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الربنامج االكادمييمنوذج وصف   

 

 وصف الربنامج االكادميي

 

 

ا������ ا��	����� -١ ��
	� ا����ة  
ا�"�! ا� �
	� / ا���آ� -٢ آ��� ا�دارة وا�����د  

ا���&�
% ا�آ�د$��ا�!  -٣ ��! ا�����د  
ا�! ا�1/�دة ا�0/�.�� -٤ ,+��)ر$)س (�)م ا����د$�  

����ا56 ا�3���3 وا��ا,	� و��7� ����ا56 ا�و�4 وا�3�&��  �0)ي ا�0:�م ا�9را�� -٥   

% ا�(���د ا��	��9 -٦ �&�,  
ا����Aات ا�?�ر��� ا�<�ى -٧   

٢٠/٩/٢٠١٦  ٨-  EF(9اد ا�)إ H$ر�I  
أهداف املقرر - ٩  
تحسين المستوى العلمي للقسم طلبة وھيئة تدريس -  
توفير مناخ تدريسي أفضل للطلبة والتدريسيين -  
تھيئة الفرص الم-ئمة لسد حاجة القسم من الكفاءات العلمية-  
التحسن والتوسع في ا6ستجابة لسوق العمل وخدمة المجتمع  -  

خمرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -١٠  

املعرفة والفهم -أ  

	��7 ا�0:�$�ت ا�����د$� - ١أ  
7/! ا����L ا��5��K ا�����دي -٢أ   

	��7 ا�0:�$�ت ا�����د$� ذات ا�	��M - ٣أ  
P�+�I ا�O��L 7� ا�"9رى� (�4 ا��5��K ا�����دي - ٤أ  

	�� �/� - ٥أ ��Qوآ� Rآ��1
 �7�	
5��KI ا�)ST ا�����دي ����9 و  

	�� � ا��1�آ5 ا���OQ0  – ٦أ  

	�� � ا��1�آ7 5� �O�ع ا�0"5  – ٧أ  
7/! و�9رة ا�O��L (�4 ا��?X�O ا�����دي وه) 
� $�K��R ا���9 7� ا�)�V ا�K��T  - ٨أ  

املهارات اخلاصة باملوضوع -ب  
ا�����د ا�	�م -١ب  
ا�����د ا� �.� - ٢ب  
ا�����د ا�+�� - ٣ب  
ا����د ا�XQ0 وا������ت ا���OQ0  -٤ب  
ا��?X�O ا�����دي  -٥ب  
�O�ع ا�0"5 -٦ب  

 طرائق التعليم والتعلم
��Z�"0ت ا��"�Kات وا�90وات وا��T�Kا�� 

 طرائق التقييم

ا<���رات ����7 -  
ا<���رات �0)$� -  
ا�)ا���ت ا������ -  
ا<���رات ����ة-  

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل ((مراجعة الربنامج األكادميي))

@bàÇ@bäç�ß@bèÔîÔ¥@kÛbĐÛa@åß@òÈÓìn¾a@áÜÈnÛa@pbu‹¬ë@Š‹Ô¾a@˜öb—‚@áçü@bî›nÔß@aŒb°a@a‰ç@ïº†b×üa@wßbã�Ûa@Ñ–ë@‹Ïìí

.wßbã�Ûa@åàš@Š‹Ôß@ÝØÛ@Ñ–ë@éjyb—íë@N@òybn¾a@™‹Ï@åß@ôì—ÔÛa@ñ†bÐn�üa@ÕÔy@‡Ó@æb×@aˆa 



مهارات التفكري -ج  
_�ح ا[�\�� وا���,�ت (��/� دا<M ��(� ا�9را��� -١ج  

 �)(�ت &"���Z ,�9 ا����O  -٢ج 5�)  
  ا�����56 ا�)ا�L  -٣ج

 طرائق التعليم والتعلم
- �)(T(5 ا����Kوا�� ��+Qا.` ا���O, م�ا�"� ��Qآ� ���Oا� !��	I  
- ��7�Tا� S�Tت ا��"�ر وا��)ا�����a, ���Oو$9 ا��I  
L�O�I �$�+7 _�ح و�/�ت &:� 
?���Q آ)ا���ت ,���R_�ح أ�\��  -  

 طرائق التقييم
-  ��T�$ر P$ر��I  
- �
ا��1�رآ� ,�����bK ا��)  

