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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 معهد االدارة التقني  اٌّؤسسح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 لسُ ذم١ٕاخ ادارج اٌّٛاد     / اٌّزوش ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .2

 ذم١ٕاخ ِخش١ٔح اسُ / رِش اٌّمزر .3

 أسثٛػٟ ) ٔظزٞ ٚػٍّٟ ( أشىاي اٌحضٛر اٌّراحح .4

 اٌسٕٛٞ     2117 – 2116 اٌفصً / اٌسٕح .5

 ساػح  611 )اٌىٍٟ(ػذد اٌساػاخ اٌذراس١ح  .6

  2116/ 23/11 ذار٠خ إػذاد ٘ذا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمزر .8

 خاسْاٌّ أدارج   األساس١ح٠ؼزف اٌطاٌة تاٌّفا١ُ٘ 
 أخزٜ ٚإداراخأدارج اٌّخاسْ ٠مارْ اٌطاٌة ت١ٓ 

 سْخااٌّ أدارجاٌؼ١ٍّح ٚاٌطزق اٌرم١ٍذ٠ح فٟ  األسا١ٌة٠ىًّ اٌطاٌة 
 فٟ أس١ات١ح اٌّٛاد ٌٍجٙاخ اٌطاٌثح اٌّخاسْ  أدارج٠زتظ اٌطاٌة ت١ٓ ػاللح 

 تإٌسثح ٌٍّٕشاج اٌّخاسْ أدارج أ١ّ٘ح٠فُٙ اٌطاٌة 
اٌّخش١ٔح فٟ اٌس١طزج ػٍٝ حزوح اٌّٛاد داخً إٌّشاج ِٓ خالي اسرخذاَ اٌذٚرج  اإلجزاءاخ٠فُٙ اٌطاٌة دٚر 

  اٌّسرٕذ٠ح
 اٌرص١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّخاسْ ٚدٚرٖ فٟ اٌحفاظ ػٍٝ اٌّٛاد ٚذم١ًٍ وٍف اٌخش٠ٓ أ١ّ٘ح٠زتظ اٌطاٌة ت١ٓ 

 دٚر ِؼذاخ اٌرخش٠ٓ  فٟ اٌحفاظ ػٍٝ اٌّٛاد داخً اٌّخشْ أ١ّ٘ح٠فُٙ اٌطاٌة 

 ِؼذاخ إٌمً اٌذاخٍٟ ٚإٌّاٌٚح فٟ سزػح حزوح اٌّٛاد داخً اٌّخشْدٚر  أ١ّ٘ح٠فُٙ اٌطاٌة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فر

 ؛البرنامج.
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 ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ٚطزائك اٌرؼ١ٍُ ّمزراخ اٌِخزج .11

  ٘ذاف اٌّؼزف١ح األ -أ
    اٌّخاسْاٌة ِفا١ُ٘ ػٓ اٌط٠رؼٍُ   -1أ

     إجزاءاخ اٌؼًّ اٌّخشٟٔاٌطاٌة ٠ذرن  -2أ

 ٠سرٛػة اٌطاٌة إٌظُ اٌّخش١ٔح اٌحذ٠ثح فٟ اٌر١١ّش  -3أ
 ٠رؼٍُ اٌطاٌة ٔظُ اٌس١طزج اٌّخش١ٔح ِثً اٌجزد -4أ
 ح اٌّخش١ٔح ٠فُٙ اٌطاٌة اٌطالح االسر١ؼات١ -5أ
  ٠ذرن اٌطاٌة أ١ّ٘ح ِؼذاخ اٌرخش٠ٓ ٚدٚر٘ا فٟ اٌحفاظ ػٍٝ اٌّٛاد اٌّخشٚٔح  -6أ

  ّمزر.اٌخاصح تاٌ ١حاٌّٙاراذاأل٘ذاف   -ب 

   اٌطاٌة اٌذٚرج اٌّسرٕذ٠ح ٚأٔٛاع اٌّسرٕذاخ اٌّخش١ٔح٠سرخذَ   - 1ب

 ٠طثك إٌظُ اٌّخش١ٔح فٟ اٌرز١ِش ٚاٌرث٠ٛة – 2ب 

      لائّح اٌجزد اسرخذاَ  و١ف١ح ٠طثك – 3ب 

    ٠سرخزج و١ف١ح اسرخذاَ اٌطالح اٌرخش١ٕ٠ح ِماسا تاألت١ٕح اٌّخش١ٔح  -4ب
 طزائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 

 ٌؼة األدٚار  -ِحاواج  -ٚسائً ا٠ضاح  –حٛاراخ  –ِٕالشح  -ِحاضزاخ ذطث١م١ح     

 

 

 
 طزائك اٌرم١١ُ      

 

        اخرثاراخ شف١ٙح ٚذحز٠ز٠ح   

 

 
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ج

 ذؼش٠ش لذرج اٌطاٌة ػٍٝ اٌحٛار ٚإٌّالشح -1ج        

 ذشج١غ اٌطاٌة ػٍٝ ِٙارج اٌرفى١ز إٌالذ اٌثٕاء -2ج

 ذط٠ٛز فاػ١ٍح اٌطاٌة ػٍٝ اٌرح١ًٍ ٚاالسرٕراج -3ج

 ٠ذرن اٌطاٌة ِمذار اٌّسؤ١ٌٚح االجرّاػ١ح ٚاٌما١ٔٛٔح ذجاٖ ا٢خز٠ٓ -4ج         
 طزائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 

