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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي                                       

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي                   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

   

 

 

 

 : الجامعة     

 كلية الحلة الجامعة :  المعهد/ الكلية   

 االقتصاد : القسم العلمي       

 02/7/0202:  تاريخ ملء الملف    

 

 :   التوقيع                                                            :   التوقيع       

                  شالكهعبود  عماد سالم .د:  اسم المعاون العلمي                   د علي جيران .أ: اسم رئيس القسم    

 :                                                       التاريخ                             :                        التاريخ       

                                               

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 التميمي عريبي سلمان د اعتدال :اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 التاريخ                           

 التوقيع    

مصادقة السيد                                                                                            

  العميد

 مجيد السعدي  عقيل.أ د                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي             

 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. الفرص المتاحة 

 

 كلية الحلة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد  المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 االداء الجامعي 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5

 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات /فصلي 

 البرنامج االكاديمي  برنامج االعتماد المعتمد   .6

المؤثرات الخارجية  .7

 األخرى 

 الوضع البيئي ,ضعف النت 

 22/7/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الهدف من البرنامج هو تاهيل الطلبة وتعليمهم على الجوانب النظرية من العلوم االقتصادية 

الطالب وبناء شخصية  المتاحة في القسم والسعي  على ايصال المعلومة الصحيحة والدقيقة الى

متميزة للطالب الجامعي من خالل الوعي الثقافي واالجتماعي بما يؤهله للمساهمة في خدمة ابناء 

والسعي الدائم للبحث عن كل  ما هو جديد ومتطور من الناحية العلمية وحل المشاكل  .مجتمعه 

ادر التدريسية من ناحية وللكوالتي تحتاج الى حلول جذرية وايجاد بيئة علمية مناسبة للطالب 
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 .التخصص 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   - أ

    اكتساب مهارات البحث العلمي     -1أ

 االلمام بالجوانب النظرية والعملية للعلوم االقتصادية -2أ

 .تطوير الطلبة في الجوانب االقتصادي -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 .المناقشات الفكرية – 1ب 

  .الرأيحرية  – 2ب 

     .القدرة على الحوار    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة النظرية والعملية  -1

 .المناقشات والحوارات  -2

 .بحوث الطلبة  -3

 .القدرة على دمج وربط المفاهيم ببعضها  -4

 .القدرة على الحفظ  -5

 طرائق التقييم      

 

 الحلقات الدراسية  -1

 السمنلرات  -2

 االمتحانات الفصلية  -3

 .تقديم التقارير  -4
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 .النقاشات العلمية  -5

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .المهنية  باألخالقياتااللتزام  -1ج         

 .الفريق الواحدالعمل بروح -2ج

 .والوزارية وتطبيقها  اإلداريةااللتزام بالتعليمات -3ج

 .به  واإلخالصحب العمل -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

البحث عن الجوانب السلبية وااليجابية وبيان مواقف القوة والضعف من خالل طرح 

النظرية  األطروحات الستيعابمباشرة  أسئلةالتساؤالت التي تنشط العقل من خالل طرح 

والبراهين  األدلةقيمة لكل التساؤالت والطروحات وتقديم  وإعطاءوالعملية دون أي قيود , 

 لتعزيز الفكرة 

 طرائق التقييم    

 

 مهارات التفكير -1

 مهارة تحدي المشكلة  -2

 مهارة الوصف الدقيق -3

 مهارة اخذ القرار  -4
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المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )والتأهيلية المنقولة المهارات العامة -د 

 (.الشخصي

 مهارات الكترونية -1د

 ادارة الوقت -2د

 تحديد الهدف-3د

 مهارات ادارية -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 االطالع بالكتب المنهجية والمتخصصة  -1

 تعزيز الثقة بالنفس  -2

 االبتعاد عن القلق والخوف  -3

 التزود بالمعلومات في مجال التخصص من خالل الدعم والتحفيز  -4

 طرائق التقييم          

 

وتقديم الحلول للمشاكل  واإلخفاقاتجمع المعلومات والدراسات ونسب االنجاز وبيان المالحظات 

 .المدعومة بتقارير مدروسة والمتابعة الصحيحة  واإلمكانياتمن خالل الجهود 

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

نظرية اقتصادية   الثانية 

 جزئية 

3  

  2 اقتصاديات النقود   الثانية 

  2تاريخ الواقع   الثانية 
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 االقتصادي

رياضيات   الثانية 

 االقتصاديين 

 2 

 2  حسابات قومية   الثانية 

  2 الموارد البشرية   الثانية 

 2  االحصاء االقتصادي  الثانية 

 2  برمجة حاسوب   الثانية 

  3 اقتصاد كلي   الثالثة 

 3  اقتصاد رياضي   الثالثة

  3 مالية عامة   الثالثة

  3 اقتصاد دولي   الثالثة

  3 اقتصاد صناعي  الثالثة

  3 اقتصاد زراعي  الثالثة

  2 اقتصاديات بيئة   الثالثة 

  3 تنمية اقتصادية   الثالثة

  3 نظرية نقدية  الرابعة 

  2 اقتصاديات نفط  الرابعة 

  3 تقييم مشاريع  الرابعة 

 3  اقتصاد قياسي  الرابعة 

  3 نظم اقتصادية   الرابعة 

  2 تمويل دولي   الرابعة 

  2 تخطيط اقتصادي   الرابعة 

 2  بحوث عمليات   الرابعة 

 2  مشروع بحث  الرابعة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 اعداد برنامج عمل لكل مادة دراسية  -1

 تحديد جوانب الضعف  -2

 (بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق )معيار القبول  .13

 

 حسب توجيهات الوزارة 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 خبرات شخصية  -1

 منهاج معتمد من قبل وزارة التعليم  -2

 بحوث الكترونية  -3

 قسم ضمان الجودة  -4

 


