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 وصف البرنامج األكاديسي 

عمؼ الستؾقعة مؽ الظالب ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
 ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ البخنامج قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةتحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 
 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكد القدؼ العمسي

 ياكاديس او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس ادارة االعسال اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي
 سشؾي /مقخرات /أخخى 

 الفرمي )كؾرسات(

 17/9/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 هداف البرنامج األكاديسيأ
 الستشتاج السشظقي .تشسية التفكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لجى الظالب واكدابو ميارات التحميل وا .1

 تؾفيخ خمفية ادارية  وتخظيظية لجى الظالب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار. .2  
 اعجاد الظالب أعجادا أساسيا بسا يسكشو مؽ ادارة عسمو بعج التخخج بشجاح .. 3  
 اقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االختراص .4  
 بحؾث والجراسات السالية واالدارية التي تداىؼ في خجمة السجتسعاعجاد ال. 5  
 .اكتداب الظالب السيارات االساسية السشاسبة في مجال التخرص )السيشة ( التي يمتحق بيا بعج التخخج.6  
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 مخرجات البرنامج السطمهبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم
 السعرفية األهدافأ.
  العسل عمى -1أ
 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ
 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ
 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ
 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ
 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبرنامجا السهاراتية األهداف ب
 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 
 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 
 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم
 والتعمؼ االستاذ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   
 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا  
 السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.  
 

 طرائق التقييم
 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1

 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  
 طرائق التعميم والتعمم

 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 يؾميالحزؾر ال .3

  السشقهلة )السهارات االخرى الستعمقة لقابمية التهظيف والتطهر الذخري( والتأهيميةالسهارات العامة د.  
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 .اً وعيفتو بكفاءة وفعالية ، عمسا وفشا وميشة وسمؾكا حدش أداء. ان يتقؽ الظالب 1د 
 تعامل اإليجابي مع السؾاطؽ   رسالة مشغستو وأىجافيا فزال عؽ ال  القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 مخؤوسيو وزمالئو. م. االلتدام بالزؾابط والتعميسات وصيانة الحخم الجامعي واحتخ عمى. ان يحافظ الظالب 3د
 -:.معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د

 تظؾيخ ميارات االقشاع والحؾر. (1
 تظؾيخ ميارات الكيادة والتأثيخ. (2
 .تظؾيخ ميارات العسل الجساعي (3

 
 طرائق التعميم والتعمم

 الظخيقة االستقخائية .1
 ياسيةالظخيقة الك .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طرائق التقييم 
 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 بشية البرنامج. 11
انًرحهخ 

 انذراضُخ
 اضى انًبدح

 انطبػبد انًؼزًذح    

 ػًهٍ َظرٌ      

  3 ادارح انًؼرفخ انراثؼخ

 

 التخطيط لمتطهر الذخري
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 مشيج اكاديسي إعجاد .1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل 

 معيار القبؾل السخكدي            
 أهم مرادر السعمهمات عن البرنامج

جامعة البصرة  وكلية البصرة للعلوم  –ادارة املعرفة   -ظم القطانمناف عبد الكا –دمحم حسني منهل 
  .2012والتنولوجيا.

 ...املوثوقة..املراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنيت
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 مخظط ميارات السشيج        

 لخاضعة لمتقييميرجى وضع اشارة في السربعات السقابمة لسخرجات التعمم الفردية من البرنامج ا                     

 مخرجات التعمم السطمهبة من البرنامج 

 الدشة / السدتهى 
 
 ادةاسم الس
 

 األهداف السعرفية
األهداف السهاراتية 
 الخاصة بالبرنامج

األهداف الهجدانية 
 والقيسية

السهارات العامة والتأهيمية 
األخرى  السشقهلة )السهارات

الستعمقة بقابمية التهظيف 
 والتطهر الذخري(

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

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السركزالعمسيالقدم 

 ادارة السعخفة السادةاسم / 

 إلكتخوني أو مجمجأو  (حزؾري ) ىش ادارح االػًبلَثكهىر أشكال الحزهر الستاحة

  خابعةلا السخحمة ثانيلاالفرل / 

 ساعة 30 عدد الداعات الدراسية )الكمي(

 17/9/2021 تاريخ إعداد هذا الهصف 

 :ف السقررأهدا
مجسؾعة السيارات الستؾفخة في السشغسة  فيؼ التي تسكشو مؽ  األساسيةتدويج الظمبة بالسعمؾمات  .1

