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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية االدارة واالقتصاد

 

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز  .2

 برنامج الحصول على شهادة البكالوريوس اسم البرنامج األكاديمي  .3

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 فصلي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/12/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

هداف والسياسات االوالمفاهيم و االقتصاد علم يهدف البرنامج الى زيادة قابليات الطلبة العلمية والمعرفية عن

 وتحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي االقتصاد الكليوالنظريات التي تعتمد عليها في ادارة 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

     . علم االقتصادتعريف الطالب بمفهوم واهداف    -1أ

 . نظريات وقوانين االقتصاد الكلي والجزئيالطالب يفهم ان  -2أ

 .االساليب االحصائية والقياسية والتنبؤ االقتصاديالطالب يفهم ان   -3أ

 . ان يتعرف الطالب على  تقييم المشاريع ومصادر التمويل القصيرة االجل وخصائصها -4أ

 ان يفهم الطالب طرق ومناهج البحث العلمي . -5أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 والقياسيةان يتعلم الطالب الطرق واالساليب الرياضية  – 1ب 

 واتخاذ القرارت االقتصادية المناسبةفهم مهارات التحليل واالستنتاج  – 2ب 

   والتنبؤ االقتصاديسائل التخطيط ووتعلم ادوات   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

/مناقشة اوراق العمل/ مناقشة والبرامج التطبيقية / حل االمثلة والحاالت الدراسيةالمحاضرة   /المناقشة /   

 البحوث

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اوراق العمل / البحوث العلميةاالسئلة الشفهية  / االختبارات اليومية / االمتحانات الشهرية/ 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 الزيارات الميدانية -1ج         

 الحالة الدراسية -2ج

 االسئلة النقاشية -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 نفسها

 

 

 طرائق التقييم    

 

 نفسها
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 الخبرة -1د

 التجربة -2د

 المقابلة -3د

  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 

الشهادات والساعات  .12 بنية البرنامج  .11

 المعتمدة

 

 

 :/ السنة االولى  القسم منهاج

 عدد الساعات 2اســـــم املادة الكورس  ت عدد الساعات 1اســـــم املادة الكورس  ت
 ساعة 3 (2مبادئ االقتصاد )  1 ساعة 3 (1مبادئ االقتصاد )  1
 ساعة 2 (2قراءات اقتصاد انكليزي ) 2 ساعة 2 (1قراءات اقتصاد انكليزي ) 2
 ساعة 3 مبادئ احملاسبة 3 ساعة 2 الدميقراطية وحقوق االنسان 3
 ساعة 3 مبادئ االحصاء 4 ساعة 2 اللغة العربية 4
 ساعة 2 مبادئ الرايضات  5 ساعة 3 (1مبادئ احلاسوب ) 5
 ساعة 2 تطبيقات حاسوب  6 ساعة 3 مبادئ  ادارة 6

 ساعة الكورس الثاين 16جمموع الساعات  ساعة كورس االول  15جمموع الساعات 
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 عدد الساعات 2اســـــم املادة الكورس  ت عدد الساعات 1اســـــم املادة الكورس  ت
 ساعة 3 (2اقتصادية جزئية ) نظرية  1 ساعة 3 (1نظرية اقتصادية جزئية )  1
 ساعة 2 (2االحصاء االقتصادي ) 2 ساعة 2 (1االحصاء االقتصادي ) 2
 ساعة 2 (2النقود واملصارف ) 3 ساعة 2 (1النقود واملصارف ) 3
 ساعة 2 (2االقتصادي ) لفكراتريخ ا 4 ساعة 2 (1اتريخ الوقائع االقتصادية ) 4
 ساعة 2 (2الرايضيات لالقتصاديني ) 5 ساعة 2 (1الرايضيات لالقتصاديني ) 5
 ساعة 2 (2احلساابت القومية ) 6 ساعة 2 (1احلساابت القومية ) 6
 ساعة  spss  3برجمة احلاسبات   ساعة 2 ادارة املوارد البشرية  7

 ساعة الكورس الثاين 16جمموع الساعات  ساعة كورس االول  15جمموع الساعات 
 
 
 

 الشخصيالتخطيط للتطور  .13

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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 مهارات المنهجمخطط 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   