	��7 ا���� 9ات ا��� 9KIث -  

(ا��/�رات ا�<�ى ا���	�"� ,"�,��� ا��)E�e وI�OI)ر ا�1?��)املهارات العامة واملنقولة -د  
�$�دة ا����	�ب ا�hه0� ��O��Lا��?9ام ا�K��)ب وZ�Z�ت ا�	�ض  - ١د� ���O�� ات�T�Kا�� i�T(��  

 طرائق التعليم والتعلم
تم التعرف على الجوانب النظرية من خ-ل التدريسيين في القسم وبعد ذلك تم اخذ الطلبة الى الجانب الميداني من خ-ل السفرات 

نفط وكذلك الجھاز المركزي ل-حصاء / البصرة لفروع التخطيط والحقول النفطية في مجال فرع الالعلمية ومنھا الشركات النفطية 
 والموانئ بالنسبة للفرع العام .

 طرائق التقييم
6 تزال ھناك طرق تقليدية للتقييم حيث لم يتم ادراج طرق جديدة باعتبار ان ھناك مھارات في التدريس وليس فقط في البحث العلمي  

 6ننا مؤسسة تعليمية وليس بحثية . 
    

الشهادات والساعات  -١٢
 املعتمدة

بنية الربنامج -١١  

الساعات والوحدات 
 املعتمدة

املستوى/  رمز املقرر او املساق اسم املقرر او املساق
 السنة

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٥٨(    


	��9ة 

V@ @†b—nÓüa@ù†bjßQ @  ¶ëüa@
Þëüa@‘ŠìØÛa T@ @òí†b—nÓa@paõa‹ÓE  

T@ @òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@  
V@ @ñŠa†üa@ù†bjß  
T@ @lì�b¨aQ   
V@ @æb�ãüa@ÖìÔy@  
V@ I@†b—nÓüa@ù†bjßR@H @  ¶ëüa@

ïãbrÛa@‘ŠìØÛa@T@ @òí†b—nÓa@paõa‹ÓE  
V@ @òj�b�a@ù†bjß@  
V@ @õb—yüa@ù†bjß@  
T@ @lì�b¨aR @  
T@ @pbîšbí‹Ûa@ù†bjß@  

L�O�Iدر�� ا��+��)ر$)س /   
س) ��(� و96ة      ٦٢(    


	��9ة 

V@ @òîö�§a@òí†b—nÓüa@òí‹ÄäÛaQ @  

òîãbrÛa@
Þëüa@‘ŠìØÛa 

V@ @ð†b—nÓüa@ÉöbÓìÛa@„íŠbmQ   
T@ @†ìÔäÛa@pbí†b—nÓa@  
T@ @µí†b—nÓýÛ@pbîšbíŠQ @  
T@ @òîßìÓ@pbib�yQ @  
T@ @òí‹“i@†Šaìß@pbí†b—nÓa@  
T@ @ð†b—nÓüa@õb—yüaQ @  



V@ òîö�§a@òí†b—nÓüa@òí‹ÄäÛaR @  òîãbrÛa@òÜy‹¾a@
ïãbrÛa@‘ŠìØÛa V@ @ð†b—nÓüa@‹ØÐÛa@„íŠbmR   

T@ ÒŠb—¾a@pbí†b—nÓa@  
T@ @µí†b—nÓýÛ@pbîšbíŠR @  
T@ @òîßìÓ@pbib�y@  
T@ H@ïÜàÇI@pbj�by@òª‹i@  
T@ @ð†b—nÓüa@õb—yüaR @  

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

V@ @ïÜØÛa@†b—nÓüa  òrÛbrÛa@òÜy‹¾a@
@†b—nÓüa@Ê‹Ï
âbÈÛa 

V @òí†b—nÓüa@òîàänÛa  
V @ïÛë†@†b—nÓa  
V @ïšbíŠ@†b—nÓa  
T @òßbÈÛa@òîÛb¾a  
T @ïÇbä–@†b—nÓa  
T @ïÇaŠ�Ûa@†b—nÓüa  
T @ÝÔäÛa@pa†b—nÓa  
T@ @ò÷îjÛa@pa†b—nÓa  

