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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةإذا كان الظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا 

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكد القدؼ العمسي

 اكاديسي او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 سالبكالؾريؾس ادارة االع اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                  الفرمي )كؾرسات(                  

                    77/9/0207          تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي
ميارات التحميل واالستشتاج  تشسية التفكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لجى الظالب واكدابو .7

 السشظقي .

 تؾفيخ خمفية ادارية  وتخظيظية لجى الظالب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار. .0  

 اعجاد الظالب أعجادا أساسيا بسا يسكشو مؽ ادارة عسمو بعج التخخج بشجاح .. 3  



    
 

 
 

  

 راصاقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االخت .4  

 اعجاد البحؾث والجراسات السالية واالدارية التي تداىؼ في خجمة السجتسع. 5  

 اكتداب الظالب السيارات االساسية السشاسبة في مجال التخرص )السيشة ( التي يمتحق بيا بعج التخخج ..6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ         

 

 

 لمعرفيةاالهداف ا

 

  العسل عمى -7أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -0أ

 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 ف السحاضخات الفجيؾية.تؾعي -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 7ب 

 تؾعيف االمثمة السالئسة. 0ب 



    
 

 
 

  

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميؼ الحي يسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعم  

 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 0 االختبارات اليؾمية .7
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 رفؾف.حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في ال طخح االسئمة -7ج             

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -0ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             

 الذفؾية االختبارات .7



    
 

 
 

  

 االختبارات الكتابية .0
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 أداء....... ان يتقؽ الظالب 7د 
 .......القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 0د 
 ........ ان يحافظ الظالب عمى3د
 ........معمؾماتو عؽ ان يظؾر الظالب. 4د
 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ  

 الظخيقة االستقخائية .7
 الظخيقة الكياسية .0
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .7
 االختبارات الذفؾية .0
 االختبارات اليؾمية .3

 . بنية البرنامج22

 الداعات السعتسجة     ادةلساسؼ االسخحمة 



    
 

 
 

  

 الجراسية 
 عسمي نغخي      

  0 السال الفكخي  رأس   الثانية

 

 التخطيط لمتطور الشخصي

 إعجاد مشيج اكاديسي .7

 بجقة. البخنامج.متابعة 0

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(حاق بالكمية أو األنغسة الستعمقة بااللت ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي            

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج
1- Bassi , lauri , harnessing the power of Intellectual capital , training & 

development , 1997 , 51  ,  

2- Edevinsson & Malon , Intellectual Capital : Realizing your Company True 

Value by Finding Its 

3- Hidden Brainpower: Harper Business , New York, 1977   

 مقال ، والعشرين الحادي القرن أعمال لمنظمات الحقيقية الثروة:  الفكري الرأسمال العنزي سعد -4

 ةكلي والعشرين، الخامس العدد ، الثامن المجلد. ، واإلدارية االقتصادية العلوم مجلة في منشور

 .  1002 ،العراق  واالقتصاد، اإلدارة

 والتوزيع، للنشر الوراق ،1 ط والعمليات، االستراتيجيات المفاهيم: المعرفة إدارة نجم، عبود نجم -5

1002 



    
 

 
 

  

 

 



    
 

 
 

  

 

 مخظط ميارات السشيج        

 ج الخاضعة لمتقييؼيخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنام                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

  الدشة / السدتؾى 

 ادةاسؼ الس

 

األىجاف السياراتية  األىجاف السعخفية 
 الخاصة بالبخنامج 

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

السيارات العامة والتأىيمية 
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 ذخري(والتظؾر ال

 4د 3د 0د 7د 4ج 3ج 0ج 7ج 4ب 3ب 0ب 7ب 4أ 3أ 0أ 7أ

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

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

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

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



    
 

 
 

  

 ادةسؾذج وصف السن

 ادةوصف الس

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 ارة االعسالاد / السخكدالقدؼ العمسي

