
 



 

 

 1الصفحح 

 

  

     

 وصف الثروامح األكاديمي        

 

ج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانم
 مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 ظاِؼح اٌفشاخ األٚعػ اٌرم١ٕح اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 اٌّؼٙذ اٌرمٕٟ وشتالء / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ ٟ اعُ اٌثشٔاِط األواد٠ّ .3

 إٌّٟٙ 
 اداسج اٌّىرةذم١ٕاخ  لغُ

 ذمٕٟدتٍَٛ  اعُ اٌشٙادج إٌٙائ١ح  .4

  :إٌظاَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساخ /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 AACSB اٌّؼرّذ   تشٔاِط االػرّاد .6

)ِٕظّاخ حى١ِٛح , ِٕظّاخ اٌمطاع اٌه ػاللح ٚش١مح تغٛق اٌؼًّ ٕ٘ اٌّؤششاخ اٌخاسظ١ح األخشٜ  .7

ذط٠ٛش ٚذحذ٠س إر ٠رُ  اٌخشظ١ٓٞ ٠غرمثً اٌزاٌخاص  ٚاٌّخرٍػ ( 

اٌثشاِط االواد١ّ٠ح اٌخاصح تمغّٕا اعرٕادا اٌٝ اٌرغ١شاخ اٌحاصح فٟ رٌه 

 .غٛقاٌ

 
 1/3/2020 ذاس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌثشٔاِط األواد٠ّٟ .9

 اعداد مالكات تمنٌة مؤهلة للعمل فً ادارة المكاتب وإعمال السكرتارٌة 

 جات البرنامج االكادٌمً مع المواصفات المٌاسٌة له العمل على مطابمة مخر 

  المكتب وتنفٌذ  االوامر بدلة عالٌة  ألدواتان ٌكون الخرٌج من البرنامج لادر على استخدام االمثل

 سرعة لٌاسٌةبو



 

 

 2الصفحح 

 

  

  الفاعل بالمجتمع والتعامل مع  والتأثٌر باألخرٌنتدرٌب الخرٌج على العمل الجماعً واالتصال الفعال

 اصات المرٌبة من اختصاصهاالختص

  زرع الرغبة لدى الطالب المتخرج الى التطوٌر والتجدٌد واستٌعاب التغٌر الحاصل فً بٌئة العمل

 المتغٌرة .

 -  االفىاس االتذاػ١ح ٚاٌّثرىشج ٚاٌحس ػٍٝ اٌرفى١ش خاسض اٌصٕذٚق إلٔراضتٕاء اٌصمح ٌذٜ اٌطاٌة. 

 

 ١ُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُاٌّطٍٛتح ٚغشائك اٌرؼٍ ثشٔاِطِخشظاخ اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١ح  - أ
             اٌّىرة تئداسج ذحم١ك اٌّؼشفح اٌّرىاٍِح اٌّرؼٍمح  -1أ

         تٕاء ت١ٕح ذحر١ح ِؼشف١ح ٠غرٕذ ػ١ٍٙا  اٌطاٌة ٌالٔطالق تاٌثحس اٌؼٍّٟ حٛي ذخصصٗ االداسٞ ٔحٛ  -2أ

 دساعاخ اػٍٝ 

خالي االغالع ٚاٌمشاءج ِٓ ِٕطٍك اٌؼٍُ عالغ اٌثشش٠ح فٟ ذشع١غ اٌطاٌة ػٍٝ ص٠ادج اٌّؼشفح ِٓ  -3أ

 ظً اٌرطٛس اٌّرغاسع 
 ذؼ١ٍُ اٌطاٌة اعرخذاَ ذطث١ماخ اٌحاعة اٌعشٚس٠ح إلداسج ح١اذٗ اٌؼ١ٍّح ٚاٌؼ١ٍّح تشىً اِصً  -4أ

 
 ثشٔاِط ٌخاصح تاٌا ١حاٌّٙاساذ األ٘ذاف –ب 

 ً اٌمذسج ػٍٝ ذص١ُّ ٚاداسج اٌّىاذة تشىً اِص - 1ب     

اِىا١ٔح اٌرخط١ػ ال ٔعاص االػّاي اٌّىرثح ظّٓ اٌٛلد اٌّحذد ٚاٌرؼاًِ تىً ِشٚٔح ِغ ظغػ  - 2ب 

 اٌؼًّ

   ِٙاساخ ذم١ٕح ِرؼذد ِصً )اٌرحذز ٚاالعرمثاي , اٌّشاعالخ , ظّغ ٚذث٠ٛة اٌّؼٍِٛاخ , حفع  - 3ب 

   ذخض٠ٓ اٌٍّفاخ , اٌغ١طشج ػٍٝ اٌٛلد ٚاالعرغالي االِصً ٌٗ (

ىا١ٔح ػا١ٌح فٟ اٌرحغظ ٌٍّشىالخ االداس٠ح تاٌٛلد إٌّاعة  ٚا٠عاد اٌحٍٛي ِرؼذد ٚاخر١اس اِ  -4ب

 اٌحً االِصً ٌٙا
 غشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 .اٌّحاظشج 

 .اٌّخرثش 

 .ٟاٌرذس٠ة إٌّٙع 

 .سحالخ ١ِذا١ٔح 

 اٌرذس٠ة اٌص١فٟ
 غشائك اٌرم١١ُ      



 

 

 3الصفحح 

 

  

 

 االِرحأاخ تّخرٍف أٔٛاػٙا 

 ِٓ اٌطالب اٌؼىغ١ح اٌرغز٠ح -2

 ذؼات١ش اٌٛظٗغش٠مح  -3

 ساق اٌؼًّاٌرماس٠ش ٚا -4

 

 

 
 اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح . األ٘ذاف -ض

 ذحف١ض اٌطاٌة ٚذ١ّٕح ِٙاساخ اٌرفى١ش اٌؼاٌٟ ٌذ٠ٗ  -1ض         

 ٌغٍٛن االعرثالٟ ٌٍطالب ف١ّا ٠رؼٍك تاٌرفى١ش إٌالذ فٟ اٌرؼٍُذط٠ٛش ٚذؼض٠ض ا  -2ض         

    
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس  )اٌّٙاساخإٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح ٚ اٌّٙاساخ اٌؼاِح-د 

 فش٠ك. ظّٓ اٌؼًّ ػٍٝ اٌّمذسج -1د

 .اٌّمذسج ػٍٝ االذصاي اٌفؼاي -2د

تاالخرصاص  اٌّرؼٍمح ٚاٌرط٠ٛش اٌرذس٠ة تشاِط خالي ِٓ اٌؼًّ ٚعٛق اٌّعرّغ فٟ اٌفاػً اٌرأش١ش -3د

 .اٌّغر٠ٛاخ ِخرٍف ٍٝٚػ

 ت١ٕح اٌثشٔاِط  .11

 غاػاخٌ أٚ اٌّغاق اٌّادجاعُ  أٚ اٌّغاق اٌّادجسِض  اٌّشحٍح اٌذساع١ح 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 اٌّشحٍح االٌٚٝ
 ادارج المكرةقسم ذقىياخ 

(31 ) 

 ســــــاعح اسثىعيا

14 17 

 اٌّشحٍح اٌصا١ٔح
 ادارج المكرة قسم ذقىياخ 

(31) 

 ياســــــاعح اسثىع

13 18 

 
 
 
 
 
 

 اٌرخط١ػ ٌٍرطٛس اٌشخصٟ .12



 

 

 4الصفحح 

 

  

يضع القسم خطط حتسٌن مستمرة من اجل رفع الكفاءة العلمية )النظرية والعملية( للربانمج التعليمي مبا يضمن حتقيق اىداف القسم , 
 يشمل التخطيط للتطوير عدة خطط منها نفذت ومنها يف طريق التنفيذ وكما يلي : 

 اغتنام  فرص الدورات التدريبية )داخل وخارج ادلعهد (  ادلرتبطة ابختصاصاهتم  تطوير  التدريسٌن من خالل .1

حتفيز التدريسيٌن على زايدة حقيبتهم العلمية ادلتخصصة من خالل  االقبال على البحث العلمي ادلمنهج وايضا تشجيعهم  .2
 على السًن ابجتاه احلصول على الرتقيات العلمية 

 ايدة خرباهتم ومهاراهتم التقنية ادلتخصصة من خالل اغتنام فرص الدورات التدريبية ذات العالقة حتفيز االعضاء الفنيٌن على ز  .3

 توفًن ادلناخ االداري االبداعي وتقبل االفكار اخلالقة وزلاولة تبنيها ضمن امكانيات وصالحيات القسم ادلتاحة  .4

دلساعدة وتقدمي ادلشورة بٌن الكادر التدريسي مبا حيقق اىداف تشجيع التعاون ادلثمر والعالقات العملية القائمة على االحرتام وا .5
 القسم

السعي لتوفًن ادلناىج وادلصادر احلديثة ابلتخصص العلمي للقسم وغناء ادلكتبة جملانية بكتب حدثيو الطبعة مبا خيدم ادلسًن  .6
 كتبة التدريسيٌنالتعليمية و زلاولة توفًن كتب التخصص االداري ضمن رلموعة ادلصادر ادلوجودة يف ادل

.تشجيع النشاطات الالصفية للطالب مثل حضور ادلؤدترات والندوات اليت تعود ابلنفع للطالب وايضا االنشطة الرايضية اليت 7     
 تنمي يف الطالب احلماس والعمل بروح الفريق وتفريغ الطاقة السلبية وجتديد النشاط

 
 
 

 اٌّؼٙذ(رحاق تاٌى١ٍح أٚ األٔظّح اٌّرؼٍمح تاالٌ غ)ٚظِؼ١اس اٌمثٛي  .13

 لسم  –وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً التً وضعتها لٌة . ٌتم لبول الطلبة فً لسمنا وفك اال

  -من خالل عدة لنوات : المبول المركزي

 لناة المبول المركزي 

 التخصصات المناظرة 

 لناة الموظفٌن المتمٌزٌن 

 (روع الدراسة المهنٌة ) او ما ٌعادلهالبول الطلبة االوائل على العراق من خرٌجً ف 

 الطلبة المسرعٌن 

 الطلبة الموهوبٌن 

 ٌىً لٕاج ِعّٛػح ِٓ اٌششٚغ ٚاٌعٛاتػ ال ٠غغ روش٘ا ٕ٘ا  
 

 أُ٘ ِصادس اٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌثشٔاِط .14



 

 

 5الصفحح 

 

  

 االخرصاص حمً فٟ إٌّٙع١ح اٌؼ١ٍّح اٌىرة. 

 اٌرخصص١ح اٌؼ١ٍّح اٌىرة. 

 ص١حٚاٌرخص اٌؼاِح اإلٌىرش١ٔٚح اٌثشاِط. 

 

 

 



 

 

 6الصفحح 

 

  

 مخرخاخ الرعلم المطلىتح مه الثروامح

 المادج  المادجاسم  السىح / المسرىي

 
 يحالمهاراذاألهذاف  ح يالمعرفاألهذاف 

 ثروامح لالخاصح تا

األهذاف الىخذاويح 

 والقيميح 
والرأهيليح اراخ العامح المه

المهاراخ األخري  )المىقىلح

المرعلقح تقاتليح الرىظيف 

 (والرطىر الشخصي

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

 

 

 

 

 

 اٌّشحٍح االٌٚٝ

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية اإلدارج

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية إدارج المحفىظاخ

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية العالقاخ العامح

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية ذقاوح المعلىماخ

قراءاخ مرخصصح 

 إوكليزيح
 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ مساعدة اخ الحاسىبذطثيق

كراتح الرقارير 

 والثحىز
 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ مساعدة

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ عامة  حقىق اإلوسان 

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ عامة اللغح االوكليزيح 

  

  ذىظيم المكرة
 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية  إدارج الىقد



 

 

 7الصفحح 

 

  

 

 

 

 

    المرحلح الثاويح 

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية مراسالخ إوكليزيح

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية  إدارج المراسم

د إدارج المىار

  الثشريح
 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ ختصصية

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ مساعدة  ذشريعاخ الخذمح

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ مساعدة ذطثيقاخ الحاسىب

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ عامة  مشروع تحس

 * * * * * ⃰ * * * * ⃰ * * * * ⃰ عامة اللغح االوكليزيح



 

 

 8الصفحح 

 

  

 المادجومىرج وصف 

  

 ادلادةوصف 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .1

  قسم تقنيات ادارة ادلكتب    القسم العلمي  / ادلركز .2

   ادارة حمفوظات    ادلادةاسم / رمز  .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

  سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة ٥٧ عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 5252-3- 55 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 ادلادةأىداف  -8

معرفة طرق واساليب وادوات حفظ السجالت وادلستندات وادلراسالت الصادرة والواردة ودوره يف ادارة احملفوظات  اكساب الطالب مهارة معرفية وعملية يف مادة
 .والقدرة على اسرتجاعها ابفضل طريقة عند احلاجة  وغًنىا

 

 

 
 

 

وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  ادلادةىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص  ادلادةيوفر وصف 
 فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبٌن وصف الربانمج.



