
 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 رأنُف أ.اسًبػُم يذًذ ػهٍ انذثبؽ االقزصبد انسُبدٍ انجزئٍ-

 2114بغداد العراق -أ.ألهام خضٌر شبر مطبعة الكتاب 
  المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
د.توفيق االشمري ود.فاضل البياتي؛مدخل الى عمم  العلمٌة,التقارٌر,...()المجالت 

التحميل الجزئي والكمي؛دار وائل لمنشر –االقتصاد 
 1- 0229والتوزيع: عمان

 النشرات السنوٌة المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

م المتوقعة ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

هنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقٌقها مبر

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 الكتروني .اشكال الحضور المتاحة4
 2221-2222 .الفصل/السنة5
 62 )الكمي( .عدد الساعات الدراسية6
 14/6/2221 .تاريخ اعداد ىذا الوصف7
 .أىداف المقرر 8
 تعريف الطمبة بحقوق االنسان، وواجباتو تجاه مجتمعو.    -1
 .متابعة الجذور التاريخية لمعرفة حقوق االنسان ومراحل تطورىا عبر العصور -2 
 .ترسيخ مفاىيم الحق والحرية والواجبات عمى الفرد والمجتمع  -3
 .بيان المواد الدستورية في الدستور العراقي التي تخص حقوق االنسان وشرحيا لمطالب  -4
 ابراز اىمية معرفة حقوق الفرد في القيام بميامو عمى اكمل وجو. -5
 .تسميط الضوء عمى الديمقراطية ، ومعرفة أشكاليا المتعددة  -6 
 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم 12
 االىداف المعرفية-أ
 .استفادة الطمبة من معرفة انواع الحقوق ومجال تطبيقيا -1أ
 توضيح المراحل التاريخية لحقوق االنسان ومدى تطورىا. -2أ
 معرفة مفيوم الحريات والديمقراطية بشكل الصحيح.  -3أ
االخالقية التي يتطمب االلتزام بيا وتوضيح اىم الحقوق والواجبات تزويد الطالب بالقيم  -4أ

 المناطة لمفرد.
 التعرف عمى حقوق الفرد العراقي وواجباتو -أ5
 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر -ب

 التعريف بتاريخ حقوق االنسان ومراحل التطور.  -1
 نشر الثقافة وتغذية الطالب من الجانب االسالمي . -2
 الحفاظ عمى المجتمع والوطن من خالل تعزيز حب البمد ليم .كيفية  -3
 التعرف عمى اىم الحقوق الممنوحة ليم وفق االعراف والقوانين الدولية. -4
 تعزيز المواطنة لدى الطالب . -5

 طرائق التعميم والتعمم
 محاضرات الكترونية -
 تسجيالت فديوية -



 تسجيالت صوتية -
 حمقات نقاشية  -
 تقارير -

 طرائق التقييم
 

 امتحانات تحريرية  -
 امتحانات شفوية  -
 واجبات يكمف بيا الطمبة  -
 تقارير -

 
 األىداف الوجدانية والقيمية-ج

تعميم الطمبة البحث عن مشاكل واقعية وربطيا بالمادة العممية وطرحيا بترتيب  -1ج
 وتسمسل منطقي .

 حث الطمبة عمى موضوعية في المناقشات حول التحديات التي تواجو البمد. -
 تجسيد مفيوم الحريات لمطمبة وتوضيح الممارسات الخاطئة ونتائجيا وكيفية تجنبيا. -

 .قصوى لمتعبير عن الحقوقالولوية الاإعطاء  -2ج
 .التأكيد عمى أىمية حقوق االنسان -3ج
 .الموضوعية في المناقشات  -4ج
 

 
 طرائق التعميم والتعمم

الواقعية لحقوق االنسان ومفيوم الديمقراطية التي تعكس االعتماد عمى االدلة واالمثمة الممموسة 
 طبيعة المجتمع والبيئة الحاضنة لمفرد.

 تعميم الطمبة آلية التفكير باسموب عممي والتحميل واالستنباط. -
 د مشاكل واقعية وحميا بطريقة عممية.لإليجاتحفيز الطمبة  -
 ومناقشتيا.العصف الذىني الذي منح الطمبة فرصة لطرح افكارىم  -
 محاضرات.  -
 اسئمة ومناقشات فكرية. -

 



 طرائق التقييم
 .تحريريةاالمتحانات ال - 
 االمتحانات اليومية والمفاجأة. -
 استشعار الطالب مدى استيعاب الطمبة لممادة المقررة. -
 اسئمة شفوية . -
 محاولة تطبيق حقوق االنسان ومفيوم الديمقراطية عمى الواقع المعاصر. -
 
 
 

 

 

 بنية المقرر  -

مخرجات التعمم  الساعات  االسبوع
 المطموبة 

اسم الوحدة 
 /الموضوع

 طريقة التقييم  طريقة التعميم 

1 

 

االطالع عمى البرنامج  2
 الدراسي

عرض مفردات 
المادة عمى الطمبة 
والخطة الدراسية 

م االلتزابغية 
 بتنفيذىا

 ال يوجد محاضرات

2 

 

الحقوق  بأنواعالتعرف  2
 ومجاالت تطبيقيا

 

مفيوم حقوق -
 االنسان  

خصائص وانواع -
 حقوق االنسان.

 نقاش محاضرات

المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور -1د
 الشخصً (

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بتارٌخ حقوق االنسان  ومفهوم الدٌمقراطٌة. -1د
 االنسان .االطالع على القوانٌن والمواثٌق الدولٌة الخاصة بحقوق  -2د

 .  كترونًلاستخدام االنترنٌت وآلٌة البحث امهارات  -3د-
 

 



3 

 

متابعة الجذور  2
التاريخية لمفيوم حقوق 

 االنسان

التطور  -
التاريخي لحقوق 

 االنسان.