 رأس السال الفكخي   السادةاسؼ / 

 أو ألكتخوني دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزؾر الستاحة

 ....الثانية ...السخحمة    الثانيالفرل / 

 ساعة 32   عجد الداعات الجراسية )الكمي(

 77/9/0207                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 :أىجاف السقخر        

 االداريت  مجمىعت المهاراث المتىفرة في المنظمت   فيؼ التي تسكشو مؽ  األساسية.تدويج الظمبة بالسعمؾمات 7

   التي تتمتع بمعرفت واسعت تجعلها قادرة على جعل المنظمت عالميت .تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة0
  . العامة األىجاف بأىؼتدويج الظمبة .3

 دبداية  لمنظمن  زايدة القدرة اإل -1
 جذب العنالء وتعزيز والئهم لمنظمن   -2

 .......تعزيز التظافس ابلوقت من خالل تقدمي املزيد من املظتجات اجلديدة أو املتطورة -3

مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 
 ؛البخنامج.



    
 

 
 

  

 .....االستجابت لمتطلباث العمالء والفرص التي تتيحها التكنىلىجيا مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

 لمسادة العمسية  معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 السادة السعخفية . ان يكؾن لجى الظالب القجرة عمى التعامل مع  .4

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيؼ السادة -7أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -0أ

 ؾضيحيةاعجاد الؾسائل الت -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 وسائل التؾضيح – 7ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 0ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 

 . طخيقة العرف 4جؾاب ل والا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 0.طخيقة السشاقذة 7 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      

                         

 طخائق التقييؼ 



    
 

 
 

  

 

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 

 قابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة ب والتأىيميةد. السيارات العامة  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .7د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .0د
 . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

   

 



    
 

 
 

  

 بشية السقخر                                 

الداعا األسبؾع
 ت

اسؼ الؾحجة / أو  مخخجات التعمؼ السظمؾبة
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

التظؾر التاريخي لسفيؾم   0    األول  
 راس السال الفكخي 

 -وصف السادة 
استعخاض 
السجارس 

 الفكخية
  اهم الظمرايت 

 

 pdfمحاضرة   

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 

PowerPoint 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 األىسية تحميل السال الفكخي  رأس أىسية     0  الثاني
 .واألىجاف

تسييد بيؽ رأس السال 
   الفكخي والسادي

 pdfمحاضرة   

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 

PowerPoint 

اختبارات 
 / اختباريؾمية
 شيخي 

  

 الثالث

0 
السال  رأسخرائص  

 الفكخي 
 

مفيؾم ومكؾنات - 
 راس السال البذخي 

مفهوم ومكوانت راس  -
 املال املادي

  

 pdfمحاضرة    

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 

PowerPoint 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 الخابع
 
 

       
0 
 

السجاخل الخئيدية       
 جراسة رأس السال الفكخي ل

 

 
ادارة راس السال - 

الفكخي بالسفاليؼ 
 االخخى 

 pdfمحاضرة   

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 

PowerPoint 

 
 

اختبارات 
 يؾمية

 
 

 

 الخامذ

 
 
0 

 
 
 

 
 
 

   

 

 pdfمحاضرة 

 
 

اختبارات 



    
 

 
 

  

        
     

األساسية لخأس  العشاصخ
 السال الفكخي 

 
اهمية راس المال   

 الفكري 

 
  

 االصول -2

 االربعة

 لبناء

 المنظمة

 االدارية

 واهمية

 المال رأس

 الفكري

   فيها

خصائص    -1

راس المال 

 الفكري 

 الخالصة    -3

 المناقشة  -4

 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 

PowerPoint 

/ اختبار يؾمية
  شيخي 

 

  
 

 الدادس
       
            
  0 

    
 المال   رأس بناء متطلبات 

 2ج المنظمة في الفكري

  مداخل دراس  رأس :
املال الفكري وادبعاد 

 تطوره
 ادبعاد التطور : 
  :المٌاس 

 واإلفصاح
   لرأس المحاسبً

 فً الفكري المال
 التصاد ظل

 .المعرفة
 
 
 

 
 السشاقذة 

 pdfمحاضرة مع 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 ط  دبرانمج دبواس
PowerPoint 