 

 

 9الصفحح 

 

  

 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال ادلادةسلرجات  -9

     األىداف ادلعرفية    -أ
 يتعرف على مفهوم احلفظ وطرقو واساليبو.ان  -1

 احملفوظات وطرق التعامل معها.أنواع  ان يتعرف على  -2

  ادوات احلفظ وكيفية التعامل مع سجالت الصادر والوارد .ان يتعرف على  -3

 .ات واسرتجاعها عند احلاجة كيفية احملافظة على السجالت وادلستندان يتعرف على   -4

     دلادةاألىداف ادلهاراتية اخلاصة اب  -ب
 .البياانت وادلعلومات الواردة والصادرة للمنظمةان يتعلم كيفية التفاعل مع  -1
 .والية احلفظ للسجالت وادلستندات والشيكات وغًن ذلك ان يتعلم كيفية  -2

 ة انواع احملفوظات .طرق احلفظ واالسرتجاع لكافان يتعلم كيفية التفاعل  -3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -جـ
 تطوير وتعزيز مهارة التفكًن حسب قدرة الطالب واالنتقال بو اىل مستوى التفكًن العايل -1
 .تطوير وتعزيز اسرتاتيجية التفكًن الناقد يف التعلم -2

 ة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلق -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 التواصل الكتايب -4
 التخطيط والتنظيم  -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت  -7
 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء احملاضرات -1
 طالبيةاجملاميع ال -2
 التقارير والدراسات -3
 استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك. -4

 طرائق التقييم    

 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4

 ادلادةبنية  -10

 لنظريةادلفردات ا
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الساعا األسبوع
 ت

اسم الوحدة / أو  سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 األول والثاين

نبذة اترخيية عن احلفظ ،  إضافة سلرجات التعلم ٠١
 واقع انظمة احلفظ 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 انت مبختلف أنواعهااالمتحا-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث

 إضافة سلرجات التعلم ٧

تعريف وامهية احلفظ ، 
اىداف ووظائف 

 احملفوظات 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 ف أنواعهااالمتحاانت مبختل-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع و
 اخلامس

الربيد الوارد ، اجراءات  إضافة سلرجات التعلم 1١
 الربيد الوارد 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 اعهااالمتحاانت مبختلف أنو -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 السادس

 إضافة سلرجات التعلم ٧

 الربيد الصادر 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 يقة التعبًن ابلوجوهطر -3
 التقارير والدراسات -4

 السابع
 إضافة سلرجات التعلم ٧

 اجراءات الربيد الصادر 
 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 تاسعالثامن وال

 إضافة سلرجات التعلم 1١

 التصنيف

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 العاشر و
 احلادي عشر

 طريقة القاء احملاضرات -1 طرق التصنيف ، الرتتيب إضافة سلرجات التعلم 1١
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 الثاين عشر

 طريقة القاء احملاضرات -1 طرق الرتتيب  إضافة سلرجات التعلم ٧
 اجملاميع الطالبية -2
 راساتالتقارير والد -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث عشر

 طريقة القاء احملاضرات -1 شروط احلفظ  إضافة سلرجات التعلم ٧
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 لتغذية ادلرجتعة من الطالبا -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع عشر و
 اخلامس عشر

 طريقة القاء احملاضرات -1 طرق احلفظ ،نظم احلفظ  إضافة سلرجات التعلم 1١
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 ة من الطالبالتغذية ادلرجتع -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
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 المادجومىرج وصف 

  

 ادلادةوصف 

 

 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .8

 قسم تقنيات ادارة ادلكتب القسم العلمي  / ادلركز .9

  مبادئ احلاسوب ادلادةاسم / رمز  .10

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .11

 سنوي الفصل / السنة .12

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .13

 5252-3- 55 ريخ إعداد ىذا الوصفات .14

 ادلادةأىداف  -8

ودوره يف توفًن الوقت واجلهد اثناء تطبيق الربامج والتطبيقات ادلختلفة وتسهيل التفاعل مع تلك  مبادئ احلاسوباكساب الطالب مهارة معرفية وعملية يف مادة 
 التطبيقات والتواصل من خالل االنرتنت وغًنىا.

 

 

 
 

 التقارير والدراسات -4

وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  ادلادةىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص  ادلادةيوفر وصف 
 والبد من الربط بينها وبٌن وصف الربانمج. فرص التعلم ادلتاحة.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةرجات سل -9

 األىداف ادلعرفية  -أ
 ان يتعرف على مفهوم احلاسوب و أمهيتو وأىدافو على مجيع مستوايت التطبيق. -5

 .أنواع احلاسبات واتريخ تطورىا ان يتعرف على  -6

 أجزاء الكمبيوتر.ان يتعرف على  -7

 وميزات كل منها. أنظمة التشغيلان يتعرف على  -8

 دلادةاألىداف ادلهاراتية اخلاصة اب  -ب
 واألوامر اخلاصة بو. 7ان يتعلم كيفية التفاعل مع نظام التشغيل ويندوز  -4
 وكيفية اعداد ورقة وورد وأكسل وبوربوينت 2010ان يتعلم كيفية التفاعل مع برامج األوفيس  -5

 ان يتعلم كيفية التفاعل مع الربيد االلكرتوين وبرانمج االوتلوك. -6

 ألىداف الوجدانية والقيمية ا -جـ
 تطوير وتعزيز مهارة التفكًن حسب قدرة الطالب واالنتقال بو اىل مستوى التفكًن العايل -1
 .تطوير وتعزيز اسرتاتيجية التفكًن الناقد يف التعلم -2

 الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 التواصل الكتايب -4
 التخطيط والتنظيم  -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت  -7
 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 اتالتقارير والدراس -3
 استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك. -4

 طرائق التقييم    

 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -10

 ادلفردات النظرية
اسم الوحدة / أو  رجات التعلم ادلطلوبةسل الساعات األسبوع

 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

األول 
 والثاين

أنظمة التشغيل،  إضافة سلرجات التعلم 1
الكمبيوتر، ادللفات 

واجمللدات، إدارة 
 اجمللدات

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 ف أنواعهااالمتحاانت مبختل-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث

 إضافة سلرجات التعلم 1

أجزاء الكمبيوتر، حتديد 
بحث الأجهزة الكمبيوتر 
 .داخل الكمبيوتر

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 ت مبختلف أنواعهااالمتحاان-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع و
 اخلامس

ما ىو ، لوحة التحكم إضافة سلرجات التعلم 1
، إدارة الربامج، الربانمج

 وإدارة األجهزة 
 .الربرليات

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 ارير والدراساتالتق -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 السادس

التطبيقات الرئيسية  إضافة سلرجات التعلم 1
،  (2010)ألوفيس

Microsoft 

Word. 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 والدراسات التقارير -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 السابع

 اكمال    إضافة سلرجات التعلم 1

Microsoft 

Word  .فهم 

PowerPoint 

 .والعروض التقدديية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 تقارير والدراساتال -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

الثامن 
 والتاسع

 إضافة سلرجات التعلم 1

 مايكروسوفت أكسل

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 ذية ادلرجتعة من الطالبالتغ -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 العاشر و
احلادي 

 عشر

مايكروسوفت  اكمال إضافة سلرجات التعلم 1
 أكسل

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 لوجوهطريقة التعبًن اب-3

 الثاين عشر

 طريقة القاء احملاضرات -1 العيش على االنرتنت إضافة سلرجات التعلم 1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثالث 
 عشر

االتصاالت الرقمية:   ات التعلمإضافة سلرج 1
كيف ديكنين التواصل 

العمل مع ، مع اآلخرين

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
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 ساتالتقارير والدرا -4 .الربيد اإللكرتوين

الرابع عشر 
 و

اخلامس 
 عشر

استخدام  إضافة سلرجات التعلم 1
Microsoft 

Outlook  

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4



 

 

 15الصفحح 

 

  

 ادلادةبنية  -10

 العمليةادلفردات 
اسم الوحدة / أو  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

األول 
 والثاين

، أساسيات احلوسبة إضافة سلرجات التعلم 1
عرض أساسيات نظام 

استخدام ، التشغيل
 .سطح ادلكتب

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اميع الطالبيةاجمل -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث

ابستخدام االختصارات  إضافة سلرجات التعلم 1
، Ctrl + Cالشائعة )

 +V + ،A + ،S 
... إخل.(، استعادة 

، لفاتاجمللدات أو ادل
برانمج التطبيق، أنواع 

 واستخدامها. تثبيت
   .وإلغاء تثبيت الربامج

                        

                        

  

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 لتعبًن ابلوجوهطريقة ا-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع و
 اخلامس

ضغط، )الاألقراص إضافة سلرجات التعلم 1
، نسخ التفحص

ادللفات، احلصول على 
 مساعدة عرب اإلنرتنت

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 عة من الطالبالتغذية ادلرجت -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 السادس

 طريقة القاء احملاضرات -1 للنص.  اتأنواع التنسيق إضافة سلرجات التعلم 1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 لوجوهطريقة التعبًن اب-3
 التقارير والدراسات -4

 السابع
وشرح  العروض التقدديية إضافة سلرجات التعلم 1

ات أنواع التنسيق
 للعروض.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

الثامن 
 والتاسع

يف أكسل دراج اإل إضافة سلرجات التعلم 1
 وتنسيق العمل فيو.

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 العاشر و
احلادي 

 عشر

الصيغة، وفهم الفرق بٌن  ات التعلمإضافة سلرج 1
اخللية ادلطلقة والنسبية، 

 .وحتديد قيم اخلطأ
 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1 طريقة القاء احملاضرات -1  تعلمإضافة سلرجات ال 1 الثاين عشر
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 البنية التحتية  - 11

 (4-1أساسيات احلاسوب وتطبيقاتو ادلكتبية اجلزء ) ة ادلطلوبة ادلادةلكتب ـ ا1
 أتليف أ.م.د. زايد دمحم عبود

 مقدمة يف احلاسوب واالنرتنت ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر( 2
 د.عبد هللا عبد العزيز ادلوسى

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                  اجملالت 
 تقارير ,....  (العلمية , ال

 .احلاسوبالعلمية يف اختصاصات  الكتب

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 

 
 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -12

  ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -1

 استحداث مقررات تواكب طلب السوق احمللية -2

 لنظري ابلتطبيقي خصوصا ان البيئة االلكرتونية يف تطور مستمرربط اجلانب ا -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتح متصفحات الويب 
ومعرفة وظائفها ادلختلفة 
 وشليزاهتا

 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثالث 
 عشر

استكشاف خصائص  التعلم إضافة سلرجات 1
 الربيد اإللكرتوين

 .األمانو 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الرابع عشر 
 و

اخلامس 
 عشر

إرسال الربيد اإللكرتوين  رجات التعلمإضافة سل 1
  Outlookابستخدام 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةمنوذج وصف 

  

 ادلادةوصف 

وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  ادلادةىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص  ادلادةيوفر وصف 
 تعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبٌن وصف الربانمج.فرص ال

 

 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .1

  قسم تقنيات ادارة ادلكتب    القسم العلمي  / ادلركز .2

  حقوق االنسان والدديقراطية  ادلادةاسم / رمز  .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

  سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 ات الدراسية )الكلي(عدد الساع .6

 2020-3- 25 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 ادلادةأىداف  -8

يل معرفة حقوق االنسان وحقوق البشر االخرين وىي اليت اقرهتا الشرائع السماوية ومن مث معرفة القوانٌن الوضعية على كافة مستوايهتا الدو 
فة االنظمة السياسية اليت حتكم العامل وايضا التعرف على النظام الدديقراطي الذي دتارسو واالقليمية والوطنية .ومعرفة احلرايت العامة ومعر 

 اغلب دول العامل والذي يعد ضمانو للحقوق واحلرايت .