حقوق االنسان  -
في العصور 

 القديمة.

 نقاش محاضرات 

4 

 

حقوق االنسان  - 2
العصور  في

حقوق  -الوسطى 
االنسان في 

 العصر الراىن

 

محاضرات 
 ومناقشات

 امتحان يومي

 

5 

حقوق االنسان - 2
في الشرائع 

 -السماوية

 نقاش محاضرات 

6 

 

اىم حقوق  2
 االنسان التي
نصت عمييا 

الشرائع )القران 
والسنة( 

والحكومات 
 والمنظمات

 امتحان مفاجئ محاضرات 

حقوق االنسان في   7
 االسالم

االمام عمي بن 
ابي طالب بين 

محاضرات 
 ومناقشات

 نقاش



 االنسان وواجباتو

8 

 

 امتحان تحريري امتحان تحريري 1امتحان   2

9 

 

شرح وتوضيح اىم مفاىيم  2
رسالة االمام  التي تناوليا

السجاد )ع(في الحقوق 
لمحاولة تجسيد ىذه 

 المفاىيم بالحياة اليومية

 

رسالة االمام 
السجاد )ع( في 

 حقوق االنسان

 نقاش ندوة حوارية

10 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 –مفيوم المواطنة 
حقوق المواطن 

 وواجباتو

محاضرات 
 ومناقشة

 نقاش

المنظمات غير  2 11
الحكومية ودورىا 

في الدفاع عن 
 حقوق االنسان 

محاضرات 
 ومناقشات

 نقاش

12 

 

الحقوق والحريات  2
في الدستور 
العراقي لعام 

2225 

محاضرات 
 ومناقشات

 نقاش

13 

 

العالمي  باإلعالنالتعريف  2
لحقوق االنسان واىميتو 

باعتبار خالصة ما 
توصمت لو البشرية بعد 

 المرور بالحربين العالمتين

االعالن 
العالمي لحقوق 
 وحريات االنسان

 نقاش ورشة عمل



14 

 

حق  –حق المرأة   2
 الطفل في االسالم

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

15 

 

 امتحان تحريري امتحان تحريري 2امتحان   2

 الفصل  الثاني 

توضيح مفيوم   2 1
 الديمقراطية

مفيوم 
 الديمقراطية

 نقاش محاضرات 

2 

 

مناقشات مفتوحة عن  2
اىمية تعزيز الديمقراطية 

 في المجتمع

 

 

التطور التاريخي 
 لمفيوم الديمقراطية

 امتحان يومي+ نقاش محاضرات 

3 

 

تطور الديمقراطية  2
 في العصر القديم 

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

4 

 

اشكال وخصائص  2
 الديمقراطية

 محاضرات

5 

 

محاضرات +  اركان الديمقراطية   2
 نقاش

 نقاش

6 

 

مبادى النظام   2
الديمقراطي 

والعوامل المؤدية 
لمتحول 

 الديمقراطي 

محاضرات + 
 عصف ذىني

 مناقشات

7 

 

 تحريريامتحان  تحريريامتحان  1امتحان   2



8 

 

تجسيد مفيوم  2
لمطمبة وتوضيح  الحريات

الممارسات الخاطئة 
 ونتائجيا وكيفية تجنبيا

الحرية االساسية 
 او الفردية 

مناقشات + 
 محاضرة

9 

 

الحرية الفكرية  2
 والثقافية 

 امتحان يومي + نقاش محاضرات 

10 

 

 

مستقبل الحريات  2
 العامة

 نقاش محاضرات

11 

 

التقدم العممي  2
والتقني والحريات 

 العامة

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

12 

 

الحريات في  2
 االسالم 

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

13 

 

طبيعة الحريات  2
 في االسالم

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

اقامة ندوة عن   2 14
معالجة الظواىر 
السمبية الناجمة 
عن الممارسات 
الخاطئة لحقوق 

 االنسان

 نقاش  عصف ذىني

 امتحان شيري امتحان شيري 2امتحان   2 15

 



 .البنية التحتية12
 ممزمة )حقوق االنسان (  الكتب المقررة المطموبة  -3
  المراجع الرئيسية )المصادر -4

 الكتب والمراجع التي يوصى بيا -أ
 )المجالت العممية،التقارير،...(

 حقوق االنسان والديمقراطية االستاذ عمي عبودي نعمة  -1

حياة االمام زين العابدين )عميو السالم( دراسة وتحميل  - االنترنيت المراجع االلكترونية،مع -ب
 العالمة السيد باقر شريف القرشي.

 االستاذ عمي محمد دخيل -
 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13
السعي الى جعل مادة حقوق االنسان والديمقراطية ذات تطبيق عممي ممموس ، من خالل تطبيق الحقوق  -

 عمى الواقع والمجتمع المعاصر.والواجبات النظرية 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 جامعة الكوفة /كلٌة االدارة واالقتصاد .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 اللغة الفارسٌة  .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً  .اشكال الحضور المتاحة4

 2121/ 2121 .الفصل/السنة5

 61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 2121/6/27 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

  اهداف المقرر-8

 التعرف على طرٌقة تلفظ حروف  اللغة الفارسٌة   -

 دراسة قواعد اللغة الفارسٌة -

 دراسة ضمائر اللغة الفارسٌة  -

 التعرف على المضاف والمضاف الٌة -

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 دراسة األرقام واالعداد -

 دراسة فً المتون والقطع الخارجٌة  -

 محادثة و مصاحبة  -

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 9

 االهداف المعرفٌة-أ

التی تمکنيم من التفاىم والتخاطب مع السياح تعلٌم الطالب على اهمٌة اللغة الفارسٌة  --1أ
 ومعرفو احتياجاتيم

