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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــىيم العلــمي  

 دائرة ضمان الجىدة واالعتماد األكاديمي 

 

 

 الجامعت  : جامعت ذي قار   

 الكليت/ المعهد:  كليت االدارة واالقتصاد   

  القسم العلمي    :   

  10/4/2022تاريخ ملء الملف :   

 

 لتىقيع   :                                                           التىقيع   :   ا    

 اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :                      

                          التاريخ  :                                التاريخ   :                                                     

                                                                            

 دقـق الملف مه قبل     

 شعبت ضمان الجىدة واألداء الجامعي    

 اسم مدير شعبت ضمان الجىدة واألداء الجامعي:    

 لتاريخ                       ا    

 التىقيع    

                                                                                              

                                                                                                      

 د   مصادقت السيد العمي

 االقتصاد
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 مىذج وصف المقررو

 

 وصف المقرر

 

 خبِؼخ  رٞ لبس / و١ٍخ االداسح ٚااللزصبد  ١خاٌّؤعغخ اٌزؼ١ٍّ .1

  االلزصبد  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 طشائك اٌزذس٠ظ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌسضٛس اٌّزبزخ .4

  ثبٟٔ وٛسط  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 24 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 11/4/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

ثبالضبفخ اٌٝ رصس١ر ٌغبٔٗ اٌزذس٠ظ ٚ ِٙبساد رؼ١ّ١ٍخ فٟ و١ف١خ اٌطبٌت   :أوزغبة أ٘ذاف اٌّمشس .8

اٌٍغٛٞ   ِٓ خالي االخطبء اٌشبئؼخ فٟ اٌّدزّغ . ٚوغش زبخض اٌخٛف ٌذٜ اٌطبٌت ٌزؼض٠ض ثمزٗ ثٕفغٗ 

. 
 

 

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 :ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشخ .11
 

 

 
         ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 خ اٌطشائك ٚو١ف١خ اٌزذس٠ظ ثصٛسح صس١سخ .اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ع ِب١٘   -1أ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ع االخطبء اٌشبئؼخ فٟ اٌّدزّغ ٠ٚمَٛ ثزصس١سٙب  -2أ      

 أْ ٠زؼشف و١ف١خ اداسح اٌصف . -3أ     

 اْ ٠زؼٍُ ضجظ إٌفظ اثٕبء اٌذسط  -4أ     
 
 

        ّمشساٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِؼشفخ اٌطبٌت االخطبء ٠ٚزُ رذاٌٚٙب ثشىٍٙب اٌصس١ر  – 1ة 

 اداسح اٌصف . اٌمذسح  ػٍٝ  – 2ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

رذسج ثبٌّٛضٛع اٌدذ٠ذ ٠ٚىْٛ ػٓ طش٠ك عؤاي ٚخٛاة طش٠مخ اعزشخبع اٌّبدح اٌغبثمخ ِٚٓ ثُ  -1

 ٌىٟ ٠زفبػً اٌطٍجخ  ثّؼ١خ اٌذسط 
  

 ١ُ طشائك اٌزم١     

 اٌسضٛس ٚاٌزفبػً ٚ اٌّشبسوخ فٟ اٌّسبضشح ٚا٠ضب ِٓ  خالي االخزجبساد اٌزٟ رؼذ اثٕبء اٌذسط   1
 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ  ثذافغ اثٛٞ   ٌٚىٓ ػذَ ردبٚص اٌسذٚد ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالعزبر . 1ج         

سائُٙ  ٚٚخٙبد ٔظشُ٘  ٚػذَ اعزٙبٔخ ثُٙ ٠شفغ ِٓ ِؼ٠ٕٛبرُٙ  . ِغ اززشاَ آرشد١ؼُٙ اٌّغزّش  -2ج         

 اِبَ االخش٠ٓ ِّب ٠مً ٌذ٠ُٙ اٌثمخ ثبٌٕفظ .
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌزؼٍُ ٠زُ ِٓ خالي اٌغّغ  ٠ٚىْٛ عّغ اٌّؼٍِٛخ ػٓ طش٠ك االصٛاد  ٚاٌجصش  ٠ىْٛ ػٓ طش٠ك  – 1

 ُ خضٔٙب ٌّؼٍِٛخ ٚفّٙب ِٚٓ ثّءح   لشاءح اػشض اٌصٛس ٚاٌمشا

اٌزؼ١ٍُ : ٠ىْٛ ػٓ طش٠ك طشذ االعئٍخ اٚ ِٓ خالي ػًّ وشٚثبد داخً اٌمبػخ ٠ٚزُ ِٕبلشخ اٌطٍجخ ف١ّب -2