تعزيز الدديقراطية بشكل عام يف و وان يعرف ما ىي األساليب لتطبيق حقوق األنسان والدديقراطية وادلشاركة يف تطوير حقوق األنسان
عراق, واكتساب معرفة  اكرب قدر شلكن من احلرايت والتميز بٌن انواع احلرايت االخرى ومفهومها يف دول العامل الثالث, والتعرف على ال

 الوعي ادلائي والبيئي ووسائل حتقيقو, ومعرفة اىم اجلرائم الدولية ادلاسة ابجلنس البشري.
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 تعلم والتقييموطرائق التعليم وال ادلادةسلرجات  -9
 األىداف ادلعرفية        -أ

 فهم ومعرفة وادراك حقوقو اليت تقرىا هللا لو وللبشر مجيعا وابلتايل فهي ىبو وليس مكسب من احد وال حيق ألي شخص انتزاعها . -1

 الطالب أبسلوبو اخلاص عن ىذه احلقوق ويدافع عنها وفق القانون . يعرب -2

دلا حيدث امامو من انتهاكات حلقوق االنسان وحرايتو من خالل حتديد اوجو النقص او الثغرات ادلوجودة يف ضوء تعليل الظواىر واعطاء التفسًنات  -3
 ادلعلومات ادلتوفرة لديو .

  فهم اىم النظم السياسية واليت تعد ضمانو حلقوق االنسان وحرايتو السياسية وزلاولة تطبيقو على ارض الواقع اال وىو النظام الدديقراطي -4

  

     دلادةاألىداف ادلهاراتية اخلاصة اب  -ب
 التعرف على التطور التارخيي حلقوق االنسان ,واجياذلا ,ومعرفة اىم الواثئق الدولية اخلاصة حبقوق االنسان.  -1

 يتمكن الطالب من معرفة اىم الضماانت اخلاصة حبماية حقوق االنسان على مجيع االصعدة.  -2

 ديقراطية ويفهم النظرية العامة للحرايت, ويعرف الوعي ادلائي والبيئي.يستطيع ان دييز بٌن االنظمة الد -3

 يتمكن الطالب  من خالل دراستو  ان يعرف اتفاقيات االمم ادلتحدة اخلاصة ابجلرائم الدولية. -4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -جـ

ت ليست مطلقة بل تتحدد حبقوق وحرايت االخرين عدم االعتداء عليها وابلتايل _ ترسيخ ىذه احلقوق واحلرايت لدى ادلتعلم وتعليمو ان ىذه احلقوق واحلراي1
 فأن كل حق يقابلو واجب نلتزم بتطبيقو .

مثلة واقعية مع _ تكييف دروس مادة حقوق االنسان واحلرايت العامة والدديقراطية لكي تكون منسجمة مع ثقافة حقوق االنسان واحلرايت العامة وتعزيزىا أب2
من التعابًن  الوعي الوطين اجلمعي وبث روح االمل والتفائل مبستقبل مشرق لبلدان واالبتعاد عن اخلوض يف اجلوانب السياسية ادلباشرة لألحزاب وغًنىاحتفيز 

 السلبية فضال عن االبتعاد عن التوصيف الطائفي او العرقي وشخصنو االحداث وانعكاساهتا . 

نتماء الوطين ونبذ كل اشكال الفرقة واالنقسام وشحذ اذلمم ابجتاه اعالء روح ومضمون فكرة ادلواطنة وبناء الدولة _وتعزيز روح وقيم التسامح وحب واال3
 ادلدنية احلديثة ادلعاصرة .

 _ ومشاركة رأي الطالب بوصفو مؤىل للتوظيف يف ادلؤسسات احلكومية .4

 ة واجباهتم ._ تنمية الشعور لدى الطالب بوجوب احرتام حقوق االخرين ومراعا5

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 اكتساب اخلريج مهارات يف حقوق االنسان من حيث اساليب التفكًن  -1

ارات اليت يكتسبها وتوضيفها يف خدمة متطلباتو كفرد ويف خدمة اىداف تنمية مهارات عقلية دتكن اخلريج من االستفادة من ادلعلومات اليت يتعلمها وادله -2
 اجملتمع من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية .

 اكتساب بعض ادلهارات العملية يف التعرف على حقوق االنسان . -3

 تنمية اساليب تفكًن سلمية واطالق الطاقة الكامنة . -4

 كالت ومهارات احلوار والقدرة على العمل بصورة متعاونة مع االخرين يف اجملاالت ادلختلفة حتسٌن مهارات الكتابة وحل ادلش -5

 استخدام ادلعرفة يف تنفيذ مشاريع او تغيًن قوانٌن غًن صحيحة مثال او قيام منظمات غًن حكومية ابلدفاع عن حقوق االنسان -6

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 . طريقة القاء احملاضرات  -1

 ادلناقشة واحلوار مع الطلبة  . -2

 التقارير والدراسات . -3

 ادلقارنة بٌن الواقع العملي والدراسة النظرية .  -4
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 طرائق التقييم    
 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

 من خالل طرح االسئلة وقياس اجاابت الطلبة  -2

 من خالل اعداد تقرير عن مواضيع حقوق االنسان . -3

 والتقييم الرئيسي من خالل االمتحاانت  . -4

 

 

 

 ادلادةبنية  -10

 ادلفردات النظرية

سلرجات  الساعات األسبوع
التعلم 
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

 األول 

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

 -حقوق االنسان ، تعريفها ، اىدافها 
ضارات القددية و حقوق االنسان يف احل

حقوق -خصوصاً حضارة وادي الرافدين 
االنسان  يف الشرائع السماوية مع الرتكيز 

 على حقوق االنسان يف االسالم.

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  .

 الثاين

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

حقوق االنسان يف التاريخ احلديث و 
قوق االنسان ادلعاصر ، االعرتاف الدويل حب

منذ احلرب العادلية األوىل وعصبة االمم 
االعرتاف االقليمي حبقوق  -ادلتحدة

االنسان: االتفاقية االوربية حلقوق 
, االتفاقية االمريكية حلقوق 1950االنسان
, ادليثاق االفريقي حلقوق 1969االنسان
, ادليثاق العريب حلقوق 1981االنسان 
 1994االنسان 

احملاضرات  طريقة القاء  -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

م الرئيسي من خالل والتقيي -4
 االمتحاانت  . 

 الثالث

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

ادلنضمات غًن احلكومية و حقوق االنسان 
) اللجنة الدولية للصليب األمحر ، منظمة 

العفو الدولية ، منظمة مراقبة حقوق 
األنسان ، ادلنظمات الوطنية حلقوق 

حقوق األنسان يف الدساتًن -األنسان (
الفساد ادلايل  -نظرية والواقعالعراقية بٌن ال

 واالداري.

 

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 الرابع
إضافة  2

سلرجات 
العالقة بٌن حقوق األنسان و احلرايت 

 العامة :

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

االسئلة وقياس من خالل طرح  -2
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 يف األعالن العادلي حلقوق األنسان  -1 التعلم

يف ادلواثيق األقليمية و الدساتًن  – 2
 الوطنية

األقتصادية و األجتماعية و  حقوق األنسان
 الثقافية وحقوق األنسان ادلدنية والسياسية.

 

 

 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 اخلامس

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

حقوق األنسان احلديثة : احلق يف التنمية ، 
احلق يف البيئة النظيفة ، احلق يف التضامن ، 

احرتام  ومحاية ضماانت –احلق يف الدين 
حقوق االنسان على الصعيد الوطين, 

الضماانت يف الدستور والقوانٌن, 
الضماانت يف مبدا سيادة القانون, 

الضماانت يف الرقابة الدستورية , الضماانت 
يف حرية الصحافة والري العام, دور 

ادلنضمات غًن احلكومية يف احرتام ومحاية 
 حقوق االنسان.

اضرات  طريقة القاء احمل -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

رئيسي من خالل والتقييم ال -4
 االمتحاانت  . 

 السادس

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

ضماانت و أحرتام و محاية حقوق األنسان 
 على الصعيد الدويل :

دور األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة يف 
 توفًن الضماانت 

اجلامعة العربية ، ” دور ادلنظمات األقليمية 
ة األحتاد األوريب ، األحتاد األفريقي ، منظم

دور –” الدول األمريكية ، منظمة أسيان 
ادلنضمات االقليمية غًن احلكومية والراي 
 -العام يف احرتام ومحاية حقوق االنسان, 

النظرية العامة للحرايت : أصل احلقوق و 
احلرايت ، موقف ادلشرع من احلقوق و 

احلرايت ادلعلنة ، أستخدام مصطلح احلرايت 
 العامة .

اضرات  طريقة القاء احمل -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

لرئيسي من خالل والتقييم ا -4
 االمتحاانت  . 

 

 السابع

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

 القاعدة الشرعية لدولة القانون

تنظيم احلرايت العامة من قبل السلطات 
 العامة

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 سة النظرية.العملي والدرا

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 الثامن
إضافة  2

سلرجات 
–ادلساواة : التطور التارخيي دلفهوم ادلساواة 

 لتطور احلديث لفكرة ادلساواة ا

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
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 ادلساواة بٌن اجلنسٌن  التعلم

ادلساواة بٌن األفراد حسب معتقداهتم و 
 عنصرىم 

 الدديقراطية ، تعريفها ، أنواعها

 

 

 

 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 النظرية . العملي والدراسة

 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 التاسع

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

 مفاىيم الدديقراطية
 ثالدديقراطية يف العامل الثال

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات  -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 سان .حقوق االن

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 العاشر

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

 األنظمة الدديقراطية يف العامل 

 مفهوم احلرايت ، تصنيف احلرايت العامة.

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

 ادلقارنة بٌن الواقع  -4
 العملي والدراسة النظرية .

 

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

احلادي 
 عشر

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

ت الفكرية ، احلرايت األساسية ، احلراي
 احلرايت األقتصادية و األجتماعية 

حرية  –حرية األمن والشعور ابألطمئنان 
حرية  –حرية التعليم -الذىاب و األايب 

 حرية التجمع . -الصحافة 

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 لي والدراسة النظرية .العم

 

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 

 الثاين عشر

2 

 
إضافة 

سلرجات 
 التعلم

,حريو حرية تكوين )اتسيس (اجلمعيات 
العمل , حرية التملك, حرية التجارة 

االحزاب السياسية  -والصناعة, حرية ادلرأة
 واحلرايت العامة.

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 حملاضرات من خالل ادلشاركة يف ا -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
 االمتحاانت  . 

 

الثالث 
 عشر

إضافة  2
سلرجات 

 التقدم العلمي والتقين واحلرايت العامة

 مستقبل احلرايت العامو

قاء احملاضرات  طريقة ال -1
. 

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

من خالل طرح االسئلة وقياس  -2
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  التعلم

 

 

 

 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 

 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

لتقييم الرئيسي من خالل وا -4
 االمتحاانت  . 

 الرابع عشر

إضافة  2
سلرجات 

 التعلم

مفهوم العام للوعي )تعريف الوعي البيئي 
 والوعي ادلائي واحلاجة لدراستو(

وسائل حتقيق الوعي  -مفهوم الوعي البيئي
البيئي )االسرة, ادلؤسسات االكادديية, 
الدورات وادلؤدترات, رايض االطفال, 

ابعاد الوعي ادلائي)ادلعريف, -ي(النواد
 الوجداين, األدائي(

استخداماتو)ادلنزلية, الصناعية, توليد 
 -الطاقة,الزراعية,السياحة اجلمالية(

التحدايت اليت تواجو االمن ادلائي يف العراق 
)ندرة االمطار,ادارة ادلياه اجلوفية,العالقة مع 

سوراي وتركيا وقلة االمدادات ادلائية,تقادم 
ىن التحتية للمياه,تلوث ادلياه الب

وانواعو)البيولوجي, الكيمياويوالفيزايوي 
والتلوث ابالشعاع, التوسع الزراعي 

واستخدام ادلبيدات( القوانٌن والتشريعات 
اجراءات  –اخلاصة ابستهالك ادلاء والتسعًنة

 -مقرتحة حلل ازمة نقص ادلياه العذبة 
افق ترشيد االستهالك)الزراعي, ادلنزيل, ادلر 

العامة, تعدد مصادر ادلياه واستخدام الطاقة 
 ادلتجددة(.

 

طريقة القاء احملاضرات   -1
. 

ادلناقشة واحلوار مع  -2
 الطلبة  .

 التقارير والدراسات . -3

ادلقارنة بٌن الواقع   -4
 العملي والدراسة النظرية .

 

 من خالل ادلشاركة يف احملاضرات  -1

 من خالل طرح االسئلة وقياس -2
 اجاابت الطلبة 

من خالل اعداد تقرير عن مواضيع  -3
 حقوق االنسان .