 تعلٌم الطالب على اهمٌة اللغة الفارسٌة -2أ 

اجاده المغات االجنبيو فی تقديم الخدمات وعمی  عمیتهٌأة الطالب وجعلهم قادرٌن -3أ
 اختالف انواعيا لمسياح الوافدين من الخارج البد

 
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

التی تمکنيم من التفاىم والتخاطب مع السياح تعلٌم الطالب على اهمٌة اللغة الفارسٌة  --1ب
 ومعرفو احتياجاتيم

 الطرق لتعلٌم اللغة الفارسٌة .معرفة اهم وافضل -2ب 

عمی اجاده المغات االجنبيو فی تقديم الخدمات وعمی تهٌأة الطالب وجعلهم قادرٌن - 3ب
 اختالف انواعيا لمسياح الوافدين من الخارج البد

 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة ) المحادثة او المصاحبة (  -3
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة التحرٌرٌة -1
 االمتحانات الشفوٌة -2
 الواجبات البٌتٌة-3
 واجبات ٌكلف بها الطالب فً كل محاضرة-4
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 تعلٌم الطلبة طرق تعلم اللغة الفارسٌة  -1
 حث الطلبة على المناقشات والمحادثات فً اللغة الفارسٌة واالبتعاد عن اللغة العربٌة -2
 تعلٌم الطلبة على السعً بأسلوب علمً لتعلم اللغة الفارسٌة -3



 تحفٌز الطلبة الٌجاد مواضٌع واقعٌة ومناقشتها بالللغة الفارسٌة  -4
 
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 رٌر التقا-2
 الحلقات النقاشٌة )المحادثة او المصاحبة (  -3
 واجبات ٌكلف بها الطالب  -4
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 امتحانات تحرٌرٌة  -1
 أسئلة شفوٌة -2
 واجبات ٌكلف بها الطالب -3
  طرح أسئلة باللغة الفارسٌة لكل طالب  -4

 

 

 

 

  

 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

 الٌوجد محاضرات مقدمه حول اللغه مقدمه حول اللغه  2 1

 االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات  -د

 مهارات البحث عن الكتب والمواضٌع ذات صلة باللغة الفارسٌة -1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً -2د

 

 

 



 الفارسٌه الفارسٌه

 نقاش محاضرات أهمٌة اللغة الفارسٌة  الدرس األول  2 2

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس الثانً 2 3
جمله اسمٌه, ماضی 

 ساده

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

جدٌده, افعال کلمات  2+1الدرس  2 4
 الفارسٌه

امتحان  محاضرات
 شهري

قواعد اللغه الفارسٌه  الدرس الثالث 2 5
جمله اسمٌه, مضاف 
ومضاف الٌه صفت 

 موصوف.

 نقاش محاضرات

قطعه خارجٌه , اسئله  الدرس الثالث 2 6
 عن القطعه

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً 

انواع ضماٌر, کلمات  الدرس الرابع  2 7
 جدٌده.

 نقاش محاضرات

اشهر السنه , اعداد,  - الدرس الخامس  2 8
 جدٌده   تمارٌن

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 امتحان  امتحان  متن ٌعرف نفسة   5+4+3الدرس  2 9

 امتحان شفوي محاضرات افعال الفارسٌه   -مکالمه  الدرس السادس 2 11

کلمات جدٌده , االسماء  الدرس السادس 2 11
 واالسئله.

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

قواعد , معاکسات  الدرس السابع 2 12
 )مخالف(

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

قواعد اللغه الفارسٌه,  الدرس السابع 2 13
 ؤوالضمائر الس

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

   عطلة                    عطلة     

 نقاش  محاضرات    الدرس الثامن  2 14

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس الثامن  2 15
 ادوات االستفهام

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

مکالمه )مصاحبه(  الدرس الثامن  2 16
 ,کلمات جدٌده  

 امتحان شفوي  محادثة 

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس التاسع  2 17
ادوات االستفهام, تعرٌف 

 عن الهوٌه الشخصٌه.

 نقاش + محاضرات
 واجب بٌتً

کلمات جدٌده, افعال  الدرس التاسع  2 28
 اللغه الفارسٌه

 نقاش محاضرات

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس العاشر 2 19
 االفعال المرکبه

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

قطعه فصول السنة  ,  الدرس العاشر 2 21
 اسئله عن القطعه

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 نقاش محادثة مکالمه )مصاحبه(  الدرس الحادي عشر  2 21



 

 

 

 

 

 

 .البنٌة التحتٌة12
،دار النشر ياسين، 9191احسان قبول، تعمم المغو الفارسيو ، الكتب المقررة المطلوبة  -1

 الثالثو، طيران، ايران.الطبعو 

  المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(
جعفری، فاطمو، قواعد والقراءه فی المغو الفارسيو لغير االيرانين، 

:دار النشر طيران، جامعو طيران، مرکز تعمم الفارسيو 4192
 العالمی، ايران.

  المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 

 ,کلمات جدٌده  

 نقاش محاضرات -کلمات وافعال , اسئله  الدرس الحادي عشر 2 22

قطعه خارجٌه , اسئله  الدرس الحادي عشر  2 23
 عن القطعه )الساعة( 

امتحان 
 شهري 

نقاش + 
 واجب بٌتً

امتحان  امتحان شهري    11+11+9+8الدرس  2 24
 شهري

 امتحان  

 قواعد اللغه الفارسٌه الدرس الثانً عشر 2 25
 أدوات اإلشارة 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

مکالمه )مصاحبه (  الدرس الثالث عشر 2 26
 عامه

 نقاش محادثة 

قواعد اللغه الفارسٌه  الدرس الثالث عشر 2 27
الجملة الخبرٌة 

 واالستفهامٌة 

نقاش +  محاضرات
 بٌتًواجب 

قطعه خارجٌه , اسئله  الدرس الرابع عشر 2 28
عن القطعه ) فصول 

 السنة ( 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 امتحان  امتحان   14+13+12الدرس  2 29



