
 

 

 البرنامج االكاديمي نموذج وصف 

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

 

 االستفادةمنه لتحقيق  املتوقعة التعلم وخمرجات ربنامجال خصائص ألهم مقتضيًا إجيازًا هذا لربنامج االكادمييا وصف يوفر

 م.يف القس املتاحة التعلم فرص من القصوى

 

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد سسة التعليميةالمؤ .1

 إدارة االعمال القسم الجامعي / المركز .2

 االعمال إدارةبكالوريوس في  البرنامج االكاديمياسم  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4

 كورسات + بحث  النظام الدراسي  .5

 AASCB برنامج االعتماد المعتمد .6

 لبرنامج يخضع لتعليمات الوزارة ا المؤثرات الخارجية  .7

 18/11/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

يعزز الربنامج االكادميي املهارات والقدرات اإلدارية لألفراد،  فضاًل عن متكينهم  :برنامج االكاديميالأهداف  .2
ظيمي، ة والسلوك التنوزيادة معارفهم يف جماالت العلوم اإلدارية كافة مثل )اإلدارة االستراتيجية ، إدارة املنظم

 إدارة التسويق ، إدارة اإلنتاج والعمليات ، إدارة املوارد البشرية ، اإلدارة املالية (. 
 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 أ. المعرفة والفهم

  
ي المجال البحثي االعمال ، فضالً عن المعرفة المتخصصة ف إدارة. اكساب الطالب المعرفة العامة في 1

 للطالب.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. تمكين الطالب من مهارات التفكير وتشخيص المشكالت البحثية والتعامل معها وفق أسلوب البحث 2

 العلمي.

 
 ب. المهارات الخاصة بالموضوع

 . مهارات التفكير العلمي واالبداعي في حقل االختصاص.1

 . مهارات البحث العلمي والتحليل االحصائي.2

  .ييمائق التقطر 

 . االمتحانات .1

 . اعداد البحوث والتقارير .2

 . واجبات يومية.3

 .بحث تخرج.4

 

 التفكير مهاراتج. 

 .القدرة على التفكير وتوليد المعرفة الجديدة . 1

 وتطوير المهارات . اإلبداعية.التعامل مع المعطيات البحثية وفق المداخل 2

 طرائق التعليم والتعلم

 حاالت الدراسية ، المناقشات العلمية .المحاضرات  ، ال

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والمنقولة )د. 

 . القدرة على العمل في فريق متعدد االختصاصات.1

 . القدرة على التواصل البناء.2



 

 

 