والتقييم الرئيسي من خالل  -4
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سلرجات 

 التعلم
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 د. رايض عزيز ىادي, حقوق االنسان تطورىا, مضامينها, محايتها. ة ادلطلوبة ادلادةـ الكتب 1

 د. حافظ علوان الدليمي, حقوق االنسان. 

 د. ماىر صربي كاظم, حقوق االنسان والدديقراطية واحلرايت العامة. اجع الرئيسية )ادلصادر( ـ ادلر 2

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                  اجملالت 
 العلمية , التقارير ,....  (

 الكتب القانونية والسياسية  يف اختصاص حقوق االنسان.

 االتفاقيات الدولية.

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة. وموقع االمم ادلتحدة  االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ب ـ ادلراجع 

 

 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -12

  ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -1

 استحداث مقررات تواكب التطورات احلاصلة يف رلال حقوق االنسان -2

 ان البيئة االلكرتونية يف تطور مستمر ربط اجلانب النظري ابلتطبيقي خصوصا -3

 العمل على تدريب كادر أكادديي قادر على البحث يف رلاالت حقوق األنسان. -4

 تفعيل مسالة التوأمة العلمية بٌن االقسام ادلناظرة على ادلستويٌن احمللي واالقليمي. -5
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 ادلادةموذج وصف 

 ادلادةوصف 

 

 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .51

  دارة ادلكتب قسم تقنيات ا   / ادلركز علمي القسم ال .51

  مبادئ ادارة االعمال االلكرتونية  ادلادةاسم / رمز  .51

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .51

  سنوي الفصل / السنة .51

 ساعة 51 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .02

 2121-3- 17 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .05

 ادلادةأىداف  -1

رة االعمال االلكرتونية  ودورمها يف توفًن الوقت واجلهد واكساب ادليزة التنافسية اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم مبادئ ادا
للشركات ادلطبقة ذلا وكيفية ادارة االعمال عن طريق شبكة االنرتنت العادلية من بيع وشراء وتبادل اخلربات وادلهارات ودراسة مبادئ 

 اللكرتونية وبرارلها..االعمال االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية والدديقراطية ا

 
 
 
 

 

ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  المادةممتضٌا  ألهم خصائص  هذا إٌجازا   المادةٌوفر وصف 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهنا  عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةات سلرج -1
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      ىداف ادلعرفية األ  -أ
       منظمات االعمال.وأىدافها على مستوى و أمهيتها  ادارة االعمال االلكرتونية ان يتعرف على مفهوم  -5
 طريقة ادارة االعمال عن طريق شبكة االنرتنت.  عرفةم يتمكن الطالب من خالل دراسة ىذه ادلادة من -0
    احلكومة التقليدية واحلكومة االلكرتونية من خالل اخلدمات اليت تقدمها احلكومة.يستطيع الطالب ان دييز بٌن  -3

     دلادةاخلاصة اب يةادلهاراتاألىداف   -ب

   ت االنرتنت وانواعها.االعمال االلكرتونية ونشاهتا وشبكامعرفة الطالب أبنواع  -5
   التجارة االلكرتونية وكيفية ادارهتا والتوقيع االلكرتوين.التعرف على  -0
  يتمكن الطالب من الفصل بٌن وظائف االدارة التقليدية ووظائف االدارة االلكرتونية. -3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -جـ

 واالنتقال بو اىل مستوى التفكًن العايل تطوير وتعزيز مهارة التفكًن حسب قدرة الطالب -1
 تطوير وتعزيز اسرتاتيجية التفكًن الناقد يف التعلم -2

 ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 الكتايب التواصل -4
 التخطيط والتنظيم  -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت  -7
 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3
 .استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك -5

 طرائق التقييم    
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 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -52

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مفهوم وابعاد وتعريف االدارة  رجات التعلمإضافة سل 3 اسبوعيا
فوائد ودوافع  -االلكرتونية 

 .االدارة االلكرتونيةومسات واىداف 

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 تقارير والدراساتال -5

متطلبات مشروع  االدارة  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
البنية التحتية  توافر االلكرتونية " 

مزودي و  االلكرتونية  الوسائل
التدريب وبناء  -خدمة االنرتنيت 

توافر التمويل واالرادة  -القدرات 
 -السياسية واالمن االلكرتوين 
وجود التشريعات والنصوص 

 ". ونية وخطة تسويقية ودعائيةالقان

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

مشروع  السلبيات احملتملة لتطبيق إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
" التجسس  –االدارة االلكرتونية 

زايدة التبعية للخارج  –االلكرتوين 
 .شلل االدارة –

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 اتالتقارير والدراس -5

عناصر االدارة االلكرتونية " العنصر  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 –التقين ) عتاد احلاسوب 

الشبكات ، االنرتنت  –الربرليات 
 االكسرتانت ( –االنرتانت  –

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

ة ادلرجتعة من التغذي -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 عناصر االدارة االلكرتونية إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 العنصر البشري -

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

من التغذية ادلرجتعة  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

"  –وظائف االدارة االلكرتونية  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
التنظيم  –التخطيط االلكرتوين 

 –التوجيو االلكرتوين  –االلكرتوين 

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

حاانت مبختلف االمت-5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
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 الطالب الرقابة االلكرتونية ".
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 –عمال االلكرتونية مفهوم األ إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
مراحل تطور االعمال االلكرتونية 

مراحل التوجو لألعمال  –
 لألعمال نظم  –االلكرتونية 
 .االلكرتونية

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

التحدايت تبين االعمال االلكرتونية  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 واىداف امهية ومكاسب  -

انواع  -.االعمال االلكرتونية
 يةاالعمال االلكرتون

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

مفهوم  –التوقيع االلكرتوين  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
امهية  –ين وتعريف التوقيع االلكرتو 

 –وماىية التوقيع االلكرتوين 
 خصائص ومزااي التوقيع االلكرتوين

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

اشكال التوقيع االلكرتوين " التوقيع  افة سلرجات التعلمإض 3 اسبوعيا
ابلقلم االلكرتوين، التوقيع الرقمي، 

عيوب التوقيع  –التوقيع البيوميرتي" 
وظائف التوقيع  –االلكرتوين 
 االلكرتوين 

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 اأنواعه

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

مفهوم   -التجارة االلكرتونية  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 –وتعريف التجارة االلكرتونية 

صفات واشكال التجارة االلكرتونية 
 مزااي التجارة االلكرتونية –

 طريقة القاء احملاضرات -5
 جملاميع الطالبيةا -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

عمليات التجارة االلكرتونية  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
معوقات  –ورلاالت استخدامها 

 استخدام التجارة االلكرتونية.

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5
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 البنية التحتية  - 55

  الدكتور دمحم مسًن امحد –االدارة االلكرتونية  ة ادلطلوبة ادلادةـ الكتب 5
 مصطفى يوسف كايف. -                         

 زلمود عبد الفتاح رضوان. –االدارة االلكرتونية وتطبيقاهتا الوظيفية  )ادلصادر( ة ـ ادلراجع الرئيسي0
 

)  اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية , التقارير ,.... 

 االدارية.اجملالت العلمية يف االختصاصات 

 ع االلكرتونية ادلتخصصةادلواق ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 

 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -50

  ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -5

 استحداث مقررات تواكب طلب السوق احمللية -1

 ربط اجلانب النظري ابلتطبيقي خصوصا ان البيئة االلكرتونية يف تطور مستمر -1
 

 

مفهوم  –احلكومة االلكرتونية  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 –ية وتعريف احلكومة االلكرتون

مربرات نشأة احلكومة االلكرتونية 
اسباب ظهور احلكومة  –

اىداف وامهية  –االلكرتونية 
 احلكومة االلكرتونية.

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 –اقسام احلكومة االلكرتونية  إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 –عناصر صلاح احلكومة االلكرتونية 

مقومات التحول الناجح للحكومة 
 االلكرتونية

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

تغذية ادلرجتعة من ال -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 إضافة سلرجات التعلم 3 اسبوعيا
 
 
 

زلتوى  –ركائز احلكومة االلكرتونية 
 –ونطاق احلكومة االلكرتونية 

 معوقات اقامة احلكومة االلكرتونية.

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 ير والدراساتالتقار  -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3



 

 

 31الصفحح 

 

  

 

 المادةموذج وصف ن
  

 ادلادةوصف 

 

 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية -5

  قسم تقنيات ادارة ادلكتب    / ادلركز  علميالقسم ال -0

       تقانة ادلعلومات   ادلادةاسم / رمز  -3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة -5

  سنوي الفصل / السنة -1

 ساعة75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -1

 2121-3- 25 اتريخ إعداد ىذا الوصف  -1

 ادلادةأىداف  -1

رة معرفية عن مبادئ تقانة ادلعلومات  ودورمها يف توفًن الوقت واجلهد واكساب ادليزة التنافسية للشركات ادلطبقة ذلا اكساب الطالب مها
 وكيفية ادارة االعمال عن طريق شبكة االنرتنت العادلية من بيع وشراء وتبادل اخلربات وادلهارات ودراسة مبادئ ادلعلوماتية وتقاانهتا 

 ا..االلكرتونية  وبرارله

 

ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  المادةهذا إٌجازا  ممتضٌا  ألهم خصائص  المادة ٌوفر وصف

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهنا  عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةات سلرج -1

 



 

 

 31الصفحح 

 

  

      ىداف ادلعرفية األ  -أ
       منظمات االعمال.وأىدافها على مستوى و أمهيتها  تقانة ادلعلومات  ان يتعرف على مفهوم  -5
 بيقاهتا. ادلعلومات ادلختلفة وتط أنظمة أنواععلى طالب من خالل دراسة ىذه ادلادة يتمكن ال -0
    . األنواعكل نوع من ىذه   إدارةالتطبيقات ادلختلفة ألنظمة ادلعلومات وطريقة  أنواعبٌن  التمييزيستطيع الطالب أن  -3

     دلادةاخلاصة اب يةادلهاراتاألىداف   -ب

   تقاانت ادلعلومات وأنظمتها وأنواعها.معرفة الطالب أبنواع  -5
   ومناذجها ادلختلفة . اإلداريةنظم ادلعلومات التعرف على  -0
  .يتمكن الطالب من معرفة طرق احلصول على ادلعلومات ومعاجلتها وعرضها بطريقة يستفيد منها متخذي القرارات يف ادلنظمة -3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -جـ

 تطوير وتعزيز مهارة التحليل والتفسًن للمعلومات وادلعرفة واحلكمة. -1
 عزيز االسرتاتيجيات الذىنية وادلعرفية اخلاصة ابألنظمة ادلعلوماتية .تطوير وت -2

 ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 

 مجع البياانت  -1
 إدارة النظم ادلعلوماتية  -2
 التحليل والتدقيق يف البياانت -3
 دلعلومات أبشكال سلتلفةإيصال ا -4
 اإلدارة والرقابة لألنظمة -5
 الرتكيب والنمذجة لألنظمة -6
 إدارة ادلعرفة -7

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والبحوث -3
 .ب ذلكاستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطل -5

 طرائق التقييم    

 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
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 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 بحوثالتقارير وال -4
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 ادلادةبنية  -52

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 طريقة القاء احملاضرات -5 البياانت وادلعلومات والتقاانت ة سلرجات التعلمإضاف 1 اسبوعيا
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 طريقة القاء احملاضرات -5 قاانت ادلعلومات مفهوم ت إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 اضراتطريقة القاء احمل -5 أمهية ادلعلومات  إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

مفهوم نظام  ادلعلومات اإلدارية  إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 ومكوانتو

 

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اميع الطالبيةاجمل -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

  تماولمعلا ظمن رةفك ورهظ إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 ىاطورتو

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 تقارير والدراساتال -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 لعامةا ة٠ر ظلن، ا ماظلنا وممفه إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 ظمن نع ة٠عمل تحاال ظمللن
 تماولمعلا

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 دراساتالتقارير وال -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

االمتحاانت مبختلف -5 طريقة القاء احملاضرات -5 ة٠دارإلا تماولمعلا ظمن رعناص إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
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 تماولمعلا ماظن ءبنا تمازمستلو
 ة٠دارالا

 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

 أنواعها
التغذية ادلرجتعة من  -0

 الطالب
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 طريقة القاء احملاضرات -5 أىداف نظام ادلعلومات اإلدارية  إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

عة من التغذية ادلرجت -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

ادلعلومات   أنظمة تأنواع تطبيقا إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 ادلنظمات  الداريةا

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

ن التغذية ادلرجتعة م -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 طريقة القاء احملاضرات -5 ة٠دارالا تماولمعلا ماظن إدارة إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 ابلوجوه طريقة التعبًن-3
 التقارير والدراسات -5

 طريقة القاء احملاضرات -5 ة٠دارإلا تماولمعلا ظمن واعنأ إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 راساتالتقارير والد -5

َ اظٔس ٠غٛذدٚسج  إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا

َٚ ٌِفٙ:ا٠ح داسإلخ اِاٌِٚؼٍا

 ٠ِح٘ألٚا

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 ساتالتقارير والدرا -5

 ماظن ر٠طوتدورة  راحلم إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 ة٠دارالا تماولمعلا

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
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 البنية التحتية  - 55

 تقاانت ادلعلومات وتطبيقاهتا : د.عادل سامل ادلعاضيدي واخرون ة ادلطلوبة ادلادةتب ـ الك5

 /   )ادلصادر( ـ ادلراجع الرئيسية 0
 

)  اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية , التقارير ,.... 