 االطالع على احدث الكتب التً تخص اللغة الفارسة -1
 جاري العمل على تطوٌر مؤلف منهجً للغة الفارسٌة-2
 
 
 

 

 

 

 ًَىرط وطف  انًمشس

 

 

 

 

 وااللزظبدكهيخ االداسح  –عبيؼخ انكىفخ  انًؤسسخ انزؼهيًيخ.1

 انسيبحخ  انًشكض/انمسى انؼهًي.2

 يجبدئ سيبحخ  سيض انًمشس/اسى .3

 انكزشوَي اشكبل انحؼىس انًزبحخ.4

 2021-2020 انسُخ/انفظم.5

 60 (انكهي)ػذد انسبػبد انذساسيخ .6

 22/6/2021 ربسيخ اػذاد هزا انىطف.7
 أهذاف انًمشس .8

 َشأح انسيبحخ ورطىسهب انزؼشيف ثطجيؼخ     *

 يؼشفخ اهى انذوافغ انًزؼهمخ ثبنُشبؽ انسيبحي*

 .انزؼشف انً اهى االسىاق انسيبحيخ* 

 .انؼشف ػهً اثشص ػُبطش ويمىيبد انغزة انسيبحي *

 . ػهً انزسىيك انسيبحي  انزؼشف*

 

 يخشعبد انًمشس وؽشائك انزؼهيى وانزؼهى وانزمييى .11

 االهذاف انًؼشفيخ-أ
 اهى يب يزؼهك ثبنمطبع انسيبحي انزؼشف ػهً  -1أ
 .يؼشفخ اهى  َشبؽبد انمطبع انسيبحي -2أ
 رضويذ انطبنت ثبنًؼهىيبد انخبطخ ثبالسىاق انسيبحي -3أ

 

يىفش وطف انًمشس هزا ايغبصا يمزؼيب ألهى خظبئض انًمشس ويخشعبد انزؼهى انًزىلؼخ 

يٍ انطبنت رحميمهب يجشهُب ػًب ارا كبٌ لذ حمك االسزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى 

 .والثذ يٍ انشثؾ ثيُهب وثيٍ وطف انجشَبيظ .انًزبحخ



 األهذاف انًهبساريخ انخبطخ ثبنًمشس -ة
 ػىايم َشبح انسيبحخ  -1
 اَىاع االسىاق انسيبحيخ  -2
 يمىيبد انغزة انسيبحي -3
 يكىَبد انجُيخ انسيبحيخ  -4

 ؽشائك انزؼهيى وانزؼهى
 يحبػشاد انكزشوَيخ -
 رسغيالد فذيىيخ -
 حهمبد َمبشيخ  -
 رمبسيش -

 ؽشائك انزمييى
 

 ايزحبَبد رحشيشيخ  -
 ايزحبَبد شفىيخ  -
 واعجبد يكهف ثهب انطهجخ  -
 رمبسيش -

 
 األهذاف انىعذاَيخ وانميًيخ-ط

رؼهيى انطهجخ انجحش ػٍ يشبكم والؼيخ وسثطهب ثبنًبدح انؼهًيخ وؽشحهب ثزشريت  -1ط

اهى يمىيبد انؼًم و حش انطهجخ ػهً يىػىػيخ في انًُبلشبد حىل .ورسهسم يُطمي 

 انسيبحي
 انزسهسم انًُطمي نالفكبس  -2ط
 انًىػىػيخ في انًُبلشبد  -2ط
 انًفهىو/ انزحهيم انًُطمي  -3ط

 
 وانزؼهىؽشائك انزؼهيى 

 
 يحبػشاد  -
 .اسئهخ ويُبلشبد فكشيخ -

 .غيشهب -        
 ؽشائك انزمييى

 اسئهخ شفىيخ  -
 . ؽشػ اسئهخ رطجيميخ نهىالغ ويالحظخ االعبثبد انفكشيخ نكم ؽبنت -

 
 

 

 

 

 

انًهبساد االخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ) انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًنقىنخ -1د

) 
 .يهبساد انجحش ػٍ انكزت وانجحىس راد انظهخ انىصيمخ ثبنزخظض -1د.1
 .يهبساد اسزخذاو االَزشَيذ وآنيخ انجحش االكزشوَي -2د.2
 .يهبساد اػذاد سيشح راريخ  -3د.3

 



 

1 
 يخشعبد انزؼهى انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
 او/اسى انىحذح

 انًىػىع
 ؽشيمخ انزمييى ؽشيمخ انزؼهيى

ػشع يفشداد انًبدح ػهً انطهجخ وانخطخ   2 1

 انذساسيخ ثغيخ االرضاو ثزُفيزهب
 ال يىعذ يحبػشاد

 يفهىو انسيبحخ   2 2

يشاحم رطىس انسيبحخ  ويًيضاد كم 

 يشحهخ 

  يحبػشاد

 ػىايم َشبح انسيبحخ   2 3

 ايبكٍ انمظذ انطجيؼيخ وانغيش ؽجيؼيخ 

  يحبػشاد

 اَىاع انؼًبنخ في انمطبع انسيبحي   2 4

 