 
اختبارات 

 يؾمية
 

 الدابع
 

      0 
 
 المال   رأس بناء متطلبات  

 المنظمة فً الفكري
 2ج

 المٌاس عملٌة مفهوم  
   لرأس المحاسبً

 .الفكري المال
 الحاالت:  الثانً الفرع
 .المٌاس تتوجب التً

 أهمٌة: الثالث الفرع
 وأدواته  المٌاس،

المنالشة 
 والتحلٌل 

 

 
 السشاقذة 

 pdfمع  محاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 
/ اختبارات يؾمية

 اختبار شيخي 
 



    
 

 
 

  

 الثامؽ
أهمٌة لٌاس راس  - 0

 المال الفكري 

 

اهم طرق  -

 المٌاس 

مشاكل قةاس راس املال 
 الفكري

 اختبار يؾمي 

 التاسع
االسالٌب المحاسبٌة والمالٌة  0

 أس المال الفكريلمٌاس ر
 األسالٌب المحاسبٌة  

 pdfمحاضرة  االسالٌب المالٌة

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 اختبار يؾمي

 العاشخ
مناذج خمتارة لقةاس رأس املال الفكري  0

 1ج
o نموذج Skandia 

   ٌسمى ما او أو

Market 

Value  سنة

1991 

 بطالة  نموذج

األداء 

المتوازن

BSC  

 نموذج 

مرالبة 

 األصول

 غٌر

 الملموسة

 وضبطها :

 

 pdfمحاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 اختبار يؾمي

 الحادي عذخ
مناذج يف قةاس رأس املال الفكري  0

 2ج
  1991منوذج 

Bruwn 
 1991 نموذج 

Buren and 

Hork 

 نموذج 

 االتجاهات

   س  لرا الثالثة

 الفكري المال

 

 pdfمحاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 اختبار يؾمي



    
 

 
 

  

 باشخة: :استخجام الحاسؾب واألفالم والسحاضخات الفجيؾية السالبشية التحتية 

                        ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 7

 الثاني عذخ
 رأس لمٌاس ممترح إطار 0

 الفكري المال
 الرب جاد دمحم التراح
 رأس لمٌاس نموذجا

 الفكري المال

 pdfمحاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 مج دبواسط  دبران
PowerPoint 

 اختبار يؾمي

 الثالث عذخ
 أساسٌة مفاهٌم  الفكري  المال رأس  إدارة   0

 راس  إدارة نماذج
 الفكري المال

 pdfمحاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 اختبار يؾمي

 الخابع عذخ
  نموذج   نساذج أدارة رأس السال الفكخي  0

Stewart 

 موذج ن
Leonard & 

Strauss 

 pdfمحاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 اختبار يؾمي

 الخامذ عذخ
 وتثمٌن إدارة استراتٌجٌات 0

 المنظمة فً الفكري الرأسمال
  استراتٌجٌة

) المعرفة
 الفكري الرأسمال

 إستراتٌجٌة- ثانٌا 
 الرأسمال إدارة

 الفكري

 راتٌجٌة إست-ثالثا 
 البشري الرأسمال

 

  رابعا- 
 خلك استراتٌجٌة 

 داخلٌا المعارف
 
o خامسا-

 استراتٌجٌة 

 : المعارف تحوٌل

 
 
 
 
 

 pdfمحاضرة 

 يرض ابستخدام دبرانمج 
Google meet 

 دبواسط  دبرانمج 
PowerPoint 

 اختبار شيخي 



    
 

 
 

  

 ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  0
 الجدٌدة المنظمات ثروة الفكري المال رأس ، ستٌوارت توماس 

 الشركة إصدار ، األعمال ورجل المدٌر كتب خالصات ،
 التاسع العدد ، الخامسة السنة ،( شعاع  العلمً لإلعالم العربٌة

 13 ص ، 1991 أكتوبر ، العربٌة مصر جمهورٌة ، ماهرةال

   عصر فً اإلعالمٌة المؤسسات إدارة ، الغنً عبد سعٌد أمٌن 
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