 االدارية.اجملالت العلمية يف االختصاصات 

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة االلكرتونية, مواقع االنرتنيت  ب ـ ادلراجع

 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -50

  ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -1

 استحداث مقررات تواكب طلب السوق احمللية -1

 ربط اجلانب النظري  وتعزيز اجلانب العملي حباالت دراسية . -1
 

 

 

 

 

 التقارير والدراسات -5

 م٠تصم ل،ئدالبا م٠وتق حلةرم إضافة سلرجات التعلم 1 اسبوعيا
 مو٠وتق،  قو٠بطت،  د٠دلجا ماظلنا

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

ة ادلرجتعة من شالتغذي -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -5

 إضافة سلرجات التعلم 1 سبوعياا
 
 
 

 مادلعلومات ومفهو  ت ا٠تقن ة٠ىمأ
 ا٠جولولتكنا

 طريقة القاء احملاضرات -5
 اجملاميع الطالبية -0
 التقارير والدراسات -3

االمتحاانت مبختلف -5
 أنواعها

التغذية ادلرجتعة من  -0
 الطالب

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
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 ادةالمموذج وصف ن
 

 ادلادةوصف 

 

 الءادلعهد التقين كرب ادلؤسسة التعليمية .00

 قسم تقنيات ادارة ادلكتب / ادلركز علمي القسم ال .03

  قراءات انكليزية متخصصة ادلادةاسم / رمز  .05

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .01

 سنوي/ادلرحلة الثانية الفصل / السنة .01

 ساعة 502 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .01

 2121-11- 1 اتريخ إعداد ىذا الوصف .01

 ادلادةأىداف  -1

ٌن الطالب من قراءة ادلوضوعات ادلتعلقة بتخصصاتو ابللغة اإلصلليزية وإاتحة الفرصة لو للتعرف على ما تقدمو الكتب ادلتخصصة دتك
 واجملالت واألحباث األجنبية.

 

 

ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  المادةهذا إٌجازا  ممتضٌا  ألهم خصائص  المادةٌوفر وصف 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهنا  عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةات سلرج -1
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 ٘ذاف اٌّؼشف١حاأل - أ

 

 ة بتخصص ادارة ادلكتب ابللغة االنكليزية.اىم ادلوضوعات ادلتعلقان يتعرف على  -5
 ادلصطلحات وادلفردات ادلتعلقة مبجال ختصصو. معرفة يتمكن الطالب من خالل دراسة ىذه ادلادة من -0
 بعد دراسة ادلادة االطالع على الكتب والبحوث العلمية االجنبية اخلاصة بتخصص ادارة ادلكتبيستطيع الطالب  -3

 دلادةاخلاصة اب يةادلهاراتاألىداف   -ب

 للمواضيع ختصص ادارة ادلكتب ابللغة االنكليزية . معرفة الطالب -5
 ادلفردات اخلاصة بكافة ادلواد الدراسية اخلاص بقسم تقنيات ادارة ادلكتب ابللغة االنكليزية.التعرف على  -0
 .نكليزية االخرىادلفردات اخلاصة بتخصص االدارة وادلصطلحات االيتمكن الطالب من الفصل بٌن  -3

 األىداف الوجدانية والقيمية -جـ

 تطوير وتعزيز مهارة القراءة واللغة الصحيح لدى الطالب  -1
 تطوير وتعزيز مهارات الطلبة يف ما يتعلق ابدلفردات االنكليزية التخصصية -2

 ظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التو التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 القراءة واالطالع -3
 التواصل الكتايب -4
 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3
 .ذلكاستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب  -5

 طرائق التقييم

 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
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 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -10

 ادلفردات النظرية

سلرجات  الساعات األسبوع
التعلم 
 ادلطلوبة

 قييمطريقة الت طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

 األول 

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Introduce English Vocabulary related to 

the main topics competence in the 

department of office Management: 

Management office, Management ,Time 

Management, the culture of archive, 

correspondence, Information 

Technology and Orgenazations 

Ceremony , and Shorthand.   

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 والدراساتالتقارير -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثاين

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Reading of selected topics in the field of 

management 

 

 احملاضرات طريقة القاء -1
 اجملاميع الطالبية -2
 والدراساتالتقارير -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث
 

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Practical using for different terms in the 

field of management 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Conversation inside classroom about the 

field of management. 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 اخلامس
إضافة  4

سلرجات 
 تعلمال

Reading selected topics in the field of 

Time management. 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 السادس

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Practical using of terms in office 

management 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 السابع
إضافة  4

سلرجات 
 التعلم

Conversation inside classroom about the 

field of Office management. 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 الثامن

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Reading selected topics in the field of 

Time management. 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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  التاسع

إضافة  4
سلرجات 

 التعلم

Practical using of terms in the field of 

Time management. 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقاريروالدراسات-3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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م سلرجات التعل الساعات األسبوع
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

 العاشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Conversation inside 

classroom about the 

field of .time 

management 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 احلادي عشر

إضافة سلرجات  4
 Reading selected التعلم

topics in Archives 

concept 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 تغذية ادلرجتعة من الطالبال -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثاين عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Practical using of 

terms in the field of 

the culture of 

Archives. 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 تلف أنواعهااالمتحاانت مبخ-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Conversation inside 

classroom about the 

field of.to Archives 

concept 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 ساتالتقارير والدرا -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع عشر
إضافة سلرجات  4

 التعلم

Reading of Selected 

topics in the field of 

correspondence 

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 ير والدراساتالتقار  -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 اخلامس عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Practical using of 

different terms in 

the field of 

correspondence. 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 لدراساتالتقارير وا -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 السادس عشر
إضافة سلرجات  4

 التعلم

Conversation inside 

classroom about the 

field of 

correspondence 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

 السابع عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Reading of Selected 

topics in the field of 

technique and 

system of  

information 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 الدراساتالتقارير و  -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثامن عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Practical using of 

terms in the field of 

technique and 

system of  

information 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اميع الطالبيةاجمل -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 التاسع عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Conversation inside 

classroom about the 

field of technique 

and system of  

information. 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 العشرون
إضافة سلرجات  4

 التعلم

Reading of selected 

topics in the field of 

ceremony. 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
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 طريقة التعبًن ابلوجوه-3 التقارير والدراسات -3
 التقارير والدراسات -4

 احلادي والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Practical using of 

different terms in 

the field of 

ceremony. 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثاين والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

Conversation inside 

classroom about the 

field of ceremony. 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

سلرجات التعلم  الساعات األسبوع
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم لوحدة / أو ادلوضوعاسم ا
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 المادةنموذج وصف 
 ادلادةوصف 

ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  المادةهذا إٌجازا  ممتضٌا  ألهم خصائص  المادةٌوفر وصف 

تاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهنا  عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم الم

 البرنامج.

 

 

 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .5

  قسم تقنيات ادارة ادلكتب    ادلركز/ القسم العلمي   .0

   ادارة ادلوارد البشرية ادلادةرمز / اسم  .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .5

  سنوي السنة/ الفصل  .1

 ساعة 502 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .1

 2020-3- 25 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .1

 ادلادةأىداف  -1

استخدام  ومواصفات وأمهية إدارة ادلوارد البشرية من الناحية االقتصادية و االجتماعية وكيفيةاكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم 
ىذا من جانب وصيانة ادلورد البشري ورعاية اجلوانب التنافسية واكساب ادليزة ادلورد البشري للوصول اىل التشغيل االقتصادي االمثل 

 .وذلك ابستخدام كافة الوسائل العلمية نظراي و تطبيقيااالنسانية لو من جانب آخر 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةسلرجات  -1

     األىداف ادلعرفية    -أ

   دلوارد البشرية واخللفية التأرخيية ذلا وأمهيتها يف كافة اجلوانباان يتعرف على مفهوم ادارة  -5
 . معرفة القوانٌن واالنظمة والسياسات اليت تضبط عمل ادلورد البشري يف ادلنظمات -0

 .   معرفة وظائف ادارة ادلوارد البشرية بدًءا من استقطاب العاملٌن وانتهاًء بتسرحيهم -3

     دلادةاصة اباألىداف ادلهاراتية اخل  -ب

مبوقع ادارة ادلوارد البشرية يف اذليكل التنظيمي ونوعية االدارة اخلاصة ابدلورد البشري فيما اذا كانت مركزية او غًن معرفة الطالب أبنواع  -5
 .  مركزية

   .معرفة التحدايت اليت تواجو ادارة ادلوارد البشرية واالسرتاتيجيات ادلناسبة لتجاوز ىذه التحدايت -0

 . تنمية مهارة الطالب حول عملية ختطيط االحتياج من ادلوارد البشرية وحتليل الوظائف دلعرفة اختيار االفراد ادلناسبٌن للعمل  -3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -جـ

 حتفيز الطالب وتنمية مهارات التفكًن العايل لديو  -1

 علق ابلتفكًن الناقد يف التعلملسلوك االستباقي للطالب فيما يتتطوير وتعزيز ا -2

 (.ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 التواصل اللفظي -1

 العمل اجلماعي -2

 التحليل والتحقق -3

 التواصل الكتايب -4

 التخطيط والتنظيم  -5

 ادلرونة -6

 إدارة الوقت  -7

 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء احملاضرات -1

 العصف الذىين -2
 ادلبارايت العلمية3-
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 التقارير والدراسات -4
 .استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك -5

 طرائق التقييم    

 اعهااالمتحاانت مبختلف أنو  -1

 من الطالب العكسيةالتغذية  -2

 تعابًن الوجوطريقة  -3

 راق العملالتقارير وا -4
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 اٌّادجت١ٕح  -10

ِخشظاخ  اٌغاػاخ األعثٛع

اٌرؼٍُ 

 اٌّطٍٛتح

اعُ اٌٛحذج / أٚ 

 اٌّٛظٛع

 غش٠مح اٌرم١١ُ غش٠مح اٌرؼ١ٍُ

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘ح اداسج 

اٌّٛاسد اٌثشش٠ح 

 ِٚشاحً ذطٛس٘ا

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ا٘ذاف اداسج اٌّٛاسد 

ش٠ح ٚٚظائفٙا اٌثش

 اٌشئ١غ١ح ٚاٌفشػ١ح

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

خ ٚاٌرحذ٠اخ اٌّؼٛلا

اٌرٟ ذٛاظٗ اداسج 

اٌّٛاسد اٌثشش٠ح 

ٚاالعرشاذ١ع١اخ ٌالصِح 

 ٌٍحذ ِٓ ٘زٖ اٌّؼٛلاخ

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 ماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّاٌر -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

اٌّشوض٠ح ٚاٌالِشوض٠ح 

فٟ اداسج اٌّٛاسد 

 اٌثشش٠ح

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 ٗغش٠مح ذؼات١ش اٌٛظ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ِٛلغ اداسج اٌّٛاسد 

اٌثشش٠ح فٟ ا١ٌٙىً 

 اٌرٕظ١ّٟ ٌٍّٕظّح

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

خط١ػ االحر١اض ِٓ ذ

اٌّٛاسد اٌثششٞ: 

ِٓ  -اٌّفَٙٛ ٚاال١ّ٘ح

اٌزٞ ٠مَٛ تؼ١ٍّح 

ِٓ اٌزٞ  –اٌرخط١ػ 

 ٠مَٛ تؼ١ٍّح اٌرخط١ػ

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ذمذ٠ش اٌطٍة ػٍٝ  غشق

 –اٌّٛاسد اٌثشش٠ح 

غشق ذح١ًٍ اٌّؼشٚض 

ِٕٙا ٚو١ف١ح ِؼاٌعح 

اٌفائط اٚ اٌؼعض فٟ 

 اٌّٛسد اٌثششٞ

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 ات١ش اٌٛظٗغش٠مح ذؼ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ذح١ًٍ ٚذٛص١ف 