  يحبػشاد

 انسىق وانسىق انسيبحي   2 5

 رغضئخ انسىق انسيبحي 

  يحبػشاد

 انؼىايم انًؤصشح في االسىاق انسيبحيخ   2 6

 اسىاق انسيبحخ انؼبنًيخ 

  يحبػشاد

 ايزحبٌ  ايزحبٌ شفهي    2 7

 انجُيخ انزحزيخ وانفىليخ واهًيزهب ويكىَبرهب  2 8

 خذيبد انًحبل انزغبسيخ 

 اَىاع خذيبد انُمم 

  يحبػشاد

 رمبسيش  رمبسيش    9

 ايزحبٌ  ايزحبٌ انشهش االول    11

 انفظم انضبَي اَىاع انسيبحخ   2 11

 وفمب نؼبيم انغُس -
 وفمب نؼبيم انؼًش  -
 وفمب نؼذد انًسبفشيٍ -

 وفمب نىسيهخ انُمم  -
 وفمب نهطجمخ االعزًبػيخ -

 

  يحبػشاد

 وفمب نهًىلغ  -  2 12
 انسيبحخ انذاخهيخ وانخبسعيخ  -

  يحبػشاد

  يحبػشاد اهًيخ انسيبحخ انذاخهيخ   2 13

  يحبػشاد انؼىايم انًؤصشح ػهً انسيبحخ انذاخهيخ   2 14

  يحبػشاد انسيبحخ انخبسعيخ وػىايههب    15

 انفظم انضبَي 

  يحبػشاد اَىاع انسيبحخ وفمب نهجبػش ػهً انسفش    1

 انسيبحخ انزشفيهيخ   2 2

 سيبحخ سعبل االػًبل 

 انسيبحخ انضمبفيخ 

 انسيبحخ انؼالعيخ واَىاػهب 

 انسيبحخ انذيُيخ 

 

  يحبػشاد

 سيبحخ االعزًبػبد   2 3

 سيبحخ انًؼبسع

 سيبحخ انًهشعبَبد

 انسيبحخ انؼهًيخ

  يحبػشاد



  يحبػشاد انسيبحخ انجيئيخ   2 4

 يظبدس انغزة انسيبحي  2 5

 انًمىيبد انطجيؼيخ 

 انًمىيبد انجششيخ 

 انًمىيبد انًسبػذح 

  يحبػشاد

   ايزحبٌ انشهش االول   2 6

 اَىاع انسيبحخ انحذيضخ   2 7

 

  يحبػشاد

   اًَبؽ انسيبحخ انحذيضخ  2 8

 ايزحبٌ  ايزحبٌ شفهي    9

 انفظم انضبنش انزسىيك انسيبحي   2 11

 انجيئخ انزسىيميخ 

 انجيئخ انذاخهيخ 

 انجيئخ انخبسعيخ

  يحبػشاد

  يحبػشاد سزشاريغيخ انزسىيك انسيبحي واَىاػهب     2 11

  يحبػشاد انًضيظ انزسىيمي وػُبطشِ   2 12

  يحبػشاد انسىق انسيبحي   2 13

 ايزحبٌ  ايزحبٌ انشهش انضبَي   14

  يحبػشاد يشاعؼخ ػبيخ  2 15

      

 

 انجُيخ انزحزيخ.12
 ال رىعذ انكزت انًمشسح انًطهىثخ  -1
  (المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2

  يغ االَزشَيذ,انًشاعغ االنكزشوَيخ -أ

 

 خطخ رطىيش انًمشس انذساسي.13
 .يجبدئ انسيبحخاالؽالع ػهً احذس انكزت وانًؤنفبد في يغبل  -1
 االؽالع ػهً ثؼغ انكزت وانًُبهظ انزي رخض انغبَت انسيبحي -2

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 قسم السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

.اسم البرنامج االكادٌمً او 3
 المهنً

 مبادئ محاسبة

 بكلورٌوس .اسم الشهادة النهائٌة4

 .النظام الدراسً:5
 سنوي/مقررات/اخرى

 سنوي

  .برنامج االعتماد المعتمد6

  .المؤثرات الخارجٌة االخرى7

 22/6/2121 .تارٌخ اعداد الوصف8

التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل مبادئ المحاسبة واهمٌتها -1 .اهداف البرنامج األكادٌم9ً
ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مختلف 

 اتجاهات النشاط السٌاحً والفندقً فً البلد 

 حصر جمٌع المنتجات والتعرف على طبٌعتها ومواصفاتها-2 .1 

ٌة الالزمة إلنتاج هذه نتاجدراسة أنواع وتسلسل العملٌات اال-3 .1 

 .المنتجات وتحدٌد مراكز التشغٌل

من واقع  جوانب المالٌةتجمٌع البٌانات المتعلقة بعناصر ال-4 .1 

المستندات واإلشعارات المختلفة والمتعلقة بتكالٌف استخدام 

المواد وتكالٌف العمالة, وتكالٌف شراء أو إنتاج الخدمات 

 .الالزمة ألوجه النشاط المختلفة

والعمل على تحمٌلها للوحدات المنتجة  مالٌةتحلٌل عناصر ال-5 .1 

 .سواء كانت سلع أو خدمات نهائٌة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا إٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن  تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

 البرنامج



 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على اهمٌة مبادئ المحاسبة وخصوص فً احتساب كلفة الخدمات السٌاحٌة. -1أ
 دراسة مالٌة وتكالٌف المشروعات فً المجالٌن السٌاحٌة والفندقً بالعراق. -2أ
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب

 .تحدٌد سعر البٌع فً األوقات العادٌة وفً أوقات الكساد -1ب

 .تحدٌد السعر المناسب للدخول فً المناقصات -2ب

 .تحدٌد تكلفة اإلنتاج التام وغٌر التام )المخزون( فً نهاٌة الفترة -3ب

 .ً نهاٌة الفترةتحدٌد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة ف -4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة -
 تقارٌر  -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 تقارٌر -

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 التسلسل المنطقً لالفكار -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 المنطقً / المفهومالتحلٌل  -3ج
 العصف الذهنً -4ج
 غٌرها -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة -

 

 طرائق التقٌٌم

 اسئلة شفوٌة  -
 طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب -

 

 

 بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً. -2د

 -3د



 -4د

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 تقارٌر -

 . بنٌة البرنامج11
 المرحلة الدراسٌة

 
 رمز المقرر او المساق

 
 اسم المقرر او المساق

 
 الساعات المعتمدة

 

 عملً نظري

 1 2 مبادئ المحاسبة   مرحلة أولى

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التخطٌط للتطور الشخص12ً

 المزٌد من المصادر. ادخال -



 اعتماد احدث المصادر.  -
 البحث بالمجاالت من الوقع العملً. -
 

 .معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد (13

 الحصول على شهادة الثانوٌة  -
 
 
 
 
 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج14

 احدث الكتب الخاصة بمبادئ المحاسبة  -
 
 
 
 
 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلمى الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج               

رمز  السنة/المستوى
 المقرر

اساسً ام  اسم المقرر
 اختٌاري

 االهداف المهاراتٌة االهداف المعرفٌة
 الخاصة بالبرنامج

 االهداف الوجدانٌة
 والقٌمٌة

 

المهارات العامة 
والتأهٌلٌة المنقولة 

)المهارات االخرى 
المتعلقة بقابلٌة التوظٌف 

 والتطور الشخصً(

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

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 نموذج وصف  المقرر



 وصف المقرر

 

 

 

 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 قسم السٌاحة  .القسم العلمً/المركز2

 مبادئ المحاسبة  .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً .اشكال الحضور المتاحة4

 2121- 2121 .الفصل/السنة5

 61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 22/6/2121 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل مبادئ المحاسبة واهمٌتها ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة -1
 واالجتماعٌة فً مختلف اتجاهات النشاط السٌاحً والفندقً فً البلد 

 حصر جمٌع المنتجات والتعرف على طبٌعتها ومواصفاتها-2 .2

 المنتجات وتحدٌد مراكز التشغٌل ٌة الالزمة إلنتاج هذهنتاجدراسة أنواع وتسلسل العملٌات اال-3 .2

تجمٌع البٌانات المتعلقة بعناصر التكالٌف من واقع المستندات واإلشعارات المختلفة والمتعلقة بتكالٌف -4 .2

 .استخدام المواد وتكالٌف العمالة, وتكالٌف شراء أو إنتاج الخدمات الالزمة ألوجه النشاط المختلفة

 .على تحمٌلها للوحدات المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نهائٌةتحلٌل عناصر التكالٌف والعمل -5 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 التعرف على اهمٌة مبادئ المحاسبة وخصوص فً احتساب مالٌة وكلفة الخدمة السٌاحٌة.-1أ
 المشروعات فً المجالٌن السٌاحٌة والفندقً بالعراق.دراسة مالٌة وتكالٌف -2أ
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 .تحدٌد سعر البٌع فً األوقات العادٌة وفً أوقات الكساد -1ب
 .تحدٌد السعر المناسب للدخول فً المناقصات -2ب
 .فً نهاٌة الفترةتحدٌد تكلفة اإلنتاج التام وغٌر التام )المخزون(  -3ب
 .تحدٌد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة فً نهاٌة الفترة -4ب
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة -
 تقارٌر  -

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 التسلسل المنطقً لالفكار -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج
 العصف الذهنً -4ج
 غٌرها  -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة  -

 طرائق التقٌٌم

 اسئلة شفوٌة  -
 طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب  -

 

 

 

 

  



 

 

 .بنٌة المقرر11

طرٌقة  اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
 التعلٌم 

 طرٌقة التقٌٌم 

1 
 

االطالع على البرنامج  2
 الدراسً 

عرض مفردات المادة على 
 الطلبة والخطة الدراسٌة 

 ال ٌوجد محاضرات 

2 
 

االول مفاهٌم  الفصل 2
 اساسٌة لمحاسبة التكالٌف

 نقاش محاضرات 

3 
 

عالقة محاسبة التكالٌف  2
بالمحاسبة المالٌة وبقٌة 

 فروع المحاسبة

 امتحان ٌومً محاضرات 

4 
 

الفصل الثانً التمٌٌز بٌن  2
التكلفة والمصروف 

 والخسارة 

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

 
5 

التكلفة الفعلٌة والتكلفة  2
 المعٌارٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

6 
 

نقاش +واجب  محاضرات  تبوٌبات عناصر التكالٌف  2
 بٌتً

7 
 

الفصل االول + الفصل  2
 الثانً 

امتحان  
 شهري 

امتحان 
 شهري

8 
 

 الفصل الثالث  2
 قائمة التكالٌف الكلٌة 

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

9 
 

حل تمارٌن على قائمة  2
 الكلٌة  فالتكالٌ

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

11 
 

 الفصل الثالث  2
قائمة التكالٌف المتغٌرة 

 او الحدٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

11 
 

حل تمارٌن قائمة  2
التكالٌف المتغٌرة او 

 الحدٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

12 
 

 الفصل الثالث  2
قائمة التكالٌف الكلٌة + 

امتحان  
 شهري

امتحان 
 شهري

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د

 والٌة البحث االلكترونً. مهارات استخدام االنترنٌت-2د

 -3د

 -4د

 