 .ث١ُٕٙ  
 طشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاٌىالط سَٚ  ( اٌّغزّش فٟ ثشٔبِح )وٛوً ١ِذاٌسضٛس -1
 اٌزفبػً ٚاٌّشبسوخ ٚاٌزؼبْٚ داخً اٌصف -2
 طبٌت داخً اٌمبػخ ِغ رم١١ُ عٍٛن اٌ  -3

 اػذاد رمش٠ش ثّؼ١خ ٚاخجبد  اٌذساع١خ -4
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

 زبة إٌّب٘ح اٌسذ٠ثخ ٚطشائك اٌزذس٠ظ /ِسغٓ ػٍٟ ػط١خ و ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ػجذ اٌس١ٍُ. طشائك اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ /دمحموزبة  اٌّصبدس( )ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
اٌزٟ رّٕٟ ثمخ اٌطبٌت ٚردؼٍٗ اعزبرا ٔبخسب فٟ ١ّخ ١اٌىزت اٌزؼٍ

 اٌّغزمجً .ٚاُ٘ وزت اٌخبصخ ثبٌز١ّٕخ ٟ٘ وزت إثشا١ُ٘ اٌفمٟ .

١ٔذ ِٛالغ االٔزش االٌىزش١ٔٚخ,ة ـ اٌّشاخغ 

.... 
 ِٛالغ اٌخبصخ ثبٌز١ّٕخ ٚرؼض٠ض اٌثمخ اٌخبصخ ة دوزٛسح س٠بز١ٓ

ال ٔٙب رؼطٟ طبلخ ا٠دبث١خ ٚردؼً اٌشخص ٠شؼش ثبٌىبسصِب 

ٚاٌثمخ اٌؼب١ٌخ ثبٌٕفظ .ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ رزىٍُ ػٓ ٌغخ 

اٌدغذ ٚو١ف١خ اٌزٛاصً ٚضجظ إٌفظ فٟ خ١ّغ اٌسبالد اٌزٟ 

 طبٌت .٠زؼشض ٌٙب اٌّطجك ِغ اٌ
 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 
 
 رشد١غ اٌطبٌت ع اٌمشاءح اٌّغزّشح ٌىٟ رّٕٟ لذسرٗ  ٚرطٛسٖ ٚرمٛٞ ٌذ٠ٗ وبسصِب.-1
  
 
 

 سث١ٕخ اٌّمش .11

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛزذح / أٚ اٌّٛضٛع

ِمذِخ ػٓ  ٔظشٞ  طشائك اٌزذس٠ظ ِٚفِٙٛٗ طشائك اٌزذس٠ظ  2 1

 اٌّٛضٛع 
اعظ ٔدبذ اٌطش٠مخ ٚطشق  طرائق التدريس 2 2

 اٌزذس٠ظ
ٚاخت+ِشاخؼخ  ٔظشٞ 

 ١ِٛ٠خ +اخزجبس 

ٚاخت  ٔظشٞ  اخزجبساد اٌّٛضٛػ١خ ٚشف٠ٛخ  دريسطرائق الت 2 3

 +ِشاخؼخ+

 اخزجبس 

 
اٌزم٠ُٛ داخً اٌصف ٚاٌٛاخجبد  طرائق التدريس 2 4

 إٌّض١ٌخ 
ٚاخت +ِشاخؼخ  ٔظشٞ 

 +اخزجبس 

ٚاخت +ِشاخؼخ  ٔظشٞ  أ١ّ٘خ اداسح اٌصف  طرائق التدريس 2 5

 +اخزجبس 
+اخزجبس ٚاخت  ٔظشٞ  ِشىالد اٌصف١خ  طرائق التدريس 2 6

 +ِشاخؼخ 
ِٙبساد ص١بغخ ٚ رٛخ١خ  طرائق التدريس 2 7

 االعئٍخ اٌصؼجخ 
ِشاخؼخ  ٔظشٞ 

 +اخزجبس
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 %5 ال رزدبٚصّمشس ٚثٕغجخ اٌاضبفخ ِفشداد ٌٍّٕب٘ح ضّٓ اٌزطٛس اٌسبصً فٟ   

اٌّٛالغ اٌثمبف١خ اٌّخزصخ ثبٌز١ّٕخ ٚادخً دٚساد ٠ٚىْٛ رٌه ػٓ طش٠ك اضبفخ ِفشدح خذ٠ذح ٌٍّبدح ٚ٘ٛ ِزبثؼخ 

ToT  ٌٟٙب ِٓ رغ١١ش . ٠سذس ِٚباٌؼٍُ ِٛاوجخ رطٛس ٌٍّطجك ٠زٕغٕٝ ٌٚى 

 

 

 
 