اٌٛظائف: ِفَٙٛ 

ٚخطٛاخ ذح١ًٍ 

ا٘ذاف ذح١ًٍ  -اٌٛظائف

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

ز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ اٌرغ -2

 اٌطالب
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 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4 اٌٛظائف

 

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ذص١ُّ ِفَٙٛ ٚاعا١ٌة 

ِفَٙٛ  –اٌٛظائف 

ٚا١ّ٘ح ذٛص١ف 

 اٌٛظائف

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

رٍف االِرحأاخ تّخ-1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ِفَٙٛ ٚا١ّ٘ح 

ِصادس  –االعرمطاب 

 االعرمطاب  

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

خ تّخرٍف االِرحأا-1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ِفَٙٛ االخر١اس ٚاٌرؼ١١ٓ 

خطٛاخ ػ١ٍّح  –

 االخر١اس

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

غش٠مح اٌماء  -1 ِفَٙٛ االظش اٚ اٌشاذة 

 اٌّحاظشاخ

 اٌّعا١ِغ اٌطالت١ح -2

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -3

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

رغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ اٌ -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

ا١ّ٘ح  -أٛاع االظٛس 

 ٔظُ االظٛس

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌؼىغ١ح ِٓ اٌرغز٠ح  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

خطٛاخ ذص١ُّ ٔظُ 

 االظٛس

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 باٌطال

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

 

 

ِفَٙٛ ذم٠ُٛ االداء 

ٔعاغ ٚفشً  –ٚأ١ّ٘رٗ 

 ٔظاَ ذم٠ُٛ االداء 

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

غش٠مح اٌماء  -1 غشق ذم٠ُٛ االداء 

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

االِرحأاخ تّخرٍف -1غش٠مح اٌماء  -1اداسج ٚاػرّاد ٔرائط إظافح  4 اعثٛػ١ا
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ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

 اٌّحاظشاخ ذم٠ُٛ االداء

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 باٌطال

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘ح ٚا٘ذاف 

 ذذس٠ة اٌؼا١ٍِٓ

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ذحذ٠ذ االحر١اظاخ 

اعا١ٌة  -اٌرذس٠ث١ح

ذم١١ُ وفاءج  –اٌرذس٠ة 

 ٌرذس٠ة

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

 -ذٕف١ز تشاِط اٌرذس٠ة

اٌرٛل١د اٌضِأٟ 

ٚاٌّىأٟ ٌثشاِط 

 اٌرذس٠ة

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

ِرحأاخ تّخرٍف اال-1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ِفَٙٛ اٌحٛافض 

ٚذطٛس٘ا فٟ اٌفىش 

ا١ّ٘ح ٔظاَ -االداسٞ

 اٌحٛافض

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اس٠ش ٚاٌذساعاخاٌرم -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ِشاحً ذص١ُّ ٔظاَ 

 اٌحٛافض

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اخاٌرماس٠ش ٚاٌذساع -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ِفَٙٛ اٌّضا٠ا ٚاٌخذِاخ 

اٌّمذِح ٌٍؼا١ٍِٓ 

ششٚغ  –ٚأٛاػٙا 

إٌظاَ اٌفؼاي ٌٍّضا٠ا 

 ٚاٌخذِاخ

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 ؼصف اٌزٕٟ٘اٌ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ص١أح اٌّٛاسد اٌثشش٠ح 

 اٌؼاٍِح

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 ٕٟ٘اٌؼصف اٌز -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

ص١أح اٌّٛاسد اٌثشش٠ح 

 اٌؼاٍِح

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 ٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّحا3-

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب
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 البنية التحتية  - 55

 )مؤيد سعيد السامل وعادل حرحوش( ادارة ادلوارد البشرية ة ادلطلوبة ادلادةـ الكتب 5

 كمدخل اسرتاتيجي )مؤيد سعيد السامل( ادارة ادلوارد البشرية ( صادرادل)ـ ادلراجع الرئيسية 0

 

 (الدكتور جاسم الذىيب  )إدارة ادلوارد البشرية 

 

) اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  (التقارير , اجملالت العلمية 

 بشريةادلوارد الاجملالت العلمية يف االختصاصات اإلدارية وإدارة 

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة مواقع االنرتنيت , ب ـ ادلراجع االلكرتونية

 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -50

 للمواضيع احلديثة ضمن ادلنهجاضافة مفردات  -5

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

تشاِط أٙاء خذِاخ 

اٌؼا١ٍِٓ ٚاحاٌرُٙ اٌٝ 

 اٌرماػذ

غش٠مح اٌماء  -1

 اٌّحاظشاخ

 اٌزٕٟ٘ اٌؼصف -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

تشاِط أٙاء خذِاخ 

اٌؼا١ٍِٓ ٚاحاٌرُٙ اٌٝ 

 اٌرماػذ

غش٠مح اٌماء  -1

 اخاٌّحاظش

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

غش٠مح اٌماء  -1 سأط اٌّاي اٌفىشٞ

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 اٌّثاس٠اخ اٌؼ١ٍّح3-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4

إظافح  4 اعثٛػ١ا

ِخشظاخ 

 اٌرؼٍُ

 

غش٠مح اٌماء  -1 سأط اٌّاي االظرّاػٟ

 اٌّحاظشاخ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -2

 حاٌّثاس٠اخ اٌؼ3١ٍّ-

 اٌرماس٠ش ٚاٌذساعاخ -4

 

االِرحأاخ تّخرٍف -1

 أٔٛاػٙا

اٌرغز٠ح اٌؼىغ١ح ِٓ  -2

 اٌطالب

 غش٠مح ذؼات١ش اٌٛظٗ-3

 اٌرماس٠ش ٚاٚساق اٌؼًّ -4
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 التطورات احلاصلة يف ادارة ادلنظماتاستحداث مقررات تواكب  -0

 يف تطور مستمر يميةالبيئة التنظربط اجلانب النظري ابلتطبيقي خصوصا ان  -3

 
 

 

 

 المادجومىرج وصف 

  

 ادلادةوصف 

 

 

وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  ادلادةىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص  ادلادةيوفر وصف 
 فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبٌن وصف الربانمج.

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .29

  قسم تقنيات ادارة ادلكتب    القسم العلمي  / ادلركز .30

  مرحلة اثنية احلاسوب  تطبيقات   ادلادةاسم / رمز  .31

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .32

  سنوي  الفصل / السنة .33

 ساعة90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .34

 5252-3- 56  اتريخ إعداد ىذا الوصف .35

 ادلادةأىداف  -8

ودوره يف توفًن الوقت واجلهد اثناء تطبيق الربامج  احلاسوبتطبيقات اكساب الطالب مهارة معرفية وعملية يف مادة 
 .وغًنه العمل ادلكتيب  والتطبيقات ادلختلفة وتسهيل التفاعل مع تلك التطبيقات والتواصل من خالل 
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 لتعليم والتعلم والتقييموطرائق ا ادلادةخمرجات  -9
     األىداف ادلعرفية    -أ

 احلاسوب و أمهيتو وأىدافو على مجيع مستوايت التطبيق. تطبيقات ان يتعرف على مفهوم -9

 . العمل عليو وكيفية  احلاسباتتطبيقات ان يتعرف على  -10

 .  تطبيق الشرائح واحلركة والعرض ان يتعرف على  -11

 ا.تطبيق يزات كل وم تطبيق االكسل  ان يتعرف على -12

    دلادةاألىداف ادلهاراتية اخلاصة اب  -ب
 واألوامر اخلاصة بو. تطبيقات اوفيس  ان يتعلم كيفية التفاعل مع  -7
 أكسل وبوربوينتورقة  ان يتعلم كيفية التفاعل مع برامج األوفيس وكيفية اعداد  -8

 ىذه التطبيقات واستخدامها مبهارة .ان يتعلم كيفية التفاعل مع  -9

 األىداف الوجدانية والقيمية  -جـ
 والتحول اىل ادلهارة يف االداء  قدرة الطالبو تطوير وتعزيز مهارة  -1
 .التعلم التخطيط من اجل ادلناقشة وتطوير وتعزيز  -2

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 واصل اللفظيالت -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 التواصل الكتايب -4
 التخطيط والتنظيم  -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت  -7
 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3
 ائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك.استخدام وس -4

 طرائق التقييم    

 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4

 ادلادةبنية  -12

 ادلفردات النظرية
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خمرجات التعلم  الساعات األسبوع
 لوبةادلط

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

األول والثاين 
 والثالث والرابع

التطبيقات الرئيسية    إضافة خمرجات التعلم 1
 ( ،5212ألوفيس)

PowerPoint 

  والعروض التقدميية  
 الواجهة الرئيسية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 دراساتالتقارير وال -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 اخلامس
 السادس

 السابع   
 الثامن  

شريط القوائم االمر ملف   إضافة خمرجات التعلم 1
وحمتوايتو الصفحة 

الرئيسة.احلافظة اخلط, فقرة 
دارج واالانماط والتحرير وا

 والتصميم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 والتاسع  
 العاشر و

 احلادي عشر
 الثاين عشر

انتقال وحركات االمر  إضافة خمرجات التعلم 1
وعرض الشرائح جبميع 
االوامر الفرعية لتلك 

 االوامر

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع عشر و
 شراخلامس ع

 إضافة خمرجات التعلم 1
االمر مراجعو واالمر عرض  
مع  الفقرات  الفرعية لتلك 

 االوامر

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 لسادس عشر
 والسابع عشر

 

التطبيقات الرئيسية  إضافة خمرجات التعلم 1
   ( ،5212ألوفيس)

 excel    
 الواجهة الرئيسية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 وهطريقة التعبري ابلوج-3

الثامن عشر 
 التاسع عشر

 العشرون

االكسل شريط القوائم االمر  إضافة خمرجات التعلم 1
ملف  وحمتوايتو الصفحة 

الرئيسة.احلافظة اخلط, فقرة 
واالانماط والتحرير وادارج 

 والتصميم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 واعهااالمتحاانت مبختلف أن-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 

احلادي 
 والعشرون

والثاين 
 والعشرون

 االمر صيغة  والبياانت   إضافة خمرجات التعلم 1
 شريط الصيغة 

 والدوال الرايضية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 لف أنواعهااالمتحاانت مبخت-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3

الثالث 
 والعشرون

والرابع 
 والعشرون

اضافة وتوسيع االعمدة  إضافة خمرجات التعلم 1
والصفوف واالخطاء 

الشائعو  ومعاجلة العمليات 
 الرايضية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 راساتالتقارير والد -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

اخلامس 
 والعشرون
والسادس 
 والعشرون
والسابع 

 والعشرون

ادلخططات  واالشكال  إضافة خمرجات التعلم 1
 والعمليات الرايضية

والفرز البياانت وحتديث 
 الباايانت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1 طريقة القاء احملاضرات -1ر عرض  االمر مراجعو واالم إضافة خمرجات التعلم 1 
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الثامن 
 والعشرون

التاسع 
والعشرون 
 والثالثون

 
 

مع  الفقرات  الفرعية لتلك 
 االوامر

 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -12

 العمليةادلفردات 
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات عاألسبو 

األول والثاين 
 والثالث والرابع

التطبيقات الرئيسية    إضافة خمرجات التعلم 5
 ( ،5212ألوفيس)

PowerPoint  والعروض
  التقدميية  

 الواجهة الرئيسية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 ميع الطالبيةاجملا -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 اخلامس
 السادس

 السابع   
 الثامن  

شريط القوائم االمر ملف   إضافة خمرجات التعلم 5
وحمتوايتو الصفحة الرئيسة. 