 المتغٌرةقائمة التكالٌف 

13 
 

الفصل الرابع الرقابة  2
 -على عنصر المواد

الرقابة على مشترٌات 
 المواد ومردوداتها

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

14 
 

نقاش +واجب    التسوٌات المخزنٌة  2
 بٌتً

15 
 

نقاش +واجب  محاضرات  التلف والعجز المخزنً 2
 بٌتً

  محاضرات  عطلة نصف السنة  

16 
 

نقاش +واجب  محاضرات  طرٌقة الوارد اوال ٌصرف اوال 2
 بٌتً

17 
 

طرٌقة الوارد اخٌرا ٌصرف  2
 اوال

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

18 
 

طرٌقة المتوسط المرجح  2
 المتحرك

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

19 
 

الثابت  طرٌقة المتوسط المرحج 2
 + طرٌقة السعر االداري الثابت 

 امتحان شهري امتحان شهري 

21 
 

الفصل الخامس: الرقابة على  2
االجر على  -عنصر العمل

اساس الوقت + االجر على 
 اساس االنتاج

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

21 
 

االجر على اساس االنتاج/ساعة  2
+ االجر على اساس االنتاج مع 

 ضمان اجر ٌومً 

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

22 
 

االجر المتدرج على اساس  2
 االنتاج

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

23 
 

نقاش +واجب  محاضرات  اثبات قٌود الٌومٌة لالجور 2
 بٌتً

24 
 
 

 امتحان شهري امتحان شهري  تكلفة الوقت الضائع 2

25 
 

الفصل السادس الرقابة على  2
 عنصر تكلفة المصروفات

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

26 
 

استخراج معدالت التحمٌل  2
التقدٌرٌة وتحمٌل ت. ص. غ. 

 م.

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

27 
 

المعالجات المحاسبٌة للتكالٌف  2
 الصناعٌة غٌر المباشرة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

الفصل السابع نظام االوامر  2 28
 االنتاجٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

حل تمارٌن نظام االوامر  2 29
 االنتاجٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

نقاش +واجب  محاضرات  مراجعة شاملة  2 31
 بٌتً



 

 

 .البنٌة التحتٌة12
 مبادئ المحاسبة  الكتب المقررة المطلوبة  -5
 كل كتب مبادى المحاسبة وخاصة الصادرة حدٌثا المراجع الرئٌسٌة )المصادر -6

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

مبادئ المحاسبة والمجالت العلمٌة الخاصة بكلٌات اإلدارة 
 واالقتصاد

 كل ما ٌتعلق بمبادئ المحاسبة بالشبكة العنكبوتٌة المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 ادخال المزٌد من المصادر وخاصة الحدٌثة 
 
 
 
 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد -الكوفة  ةجامع .المؤسسة التعلٌمٌة1

 قسم السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 مبادئ ادارة  .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً .اشكال الحضور المتاحة4

 نظام سنوي .الفصل/السنة5

 61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6
 2121/ 12/6 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج  المتاحة.والبد



 اعداد كوادر كفوءه فً مجال علوم السٌاحه -
 المساهمه فً تطوٌر الكوادر العلمٌه فً مجال ادارة المنظمات السٌاحٌه-
 معالجة المشاكل السٌاحٌه من خالل الندوات والمؤتمرات والبحوث المتخصصه -
 متطلبات واحتٌاجات سوق العمل السٌاحً تهٌئة الطالب لتلبٌة -
 تزوٌد الطالب بالقٌم االخالقٌه والمهنٌة لممارسة العمل السٌاحً -
 

 فً مختلف اتجاهات النشاط السٌاحً والفندقً.ادارة االعمال السٌاحٌة  التعرٌف بطبٌعة     *

 والتحدٌات المستقبلٌة*التعرف على اهم النظرٌات التً تناولت المنظمة والعاملٌن والتوجهات 

 التعرف على الفرق بٌن االدارة العامة وادارة االعمال * 

 فً قطاعً السٌاحة والفندقة. للقٌادات والعاملٌندراسة أسس التأهٌل األكادٌمً والتدرٌب  *

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ
 ٌتمكن المتخرج من تنظٌم المعرفه والمعلومات تمهٌدا لتنفٌذها وظٌفٌا فً المستقبل-1أ
ٌتمكن المتخرج من تحصٌل اكبر قدر ممكن من المعلومات والمهارات لٌتمكن من اعادة -2أ

 انتاجها وتسوٌقها باسلوبه الخاص
 ٌتمكن من الجكم على االنطباعات واالراء الذاتٌه-3أ
 النتائج وتوضٌفها لحل المشكالت ٌتمكن من تحلٌل-4أ
 ٌتمكن المتخرج من امتالك ذهنٌة المحلل القائمة على التفكٌر والبحث العلمً-5أ
 ٌقٌم البدائل التاحه وفق مفاهٌم الكفاءة والفاعلٌة-6أ

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 معرفة الطالب لفهوم مبادئ ادارة االعمال السٌاحٌة -1ب
 ن الطالب من تقٌٌم العمل االداري فً القطاع السٌاحًٌتمك -2ب
 ٌتمكن الطالب من المساعده فً وضع الخطط واتخاذ القرار -3ب
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 استخدام اسلوب السؤال والجواب -1
 المحاضرات الفدٌووٌه -2
 pdfالقاء المحاضرات االلكترونٌه الصوتٌه  -3
 power pointمحاضرات  -4

 

 طرائق التقٌٌم

 االسئلة الموضوعٌه التً تنقسم الى اختٌارات متعدده /واسئلة الخطأ والصواب  -1
 االختبارات التحصٌلٌه والمصاحبه للخطط الدراسٌه -2
 االختبارات الختامٌه وتتضمن ) اختبارات شهرٌه ,اختبارات فصلٌه ,اختبارات نهائٌة ( -3

 
 
 
 



 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 المعرفه المكتسبه وٌتمكن من تنفٌذها لخدمة المجتمعٌتمكن المتعلم -1ج
 العمل بروح الفرٌق الواحد-2ج
 االلتزام باخالقٌات البحث العلمً -3ج
 االلتزام باخالقٌات المؤسسه الجامعٌه التً مصدرها الدٌن والنظم االجتماعٌه السائده  -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 استخدام اسلوب السؤال والجواب -1
 اضرات الفدٌووٌهالمح -2
 pdfالقاء المحاضرات االلكترونٌه الصوتٌه  -3

 power pointمحاضرات 

 
 