 االدارية 
 تسكيؽ الظالب مؽ التعامل مع معظيات بيئة االعسال السعاصخة. .2
 تعديد قجرات الظالب في مجال تحقيق استجابة استخاتيجية لتحجيات العسل. .3
 االبتعاد عؽ االرتجال وتشبي مشيج عسل مشغؼ لتحقيق األىجاف بعيجة األمج. .4
امتالك الظالب لسعخفة كيف في مجال تظؾيخ خيارات استخاتيجية تديؼ في تحقيق السيدة  .5

 التشافدية والخيادة. 
استيعاب عسميات الرياغة االستخاتيجية وتظؾيخ قابميات الظمبة عمى تظؾيخ : يسكؽ الظالب مؽ .6

 خيارات االستخاتيجية.ال
معخفة اساسيات الخقابة االستخاتيجية وطخائق تعديد عسل السشغؾمة رقابية :  يسكؽ الظالب مؽ .7

 فاعمة.
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 مخرجات السقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

   األهداف السعرفيةأ.
 رؼرَف انطبنجخ ثبنًفبهُى األضبضُخ نإلدارح االضزرارُدُخ.1أ

 حم ػهًُخ اإلدارح االضزرارُدُخ.اضزُؼبة يرا.2أ

 يؼطُبد ثُئخ االػًبل انًؼبطرح وكُفُخ انزؼبيم يؼهب. ػهً انزؼرف.3أ

 يؼرفخ انغبَخ وانطجت وانكبيٍ وراء رجٍُ انُهح االضزرارُدٍ فٍ يًبرضبد يُظًبد االػًبل..4أ

  األهداف السهاراتية الخاصة بالسقرر. -ب
 وسائل التؾضيح – 1ب
 ئمة الفكخيةصياغة االس –. 2ب
   ي.مسارسة ميارات االترال االلكتخون –. 3ب
 صيغة رؤية ورسالة لسشغسات االعسال.  .4ب 

 تظؾيخ ميارات الظالبة في مجال التحميل االستخاتيجي..ب5ب
 تسكيؽ الظالب مؽ اعجاد الخظط االستخاتيجية والخظط الدشؾية التذغيمية .6ب 

 طرائق التعميم والتعمم
 . طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2اقذة .طخيقة السش1 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      

 طرائق التقييم
 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية 

رى الستعمقة بقابمية التهظيف والتطهر السشقهلة )السهارات االخ والتأهيميةالسهارات العامة د.  
 (الذخري

 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

 رالسقر  بشية

 الساعاخ األسثىع
هخرجاخ التعلن 

 الوطلىتح
اسن الىحذج / الوساق أو 

 لوىضىعا
 طريقح

 التعلين
 طريقح التقيين

1.  3 
 :انًؼرفخ  انًم ذخي

 

 واهًُزهبخ انًؼرف وفهىي 

 .واهذافهب

  ورطىرهب انًؼرفخَشأح. 

  انًؼرفخ.خظبئض 

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

2.  3 
 وأَىاع يظبدر

 فخانًؼر

 فخانًؼر ظبدري 

 فخانًؼر أَىاع 

 فخانًؼر َظرَبد 

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

3.  3 
يفبهُى  انًؼرفخ دارحا

 اضبضُخ

 فخانًؼر رطىر ادارح راحم ي

 انزٍ ضبهًذ فٍنؼىايم ا

 فخانًؼر رطىر ادارح 

 ادارح  واهذاف خواهًُ وفهىي

 فخانًؼر

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

4.  3 
يذاخم ويجرراد  

 إدارح انًؼرفخ

 انًؼرفخ إدارح يذاخم

 انًؼرفخ يجرراد  إدارح

 انًؼرفخ إدارح  يذارش

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

5.  3 
ػًهُبد إدارح 

 انًؼرفخ 

 إدارح انًؼرفخ رشخُض 

 ورحذَذ اهذافهب

 إدارح  وخسٌىنُذ ر

 انًؼرفخ

 إدارح ورىزَغ  َشر

 انًؼرفخ

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

6.  3 
 قورطجُضزرخبع ا

  إدارح انًؼرفخ 

 انًؼرفخ ضزرخبعا 

 انًؼرفخ دايخا 

 انًؼرفخ رطجُق 

َظرٌ 

يغ 

 قشخيُب

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

7.  3 
انؼُبطر االضبضُخ 

 إلدارح انًؼرفخ
االشخبص  –زُدُبد االضزرن

 وانؼًهُخ.-انزكُىنىخُب –

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

8.  3 
اضزرارُدُبد  إدارح 

 انًؼرفخ

  ًُخ واالهانًفهىو

 واالهذاف

  اضزرارُدُبد  إدارح اَىاع

 .خانًؼرف
  االضزرارُدُخ انًذاخم

 دارح انًؼرفخ.ال

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

9.  3 
إدارح   زطهجبدي

 انًؼرفخ

 رحذَبد إدارح انًؼرفخ 

 خيذَر انًؼرفور د 

 نرئُصا
 انُدبذ وانفشم فٍىايم ػ 

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ
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 إدارح انًؼرفخ