 عايل والبحث العلميوزارة التعليم ال

 دائرة البحث والتطوير
 اللجنة الوزارية لتحديث وتطوير املوارد املعرفية

 ملناهج العلوم اإلدارية واالقتصادية

 اجلامعات واألهليةاحلكومية 

 الكليات واألهليةاحلكومية 

 إدارة االعمال
 القسم والتخصص

 الدرجة املمنوحة بكالوريوس

 دةعدد الساعات املعتم 139

 العام الدراسي 9119/9191

 املنهاج الدراسي على وفق نظام املقررات

 (ساعة معتمدة59ثا:متطلبات قسم : )الث

 ( ساعة معتمدة89.متطلبات قسم إجبارية : )1

 رمزه سابقال همتطلب هاتساع مقررالأسم  مقررالرمز 

BADM201 2الادارة اعم 3 1إدارة موارد بشرية  

BADM202 1إدارة موارد بشرية 3 2ارد بشريةإدارة مو BAD201 

BADM203 2الادارة اعم 3 ادارة تسويق  

BADM204 ادارة تسويق 3 ادارة تسويق حديثة BADM203 

BADM205 2الادارة اعم 3 نظرية منظمة  

BADM206 نظرية منظمة 2 سلوك تنظيمي BADM205 

BADM207 2الادارة اعم 2 أادارة سلسلة تجهيز  

BADM208 ادارة سلسلة تجهيز 2 ادارة امدادات BADM207 

BADM209 2يةالمحاسبة م 2 1محاسبة متوسطة  

BADM210 1محاسبة متوسطة 2 2محاسبة متوسطة BADM309 

BADM212 2احصاء  2 يب كميةالاس  

BADM301 
 1يةالادارة م

3 
 2الادارة اعم

 2يةالمحاسبة م
 

BADM333 1يةالادارة م 3 2يةالادارة م BADM301 

BADM303 2الادارة اعم 2 نظم معلومات ادارية  

BADM304 نظم معلومات ادارية 2 تكنولوجيا معلومات BADM303 

BADM305  2الادارة اعم 3 1إدارة إستراتيجية  

BADM306 1إدارة إستراتيجية  3 2إدارة إستراتيجية BADM305 

BADM309 2الادارة اعم 3 إدارة جودة --- 

BADM310 إدارة جودة 3 إدارة بيئة BADM309 

BADM307 2محاسبة متوسطة 2 1محاسبة كلفة BADM210 

BADM308 1محاسبة كلفة 2 2محاسبة كلفة BADM307 

BADM311 كلياقتصاد 3 دراسات جدوى  

BADM312 دراسات جدوى 3 ادارة مشاريع BADM311 

BADM313 2 القانون اعم -  

BADM314 1يةالم ادارة 2 إدارة الخطر BADM301 

BADM403 1ادارة مصارف  BADM330 2يةالادارة م  

BADM404 1ادارة مصارف 2 2ادارة مصارف BADM403 

BADM401 ادارة امدادات 3 1إدارة إنتاج وعمليات BADM208 

BADM402 1إدارة إنتاج وعمليات 3 2إدارة إنتاج وعمليات BADM401 

BADM405 2بشريةإدارة موارد  3 1ادارة معرفة BADM202 

BADM406 1ادارة معرفة 3 2ادارة معرفة BADM405 

BADM409  تحليل احصائيspss 2  2احصاء  

BADM410 
الدارة  محوسبة تطبيقات

  العماال
2 

 يب كميةالاس
BADM212 

BADM412 2 بحث تخرج اداري   

  مستوفي شهر واحد تدريب صيفي
 

 :( ساعة معتمدة81) جامعة:أوال: متطلبات 

 ( ساعة معتمدة81جبارية) اجامعة .متطلبات 8

 المقرر الدراسي
 ساعاته اسمه رقمه

 
 متطلبه السابق توزيعها

 اسمه رقمه ع ن

 - -  2 2 8لغة عربية 

 - - - 3 3 8لغة انكليزية 

 - - 1 1 3 حاسوب 

 - - - 1 1 وديمقراطية حقوق انسان 

  - - 1 1 اخالقيات المهنة 

 (ساعةمعتمدة6جامعة اختيارية: ) .متطلبات2

 رمزه سابقال همتطلب وحدات مقررالأسم  مقررالرمز 

 --- --- 3 عراقالحضارة  

 --- --- 3 تربية بدنية 

 --- --- 3 علم نفس 

 --- 1لغة عربية 3 2لغة عربية 

  1لغة انكليزية 3 2لغة انكليزية 

  حاسوب 3 حاسوب متقدم 

 

 ( ساعة معتمدة13.متطلبات قسم  اختيارية : ) 2

 رمزه لسابقامتطلبه  ساعاته أسم مقرر مقررالرمز 

  2الادارة اعم 2 ادارة سياحية 

  -- 2 عامة سياسات 

  -- 2 تجارية مراسالت 

 معتمدة( ساعة 16جبارية:)ا ثانيا: متطلبات كلية

 المقرر الدراسي
 
 رقمه

 
 اسمه

 
 ساعاته

 متطلبه السابق توزيعها

 رقمه اسمه ع ن
808ACTG 1 1 3 8محاسبة مالية - - 
801 ACTG 8محاسبة مالية   1 1 3 1محاسبة مالية 

 - - - 3 3 1ادارة اعمال 

 1ادارة اعمال -  3 3 2ادارة اعمال 

 - - - 3 3 جزئي اقتصاد 

 جزئي اقتصاد   3 3 كلي اقتصاد 

 - - - 3 3 1احصاء 

 1احصاء   3 3 2احصاء 

 - - - 2 2 مناهج بحث 

 برنامجبنية ال .11



 

  إحصاء 2 احصاء متقدم 

  --- 2 ريادة اعمال 

  جزئي اقتصاد 2 الاقتصاديات اعم 

  2الادارة اعم 2 ادارة تغيير 

  -- 2 شركات حوكمة 

  -- 2 بحوث عمليات 

2إدارة إستراتيجية 2 ادارة تفاوض   BADM306 

  -- 2 ادارة ازمات 

 BADM306 2جيةإدارة إستراتي 2 تفكير استراتيجي 

  ادارة تسويق حديث 2 سلوك مستهلك 

 BADM306 2إدارة إستراتيجية 2 ادارة دولية 

 BADM402 2ادارة انتاج وعمليات 2 نظم انتاج معاصرة 

 BADM305 1إدارة استراتيجية  2 سيناريوهات 

 BADM333 2مالية ادارة  2 يةالادارة مشتقات م 

  اقتصاد كلي 2 تنمية مستدامة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

تتطلب )س (  بكالوريوسدرجة ال الشهادة والساعات المعتمدة

 ساعة معتمدة

 

  ساعة 132 ة االعمالإداربكالوريوس في 

 

 . التخطيط للتطور الشخصي12

 النشاط الالصفي

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية والمعهد(. معيار القبول 13

 ليم العالي والبحث العلميالقبول المركزي في وزارة التع

 . أهم مصادر المعلومات عن البرنامج.14

 دليل الطالب للقبول المركزي المعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
 

 

 