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

V @òßa‡n�ß@òîàäm  òrÛbrÛa@òÜy‹¾a@
@ÁîĐƒnÛa@Ê‹Ï
ïvîma��üa 

V @ðŠa†a@†b—nÓa  
V @ïvîma��a@ÁîĐ¦  
V @ïàîÜÓa@ÁîĐ¦  
V @òí‹“i@†Šaìß@òîàäm@ÁîĐ¦  
V @ÉíŠb“ß  
T @pbãŒaìßë@òßbÇ@òîÛbß  
T @pbßìÜÈß@áÄã  

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

V ïÜØÛa@†b—nÓüa@  òrÛbrÛa@òÜy‹¾a@
@†b—nÓa@Ê‹Ï
ÁÐäÛa 

V òîĐÐäÛa@ò�bî�Ûa@  
V òîÛë‡Ûa@ÁÐäÛa@Öaì�a@  
V ïÈîjĐÛa@ŒbÌÛa@pbí†b—nÓa@  
V òÓbĐÛaë@ò÷îjÛa@  
V òîĐÐäÛa@òÇbä—Ûa@  
T òÓbĐÛa@pbîäÔm@  
T òîĐÐã@ñŠa†a@  

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

V ÝÔäÛa@†b—nÓa@ù†bjß  òrÛbrÛa@òÜy‹¾a@
†b—nÓa@Ê‹Ï@
ÝÔäÛa 

V òí‹›¨a@òîàänÛaë@ÝÔäÛa  
V @òîÛìÛa@ñŠbvnÛa  
V pa†a‡ßüaë@øãaì¾a@ñŠa†a  
T ïÇbä—Ûa@†b—nÓüa  
T ð‹zjÛa@ÝÔäÛa@òîÏa‹Ìu  
T òîÏ‹—¾a@òîÛë‡Ûa@pýßbÈ¾a@  
T ÝÔäÛa@À@paõa‹Ó  

 

 

 



L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

V@ @ @Öa‹ÈÛa@òÓb�@pbí†b—nÓa@ @  òÈia‹Ûa@òÜy‹¾a@
†b—nÓa@Ê‹Ï@
ÁÐäÛa 

V @òîĐÐã@ÉíŠb“ß@áîîÔm@ @  
V @ñ†‡vn¾a@òÓbĐÛa@pbí†b—nÓa@ @  
V ïÛë†@†b—nÓa@ @  
T ï�bîÓ@†b—nÓa@ @  
T @ÁÐäÛa@pbí†b—nÓa@ @  
T @ð†b—nÓa@ÁîĐ¦@ @  
T @s¢@Êë‹“ß@ @  

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

T@ @ @ÁîĐ¦@kîÛb�a@  òÈia‹Ûa@òÜy‹¾a@
ÁîĐƒnÛa@Ê‹Ï@T @ï�bîÓ@†b—nÓa@  

T @pbîÜàÇ@tì¢@  
V @òí†b—nÓa@ôë‡u@  
T @pbãŒaìß@ÁîĐ¦@  
V @ïÜ×@†b—nÓa@  
V @Šbàrn�üa@ÁîĐ¦@  
V @@ñb“äß@ÁîĐ¦@  
T @s¢@Êë‹“ß  

L�O�I / )ر$)س��در�� ا��+ 
س) ��(� و96ة      ٤٤(    


	��9ة 

V@ @ @ï�bîÔÛa@†b—nÓüa  òÈia‹Ûa@òÜy‹¾a@
âbÈÛa@Ê‹Ï V @pbîÜàÇ@tì¢  

V @òí‡ÔäÛa@òí‹ÄäÛa  
V @ÉíŠb“ß@òí†b—nÓa@   
T @ÁîĐƒnÛa@kîÛb�a  
T @òí†b—nÓa@áÄã  
T @ÁÐäÛa@pa†b—nÓa  
T @òª�Ûa  
T @s¢@Êë‹“ß  

 

التخطيط للتطور الشخصي   -١٣  

 
 
 
 
 

القبول -٠١٤  
للدراسات الصباحية –القبول المركزي  -    
حسب المعدل والمنافسة  –التقديم المباشر للدراسات المسائية  -   
في المراحل الثالثة يتم اعتماد الية الطلبة ا6وائل لفرع النفط وفي المرتبة الثانية لفرع التخطيط واخيرا ل-قتصاد العام    -  

أهم مصادر املعلومات عن الربامج  -١٥  
 
 
 

 

 



 

 