ط, فقرة واألمناط اخل ةاحلافظ
 والتحرير وادارج والتصميم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 والتاسع  
 العاشر و

 احلادي عشر
 الثاين عشر

االمر انتقال وحركات وعرض  إضافة خمرجات التعلم 5
الشرائح جبميع االوامر الفرعية 

 لتلك االوامر

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 راساتالتقارير والد -4

 الرابع عشر و
 اخلامس عشر

 إضافة خمرجات التعلم 5
االمر مراجعو واالمر عرض  
مع  الفقرات  الفرعية لتلك 

 االوامر

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 لوجوهطريقة التعبري اب-3
 التقارير والدراسات -4

 لسادس عشر
 والسابع عشر

 

التطبيقات الرئيسية  إضافة خمرجات التعلم 5
   ( ،5212ألوفيس)

 excel    
 الواجهة الرئيسية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 الطالبالتغذية ادلرجتعة من  -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3

الثامن عشر 
 التاسع عشر

 العشرون

االكسل شريط القوائم االمر  إضافة خمرجات التعلم 5
ملف  وحمتوايتو الصفحة 

الرئيسة.احلافظة اخلط, فقرة 
واألمناط والتحرير وادارج 

 والتصميم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 اساتالتقارير والدر  -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 

احلادي 
 والعشرون

 والثاين والعشرون

 االمر صيغة  والبياانت   إضافة خمرجات التعلم 5
 شريط الصيغة 

 والدوال الرايضية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 والدراساتالتقارير  -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3

 الثالث والعشرون
 والرابع والعشرون

اضافة وتوسيع االعمدة  إضافة خمرجات التعلم 5
والصفوف واالخطاء الشائعو  

 ومعاجلة العمليات الرايضية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 ع الطالبيةاجملامي -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

اخلامس 
 والعشرون
والسادس 
 والعشرون
والسابع 

 والعشرون

ادلخططات  واالشكال  إضافة خمرجات التعلم 5
 والعمليات الرايضية

لبياانت وحتديث والفرز ا
 الباايانت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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 ة التحتيةالبني  - 11

 (4-1أساسيات احلاسوب وتطبيقاتو ادلكتبية اجلزء ) ة ادلطلوبة ادلادةـ الكتب 1
 أتليف أ.م.د. زايد دمحم عبود

 مقدمة يف احلاسوب واالنرتنت ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر( 2
 د.عبد هللا عبد العزيز ادلوسى

ت اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                  اجملال
 العلمية , التقارير ,....  (

 .احلاسوبالعلمية يف اختصاصات  الكتب

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 

 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -15

  ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -10

 لي اجملتمع احملاستحداث مقررات تواكب طلب  -11

 االليكرتوين نظرا اىل احلاجة ادللحة لالستخدام ربط اجلانب النظري ابلتطبيقي  -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 والعشرونالثامن 

التاسع والعشرون 
 والثالثون

 
 

االمر مراجعو واالمر عرض   ت التعلمإضافة خمرجا 5
مع  الفقرات  الفرعية لتلك 

 االوامر

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 طريقة التعبري ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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 المادةموذج وصف ن
 

 ادلادةوصف 

 

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .31

 قسم تقنيات ادارة ادلكتب / ادلركز علمي القسم ال .31

   ادارة الوقت ادلادةاسم / رمز  .31

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .31

 لة الثانيةسنوي/ادلرح الفصل / السنة .52

 ساعة 502 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .55

 2121-3- 27 اتريخ إعداد ىذا الوصف .50

 ادلادةأىداف  -1

تعريف الطالب مبفهوم الوقت وأمهية ابلنسبة لالبسان بشكل عام وابلنسبة لو كطالب متخصص يف دراسة االدارة فمن الضروري ان 
 ح لضياعو.يتعرف على امهية استغالل الوقت وعدم السما 

 

 

ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  المادةهذا إٌجازا  ممتضٌا  ألهم خصائص  المادةٌوفر وصف 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم االستفادة المصوى من فرص مبرهنا  عما إذا كان لد حمك 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةات سلرج -1
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 ٘ذاف اٌّؼشف١حاأل - ب

 

 منظمات االعمال.وأىدافو على مستوى و أمهيتو  ادارة الوقت ان يتعرف على مفهوم  -5
 طريقة ادارة الوقت من خالل اعداد السجالت. معرفة يتمكن الطالب من خالل دراسة ىذه ادلادة من -0
 .االستغالل اجليد للوقت ومضيعات الوقت من اجل التقليل من ادلضيعات للوقت يستطيع الطالب ان دييز بٌن -3

 دلادةاخلاصة اب يةادلهاراتاألىداف   -ب

 يف كيفية استغالل الوقت بصورة صحيحة . معرفة الطالب -5
 .التجارة االلكرتونية وكيفية ادارهتا والتوقيع االلكرتوينالتعرف على  -0
 يتمكن الطالب من الفصل بٌن وظائف االدارة التقليدية ووظائف االدارة االلكرتونية. -3

 األىداف الوجدانية والقيمية -جـ

 واالنتقال بو اىل مستوى التفكًن العايل تطوير وتعزيز مهارة التفكًن حسب قدرة الطالب -1
 تطوير وتعزيز اسرتاتيجية التفكًن الناقد يف التعلم -2

 ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 التواصل الكتايب -4
 التخطيط والتنظيم -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت -7
 

 طرائق التعليم والتعلم

 احملاضراتطريقة القاء  -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3
 .استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك -5

 طرائق التقييم
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 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -10

 ادلفردات النظرية

اسم الوحدة / أو  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

األول 
 والثاين

 إضافة سلرجات التعلم 4
مفهوم وخصائص 

الوقت ونظرايت  الوقت/
 االدارة

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث

 إضافة سلرجات التعلم 2

 الوقت ووظائف االدارة

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 مبختلف أنواعهااالمتحاانت -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الرابع
 

 إضافة سلرجات التعلم 2

 –الرؤاي اجتاه الوقت 
 افرتاضات حول الوقت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 ااالمتحاانت مبختلف أنواعه-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 و اخلامس
 السادس

 إضافة سلرجات التعلم 4
ادارة الوقت والعمليات 

األساسية /ختطيط الوقت 
 ادلروتة -االسبقية–

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 اانت مبختلف أنواعهااالمتح-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 السابع
 إضافة سلرجات التعلم 2

ادلنتج  –امهية التخطيط 
 ادلنظم لتخطيط الوقت.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 ف أنواعهااالمتحاانت مبختل-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

الثامن 
 والتاسع

انواع  –تسجيل الوقت  إضافة سلرجات التعلم 4
حتديد  –الوقت 

 االىداف.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 جتعة من الطالبالتغذية ادلر  -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

 العاشر و
احلادي 

 عشر

 -امهية وضع االىداف إضافة سلرجات التعلم 4
 تدوين االىداف.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 ًن ابلوجوهطريقة التعب-3

 الثاين عشر

االىداف الشخصية  إضافة سلرجات التعلم 2
 وادلهنية والتنظيمية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

ثالث ال
 عشر

أمهية –تنظيم الوقت  إضافة سلرجات التعلم 2
 تنظيم الوقت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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الرابع عشر 
 و

اخلامس 
 شرع

التفويض .اسلوب من  إضافة سلرجات التعلم 4
 اساليب ادارة الوقت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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سلرجات التعلم  تالساعا األسبوع
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

السادس عشر 
 والسابع عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

معوقات  –تنمية مهارة التفويض 
 التفويض.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثامن عشر 
 والتاسع عشر

إضافة سلرجات  4
 –ىدر الوقت او الوقت الضائع  التعلم

كيفية السيطرة على   -ادلفهوم واألمهية
 مضيعات الوقت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 ر والدراساتالتقاري -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

عشرون و 
واحد 

 وعشرون.

إضافة سلرجات  4
 التعلم

 العوامل ادلؤدية اىل ضياع الوقت.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 ساتالتقارير والدرا -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثاين 
 والعشرون

إضافة سلرجات  2
 التعلم

امهيتها  –ادارة االجتماعات 
 وانواعها.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 متحاانت مبختلف أنواعهااال-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثالث 
 والعشرون

إضافة سلرجات  2
 التعلم

 طريقة القاء احملاضرات -1 التحضًن لالجتماع
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 لتغذية ادلرجتعة من الطالبا -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

الرابع 
والعشرون 
واخلامس 
 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

 طريقة القاء احملاضرات -1 تقييم االجتماع –قيادة ادلناقشة 
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 الطالب التغذية ادلرجتعة من -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

السادس 
والعشرون 
والسابع 
 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

مشكالت االجتماعات واساليب 
 التغلب عليها

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

الثامن 
 والعشرون

إضافة سلرجات  2
 التعلم

 –ادلفهوم  –تفويض السلطة 
 اساليب التفويض -واالمهية 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 لوجوهطريقة التعبًن اب-3
 التقارير والدراسات -4

التاسع 
 والعشرون

إضافة سلرجات  2
 التعلم

االساليب  –القيادة ادلفهوم واالمهية 
 القيادية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 لوجوهطريقة التعبًن اب-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالثون
إضافة سلرجات  2

 التعلم

امناط القيادة وعالقتها بعمليات ادارة 
 الوقت.

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
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 المفرداخ العمليح

خمرجات التعلم  الساعات األسبوع
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

 األول والثاين

إضافة سلرجات  4
 التعلم

مناقشة حول امهية الوقت ابلنسبة 
مناقشة نظرايت  -للفرد واجملتمع
 ادارة الوقت

 قة القاء احملاضراتطري -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 الثالث والرابع

إضافة سلرجات  4
 التعلم

عرض الوظائف االدارية وعالقتها 
 اسيةابلوقت واعداد حاالت در 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

اخلامس 
 والسادس

إضافة سلرجات  4
 التعلم

عرض العمليات االساسية 
ية عن حاالت دراس -لالدارة

 استخدام ادلرونة يف اعداد اجلداول

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 السابع والثامن

إضافة سلرجات  4
 التعلم

اذج واقعية جلداول زمنية اعداد من
عرض مناذج  –من قبل الطالب 

 سلططة النواع السجالت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

 اشرالتاسع والع

إضافة سلرجات  4
 التعلم

حاالت دراسية عن كيفية ترتيب 
 واعداد االىداف اجليدة

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

عشر احلادي 
 والثاين عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

مناقشة الفرق بٌن االىداف 
 الشخصية وادلهنية بشكل عملي

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 اساتالتقارير والدر  -4

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3 التقارير والدراسات -3
 التقارير والدراسات -4
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الثالث عشر 
 والرابع عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

 –دتثيل ادوار عن كيفية التفويض 
حاالت دراسية عن كيفية 

 التفويض

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 لوجوهطريقة التعبًن اب-3
 التقارير والدراسات -4

اخلامس عشر 
 والسادس عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

عرض مناذج من مضيعات الوقت 
 حتديد نتائج مضيعات الوقت –

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 ريقة التعبًن ابلوجوهط-3
 التقارير والدراسات -4

السابع عشر 
 والثامن عشر

إضافة سلرجات  4
 التعلم

رسم –تطبق قاعدة ابرتيو 
سلططات عن اسباب مضيعات 

 الوقت

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 من الطالب التغذية ادلرجتعة -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

التاسع عشر 
 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

 –اعداد دراسة عن االجتماعات 
رسم سلططات عن كيفية ادارة 

 االجتماعات

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 اعهااالمتحاانت مبختلف أنو -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

واحد وعشرون 
والثاين 

 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

قيادة اجتماع بشكل عملي داخل 
 القاعة الدراسية من فبل الطلبة

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 اتالتقارير والدراس -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثالث 
والعشرون 

والرابع 
 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

عرض اىم مشكالت 
االجتماعات من خالل الواقع 

 العملي

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

اخلامس 
 والعشرون
والسادس 
 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

حاالت دراسية عن االدوار اليت 
 –يقوم هبا ادلدير اثناء االجتماع 

 اط القياديةعرض مناذج المن

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

السابع 
والعشرون 

والثامن 
 والعشرون

إضافة سلرجات  4
 التعلم

كيفية السيطرة حاالت دراسية عن  
على الوقت ابستخدام االسلوب 

 القيادي

 

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

التاسع 
والعشرون 
 والثالثون

سلرجات إضافة  4
 التعلم

تفويض حاالت دراسية عن 
 السلطة و اساليب التفويض

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4
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 حتيةالبنية الت  - 11

 الكتب احلديثة ة ادلطلوبةادلادةـ الكتب 1

 ادلؤلف : الدكتور اندر امحد ابو شيخة ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(2

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                  اجملالت 
 العلمية , التقارير ,....  (

 تنظيم ادلكتب احلديثة العلمية يف اختصاص الكتب

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ب ـ ادلراجع

 
 
 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -50

 ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -53

 استحداث مقررات تواكب طلب السوق احمللية -55

 ربط اجلانب النظري ابلتطبيقي خصوصا ان البيئة االلكرتونية يف تطور مستمر -51
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 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .43

 قسم تقنيات ادارة ادلكتب القسم العلمي / ادلركز .44

  االنكليزية ادلراسالت  ادلادةاسم / رمز  .45

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .46

 سنوي/ ادلرحلة الثانية الفصل / السنة .47

 ساعة 150 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .48

 2020-3- 27 إعداد ىذا الوصفاتريخ  .49

 ادلادةأىداف  -8

ا إكساب الطالب ادلعرفة بكيفية اعداد وحترير الرسائل التجارية ابللغة اإلصلليزية مع أنواع متعددة من ادلراسالت ادلكتوبة اليت يقوم هب
 السكرتًن اثناء وظيفتو.