11.  3 
ثُبء ثرَبيح  إدارح 

 انًؼرفخ

  انخطىاد األونُخ نجُبء

 .ثرَبيح  إدارح انًؼرفخ
  إدارح َضىج ًَبرج

 .انًؼرفخ
  انًؼرفُخانخرائظ ثُبء 

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

بد يغ يشبرك

 ايزحبٌ فظهٍ

11.  3 
انًؼرفخ دارح ا

 القزظبد انًؼرفٍاو

 وخظبئض فهىو ي

 .قزظبد انًؼرفٍاال

 قزظبد اال انزحىلجرراد ي

 .ويزطهجبره انًؼرفٍ

 قزظبد اال فٍالضزثًبر ا

 .انًؼرفٍ

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

12.  3 
إدارح انًؼرفخ  دور

 وػًهُبد األػًبل

 

 ػًهُبد األػًبل فهىوي 

 ُبطق انًطزهذفخًوان

 ر إدارح انًؼرفخ فٍ ادو

 ػًهُبد األػًبل

 فإدارح انًؼرفخ  رىظُف ٍ

 انزُبفطُخ حرحقُق انًُس

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

13.  3 
إدارح انًؼرفخ 

 واالثذاع انزُظًٍُ

  انؼالقخ ثٍُ إدارح انًؼرفخ

هًىارد ن  ُخاالثذاػ وانقذراد

 .انجشرَخ.

 انًؼرفخ دارح ا ثٍُ انؼالقخ

 .انًُزىج ثذاعوا
  انؼالقخ ثٍُ إدارح انًؼرفخ

 االثذاعاضزرارُدُبد و

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

14.  3 
 وإدارح انًؼرفخ 

االًَبط انحذَثخ 

 وانًؼبطرح

  ادارح اندىدح إدارح انًؼرفخ

 انشبيهخ واػبدح هُذضخ

 االػًبل.

  وَظى إدارح انًؼرفخ

وادارح  انًؼهىيبد االدارَخ

 .القبد انسثىٌػ

  نًؼرفخ ورأش انًبل اادارح

وانًطؤونُخ  انفكرٌ

 .ُخُخ واخالقاالخزًبػ

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ايزحبٌ فظهٍ

 

 

 

 

 

 

 

3 
انًبنُخ رافؼخ نا

 ادارح وقُبش

 .انًؼرفخ

  انًبنُخ.انرافؼخ 

 إلدارح انًقبَُص االدراكُخ 

 انًؼرفخ

 انكًُخ انًبنُخ و صبَُقًان 

 إدارح انًؼرفخ

َظرٌ 

يغ 

 يُبقشخ

يشبركبد يغ 

 ٌ فظهٍايزحب
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 : :استخذام الحاسىب واألفالم والوحاضراخ الفذيىيح الوثاشرج الثٌيح التحتيح

ـ الكتة الوقررج 1

 الوطلىتح

وكهُخ  انجظرح خبيؼخ  –انًؼرفخ ادارح   -جذ انكبظى انقطبٌيُبف ػ –حطٍُ يُهم دمحم 

 .2119انجظرح نهؼهىو وانزُىنىخُب.

السيسثاى للطثاعح دار  –جاهعح تغذاد -الوعرفحادارج  –عىاد الكثيسيالذيي صالح 

 .2012-والٌشر والتىزيع
ـ الوراجع 2

الرئيسيح 

 )الوصادر(

 

اـ الكتة والوراجع 

 التي يىصى تها

 

ب ـ الوراجع 

ح، هىاقع االلكتروًي

 االًترًيد ....

 . واالخري انًىثىقخ وانؼبنًُخ  انًىاقغ اإلنكزروَُخ نهدبيؼبد انؼرثُخ

 خطة تطهير السقرر الدراسي 
و تقجيؼ مقتخحات لمقدؼ  ..والعسل عمى تظبيقيا في سج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيجتان يع  

مع تقجيؼ تقخيخ عمسي لسؾضؾع معاصخ خارج مفخدات السادة السعشية مؽ السفخدات. (% 10- 5لتحجيث )
الظمبة عمى اصجار الشذخات الججارية التؾضيحية الستعمقة بسفخدات السادة والتأكيج عمى الحاالت تحفيد 

 الجراسية السحمية والعخبية والعالسية.

 