 طرائق التقٌٌم

 االنشطه الٌومٌه -1
 مشارٌع كتابة التقارٌر العلمٌه -2
 االمتحانات الشهرٌه االلكترونٌه -3
 االمتحانات الفصلٌه واالمتحانات النهائٌه -4

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 .بنٌة المقرر11
 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 الٌوجدالكترونً  محاضراتعرض مفردات المادة على  2 1

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة  -د

 طرح افكار جدٌده حول موضوع من قبل الطالب- -1د

 قدرة الطالب  على تقٌٌم الموضوع او اعطاء الحلول-2د

 قدرة الطالب على تحلٌل المشكالت  -3د

 قدرة الطالب على اختٌار البدٌل االمثل لحل المشكالت -4د

 



8 
 

 امتحان تحرٌري تحرٌريامتحان  1امتحان  2

9 
 

المدارس الحدٌثة فً الفكر  2
 االداري

 مناقشة محاضرات 

11 
 

النظرٌة الٌابانٌة فً  2
 االدارة 

 مناقشة محاضرات ومناقشة

 حاالت عملٌة على  2 11
 النظرٌة الٌانٌة

 مناقشة عصف ذهنً

12 
 

فً االدارة وكٌفٌة zنظرٌة  2

 التحول لها
 

 مناقشة محاضرات 

13 
 

الفرق بٌن النظرٌة  2
 الٌابانٌة والنظرٌات االخرى.

 امتحان ٌومً محاضرات + مناقشات

14 
 

حاالت عملٌة على  2
النظرٌات االدارٌة وكٌفٌة تطبٌقها 

 على الواقع 

 مناقشة امثلة عملٌة + مناقشة

15 
 

 امتحان تحرٌري امتحان تحرٌري 2امتحان  2

 العطلة الربٌعٌة  
 

  

   الفصل الثانً  

 مناقشة      محاضرات  وظٌفة التخطٌط االداري 2 1

2 
 

مفهوم التخطٌط والخطه - 2
 وانواع الخطط

 امتحان ٌومً+ مناقشة محاضرات 

3 
 

التخطٌط الفعال واتخاذ القرارات  2
 وخطوات اتخاذ القرار

 مناقشة محاضرات + مناقشة

4 
 

 قرارات التاكد وعدم التاكد 2
 

 محاضرات

5 
 

التنظٌم الوظٌفً مفهومه واهمٌتة  2
 وانواعه

 مناقشة محاضرات + مناقشة

6 
 

التنظٌم الشبكً والخرائط  2
 التنظٌمٌة

امثلة عملٌة + جلسة عصف 
 ذهنً

 مناقشات

الطلبة والخطة الدراسٌة بغٌة  
 االلتزام بتنفٌذها

 اوحضوري

2 
 

 ادارةاالعمال:. 2
 ادارة االعمال.مفهوم -
وضائف المنظمة ووضائف -

 المدٌر.
 االداره علم ام فن

 مناقشه مناقشة محاضرات
 

3 
 

عالقة ادارة االعمال  - 2
 بالعلوم االخرى

 

 3 مناقشة محاضرات
 

4 
 

 التطور الفكري الدارة االعمال 2
 

 4 امتحان ٌومً محاضرات ومناقشات
 

 
5 

 المدرسة الكالسٌكٌة  2
 العلمٌة وروادهامدرسة االدارة 

  مناقشة محاضرات 
5 

6 
 

المدرسة االنسانٌة والسلوكٌه  2
 وروادها

امتحان  محاضرات 
 مفاجئ

6 
 

حلقة مناقشةٌة حول   7
 المقارنة بٌن المدرستٌن

  مناقشة عصف ذهنً

6 
 

المدرسة االنسانٌة والسلوكٌه  2
 وروادها

امتحان  محاضرات 
 مفاجئ

 
 



7 
 

 امتحان تحرٌري امتحان تحرٌري 1امتحان  2

8 
 

 القٌادة التنظٌمٌة 2
 وسمات القائد الفعال

 مناقشات + محاضرة

9 
 

القٌادة الكالسٌكٌة  تنظرٌا 2
 والنظرٌات الحدٌثة

 امتحان ٌومً + مناقشة محاضرات 

11 
 
 

الحوافز والدوافع فً االدارة  2
 ونظرٌات الدوافع.

 مناقشة محاضرات

11 
 

 مفهوم الحاجات والدوافع. 2
 انماط الحاجات والدوافع.

 

 مناقشة + مناقشة محاضرات

12 
 

 2امتحان  2
 

 تحرٌريامتحان  امتحان تحرٌري

13 
 

مناقشه تجارب حول وظٌفة  2
 التحفٌز

 مناقشة عصف ذهنً

 الرقابة االدارٌه  2 14
 انواعها وهمٌتها للمنظمه

 مناقشه محاضرات

 البٌئة التظٌمٌه 2 15
 البٌئة الخارجٌه

 بٌئة المنظمه

 مناقشه محاضرات

 

 .البنٌة التحتٌة12
 كتاب منهجً لمادة ادارة االعمال المقررمن قبل الوزاره الكتب المقررة المطلوبة  -7

 كتاب مبادئ ادارة االعمال د:خلٌل الشماع
 الكتب المتوفره فً مكتبة الكلٌه المراجع الرئٌسٌة )المصادر -8

 الرسائل الجامعٌه
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(
 على شبكة االنترنت المراجع المتوفره

 الٌوتٌوب التعلٌمً المتوفر مجانا المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 متطلبات خاصه تشمل ورش العمل والموقع االلكترونً -
 الدرٌب الصٌفً والتدرٌب المهنً دانٌة والدراسات المٌدانٌه -
 اعداد التقارٌر واجراء البحوث والدراسات المتخصصه بالموضوع -
-  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