 

 

 
 
 

 

إكساب الطالب ادلعرفة  ن. وكذلتعرٌف الطالب وتعلٌمه طرق اعداد الرسائل المتعلمة بالشؤون التجارٌة والمالٌة
بكيفية اعداد وحترير الرسائل التجارية ابللغة اإلصلليزية مع أنواع متعددة من ادلراسالت ادلكتوبة اليت يقوم هبا السكرتًن 

 ثناء وظيفتو.ا

 موطرائق التعليم والتعلم والتقيي ادلادةات سلرج -1
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 ىداف ادلعرفيةاأل  -أ
 التعرف على ادلخاطبات الرمسية وادلخاطبات التجارية. -5
 الرسائل ادلستخدمة ضمن اعمال السكرتًن اليومية أنواعالتعرف على  -0
 ادلخاطبات احلكومية والتجارية والشخصية ادلتعلقة حبياتو الوظيفية والشخصية. أمناطيتمكن الطالب التمييز يف صياغة  -3

 دلادةاخلاصة اب يةادلهاراتاألىداف   -ب

 ادلراسالت التجارية أنواعالتعرف على  -5
 القدرة على صياغة الرسائل الرمسية والتجارية والتمييز بينها. -0
 .القدرة على التعامل االلكرتوين مع ادلراسالت والقدرة على استخدام الربيد االلكرتوين يف ارساذلا -3

 والقيمية األىداف الوجدانية -جـ

 واالنتقال بو اىل مستوى التفكًن العايل تطوير وتعزيز مهارة التفكًن حسب قدرة الطالب -1
 التعرف على ابرز مصطلحات التجارة العادلية واستخداماهتا -2
 القابلية على صياغة اجلمل ابللغة االصلليزية -3

 ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخرى التأىيلية العامة و  ادلهارات -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 التواصل الكتايب -4
 التخطيط والتنظيم -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت -7
 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 طالبيةاجملاميع ال -2
 التقارير والدراسات -3
 .استخدام وسائل االيضاح وأجهزة العرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك -5

 طرائق التقييم
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 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -10

خمرجات التعلم  الساعات األسبوع
 ادلطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع

معرفة أنواع  12 1-5
ادلراسالت ومسات  

 كل نوع منها

تعريف ادلراسالت، أنواعها وامهية 
ادلراسالت التجارية، أنواع 

ادلراسالت، خصائص ادلراسالت 
 التجارية

 طريقة القاء احملاضرات -1
 لطالبيةاجملاميع ا -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

اجادة كتابة  12 3-4
 رسائل االستفسار

مفهوم رسائل االستفسار، اجلمل 
االفتتاحية واخلتامية يف كتابة 

 الرسائل

 تطريقة القاء احملاضرا -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

طرق كتابة  5 5
 الرسائل

 طريقة القاء احملاضرات -1 دتارين عملية لكتاب الرسائل
 اجملاميع الطالبية -5
 دراساتالتقارير وال -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

صياغات عبارات  5 6
 التسعري

التسعري والشروط ادلستخدمة يف 
 التسعري

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 لف أنواعهااالمتحاانت مبخت-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

معرفة كيفية حترير  12 7-8
 الرسائل

الرد على رسائل االستفسار 
 )العروض( وكيفية تعديل الرسائل

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 تلف أنواعهااالمتحاانت مبخ-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

معرفة كيفية حترير  5 9
 الرسائل

كتابة رسائل الرفض وطرق تعديل 
الرسائل ادلتعلقة ابلعروض 

 ادلستلمة

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 ت مبختلف أنواعهااالمتحاان-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

معرفة كيفية حترير  12 12-11
 الرسائل

رسائل الطلب، حترير رسائل 
الطلب، ورفضها، ادلصطلحات 

 ادلستخدمة يف تنفيذ الطلب

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 ير والدراساتالتقار  -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على  5 15
 أنواع الرسائل

 طريقة القاء احملاضرات -1 تصاميم خمتلفة للرسائل التجارية
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 مبختلف أنواعهااالمتحاانت -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على  5 13
 أنواع الرسائل

مفهوم الفواتري التجارية، وامهيتها، 
 حمتوايهتا وانواعها، وطرق حتريرىا

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
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 التقارير والدراسات -4

معرفة كيفية حترير  12 14-15
 الرسائل

رسائل الشكوى، تعريفها، اسباب  
 كتابتها، وطرق حتريرىا

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 المتحاانت مبختلف أنواعهاا-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

معرفة كيفية حترير  5 16
 الرسائل

الرد على رسائل الشكوى، وطرق 
حتريرىا، ودتارين عملية تتعلق 

 بطرق الرد

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 لدراساتالتقارير وا -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على  12 17-18
 أنواع الرسائل

التعليب والتعبئة والشحن، ادلفهوم 
واالمهية، ادلفردات ادلستخدمة يف 

 ىذا اجملال

 طريقة القاء احملاضرات -1
 الطالبيةاجملاميع  -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على  5 19
أنواع اخلدمات 

 ادلقدمة

خدمات االتصال والكوابل، 
التعريف واالمهية، أسباب كتابة 

 وطرق التعديل

 اضراتطريقة القاء احمل -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على ابر  5 52
التقنيات 

ادلستخدمة يف 
 االتصال

نظام الفاكس، التعريف واالمهية 
 وطرق الكتابة واالرسال

 ريقة القاء احملاضراتط -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على ابر  5 51
التقنيات 

ادلستخدمة يف 
 االتصال

أنظمة احلاسوب، التعريف واتريخ 
يتها، استخدامها  ظهورىا، امه

 كوسيلة اتصال

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على ابر  12 55-53
التقنيات 

ادلستخدمة يف 
 االتصال

رتنت، التعريف واالمهية االن
 واستخدامو كوسائل اتصال

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 التقارير والدراسات -4

التعرف على  52 54-57
 أنواع الرسائل

دلراسالت اليت يكتبها أنواع ا
السكرتري، حجوزات التذاكر 
والفنادق، رسائل التهنئة، مع 

 دتارين عملية خبصوصها

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ادلشاركات اليومية-3
 دراساتالتقارير وال -4

التعرف على  15 28-30
 أنواع الرسائل

قوائم البطاقات التجارية 
وادلختصرات ادلتعلقة ابلعمليات 

 التجارية وانواعها

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -5
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -5
 ميةادلشاركات اليو -3
 التقارير والدراسات -4
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 البنية التحتية  - 55

  ة ادلطلوبةادلادةـ الكتب 5

 A.Ashley, (2003) "Oxford Handbook of )ادلصادر(ـ ادلراجع الرئيسية 0

COMMERCIAL CORRESPONDENCE", new edition, 

Oxford University Press, USA. 

)           اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا       
 ( اجملالت العلمية , التقارير ,.... 

 االدارية.اجملالت العلمية يف االختصاصات 

 ادلواقع االلكرتونية ادلتخصصة ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت

 

 الدراسي ادلادةخطة تطوير  -50

 ادلادةاضافة مفردات للمناىج ضمن التطور احلاصل يف  -51

 واكب طلب السوق احملليةاستحداث مقررات ت -51

زدىار التجارة االلكرتونية يتطلب معرفة واسعة ومهارات واسعة دلواكبة ربط اجلانب النظري ابلتطبيقي خصوصا ا -51
 التطورات احلاصلة.
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 المادجومىرج وصف 

 ادلادةوصف 

 

 

لتعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من وسلرجات ا ادلادةىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص  ادلادةيوفر وصف 
 فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبٌن وصف الربانمج.

 ادلعهد التقين كربالء ادلؤسسة التعليمية .50

 قسم تقنيات ادارة ادلكتب القسم العلمي  / ادلركز .51

  / English language ادلادةاسم / رمز  .52

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .53

 السنة الثانية الفصل / السنة .54

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .55

 ٢٢٢٢ ٢ – ٥١ اتريخ إعداد ىذا الوصف .56

 ادلادةأىداف  -8

 االنكليزية كوهنا لغة عادلية . يف حتسٌن مستوى الطلبة يف اللغةودوره اللغة االنكليزية  اكساب الطالب مهارة معرفية وعملية يف مادة
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلادةسلرجات  -9

 األىداف ادلعرفية  -أ
 .اْ ٠رؼشف اٌطاٌة ػٍٝ اعا١ٌة اٌرؼاًِ تاٌٍغح االٔى١ٍض٠ح  -13

 ان يتعرف الطالب على اىم ادلصطلحات واحملاداثت  االنكليزية ذات االرتباط ابدارة ادلكتب . -14

 دلادةاألىداف ادلهاراتية اخلاصة اب  -ب
 البياانت وادلعلومات الواردة والصادرة للمنظمة ابللغة االصلليزية.ان يتعلم كيفية التفاعل مع  -10

 
 .والية التعامل مع السجالت وادلستندات والشيكات وغًن ذلك ابللغة االصلليزية  ان يتعلم كيفية  -11

 األىداف الوجدانية والقيمية -جـ
 طوير وتعزيز مهارة التفكًن حسب قدرة الطالب واالنتقال بو اىل مستوى التفكًن العايلت -1
 .تطوير وتعزيز اسرتاتيجية التفكًن الناقد يف التعلم -2

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التواصل اللفظي -1
 العمل اجلماعي -2
 التحليل والتحقق -3
 التواصل الكتايب -4
 التخطيط والتنظيم -5
 ادلرونة -6
 إدارة الوقت -7
 ادلبادرة والدافعية يف العمل -8

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3
 عرض الرقمية للمواضيع اليت تتطلب ذلك.استخدام وسائل االيضاح و أجهزة ال -4

 طرائق التقييم

 االمتحاانت مبختلف أنواعها -1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه -3
 التقارير والدراسات -4
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 ادلادةبنية  -10

 ادلفردات النظرية
اسم الوحدة / أو  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 وعادلوض

 طريقة التقييم طريقة التعليم

األول 
 والثاين

 والثالث

كيفية التعريف عن  إضافة سلرجات التعلم ٣
 نفسك

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 رير والدراساتالتقا -4

الرابع 
واخلامس 
 والسادس

 إضافة سلرجات التعلم ٣

 طريقة ادلعيشة

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

السابع 
لثامن وا

 والتاسع

 طريقة القاء احملاضرات -1 التعامل مع االشياء إضافة سلرجات التعلم ٣
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

العاشر 
واحلادي 

عشر والثاين 
 شرع

 إضافة سلرجات التعلم ٣

 الذىاب للتسوق

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثالث 
عشر 

والرابع عشر 
واخلامس 

 عشر

 رجات التعلمإضافة سل ٣

 اذا تريد ان تفعل

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

السادس 
عشر 

والسابع 
عشر 

والثامن 
 عشر

 إضافة سلرجات التعلم ٣

 ماذا حتب وترغب

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 

التاسع 
عشر 

والعشرون 
واحلادي 
 وعشرون

 طريقة القاء احملاضرات -1 ادلشاىًن إضافة سلرجات التعلم ٣
 بيةاجملاميع الطال -2
 التقارير والدراسات -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3

الثاين 
وعشرون 

 طريقة القاء احملاضرات -1 العمل وعدم العمل إضافة سلرجات التعلم ٣
 اجملاميع الطالبية -2

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
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والثالث 
وعشرون 

والرابع 
 وعشرون

 طريقة التعبًن ابلوجوه-3 اساتالتقارير والدر  -3
 التقارير والدراسات -4

اخلامس 
وعشرون 
والسادس 
وعشرون 
والسابع 
 وعشرون

 طريقة القاء احملاضرات -1 الذىاب لالماكن إضافة سلرجات التعلم ٣
 اجملاميع الطالبية -2
 اتالتقارير والدراس -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4

الثامن 
وعشرون 
والتاسع 

وعشرون 
 والثالثون

االشياء ادلتنوعة حول  إضافة سلرجات التعلم ٣
 العامل

 طريقة القاء احملاضرات -1
 اجملاميع الطالبية -2
 الدراساتالتقارير و  -3

 االمتحاانت مبختلف أنواعها-1
 التغذية ادلرجتعة من الطالب -2
 طريقة التعبًن ابلوجوه-3
 التقارير والدراسات -4