 

 طزق اٌرؼ١ٍُ اإلّٔائٟ  –إٌّالشاخ    -ٌؼة األدٚار    -اٌّحاواج     

 
 طزائك اٌرم١١ُ    

 اَ اٌطاٌة ٚذحٍّٗ ٌٍّسؤ١ٌٚح اٌّشاروح اٌفاػٍح فٟ لاػاخ اٌذرص د١ًٌ اٌرش –االخرثاراخ اٌشف١ٙح ٚاٌرحز٠ز٠ح 
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 .اٌشخصٟ(األخزٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛر  )اٌّٙاراخإٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح ٚ اٌّٙاراخ اٌؼاِح-د 

 ذط٠ٛز لذرج اٌطاٌة ػٍٝ اٌحٛار ٚإٌّالشح   -1د  

 ذ١ّٕح لذراخ اٌطاٌة ػٍٝ اٌرؼاًِ ِغ اٌٛسائً اٌّرؼذدج -2د

 ػٍٝ اٌؼًّ اٌجّاػٟ ذط٠ٛز لات١ٍح اٌطاٌة  -3د

 ذ١ّٕح لذراخ اٌطاٌة ػٍٝ اٌرؼاًِ ِغ األسا١ٌة اٌحذ٠ثح -4د   

 طزائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ         

 

 ِحاٚر ٔماش     -اٌرذر٠ة اٌص١فٟ إٌّٙجٟ           

 

 

 
  طزائك اٌرم١١ُ          

 
     

      -االسرمصاء   -االسرثأح  
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .12

 ادارة المخازن / غانم فنجان موسى ورعد رزوق اسطيفان  ـ اٌىرة اٌّمزرج اٌّطٍٛتح 1
 االساليب العلمية في ادارة المخازن / غانم فنجان موسى 

 ادارة المشتريات / غانم فنجان موسى ومحمد عبد حسين  )اٌّصادر(  ـ اٌّزاجغ اٌزئ١س١ح 2

               ـ اٌىرة ٚاٌّزاجغ اٌرٟ ٠ٛصٝ تٙا  ا

 ( اٌرمار٠ز ,.... اٌّجالخ اٌؼ١ٍّح , ) 
 مجلة التقني –مجلة كلية االدارة واالقتصاد 

ب ـ اٌّزاجغ االٌىرز١ٔٚح, ِٛالغ االٔرز١ٔد 

.... 
  واألجنبيةموقع كلية االدارة واالقتصاد الجامعات العربية 

 ت١ٕح اٌّمزر .11

 طز٠مح اٌرم١١ُ طز٠مح اٌرؼ١ٍُ اسُ اٌٛحذج / أٚ اٌّٛضٛع ِخزجاخ اٌرؼٍُ اٌّطٍٛتح ػاخٌساا األسثٛع

 –ادارج اٌّخاسْ –ذؼز٠ف اٌّخشْٚ  اٌّخش٠ْٚفُٙ اٌطاٌة  4 1-2

 ِفَٙٛ ػ١ٍّح اٌرخش٠ٓ فٟ إٌّشاج 
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

ٚظائف ادارج اٌّخاسْ / ا١ّ٘ح ٚظ١فح  ادارج اٌّخاسْ ٠فُٙ اٌطاٌة  4 3

 خش٠ٓ اٌّا١ٌح ٚاالٔراج١ح اٌر

 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

االجزاءاخ ٠فُٙ اٌطاٌة  4 4

 اٌّخش١ٔح 

االجزاءاخ اٌّخش١ٔح /اٌفحص/ 

 اٌّفَٙٛ ِسؤ١ٌٚح اٌفحص 
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

ِفَٙٛ اسرالَ  ٠فُٙ اٌطاٌة  4  5 

 اٌّٛاد

االسرالَ /اٌّفَٙٛ / اٌّزوش٠ح 

 ٚاٌالِزوش٠ح فٟ االسرالَ 
 زٞ اٌرحز٠ إٌظزٞ 

 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ  حفع اٌّٛاد / ٚلا٠ح اٌّخشْٚ   حفع اٌّٛاد  ٠فُٙ اٌطاٌة 4 6

ِفَٙٛ اٌرثس١ظ  ٠فُٙ اٌطاٌة 4  7-8-9

  ٚاٌر١ّٕظ

ٚطزق ذثس١ظ ٚذ١ّٕظ ٚذ١١ّش اٌّٛاد 

 اٌرٛص١١ف
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

اٌرز١ِش / اال١ّ٘ح / ِثادٜ اٌرز١ِش  ِفَٙٛ اٌرز١ِش  ٠فُٙ اٌطاٌة  4 11-11

 أػذادٖد١ًٌ اٌّٛاد ٚخطٛاخ 
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

اٌّسرٕذاخ ٠فُٙ اٌطاٌة  4 12-13

 اٌّخش١ٔح 

اٌذٚرج اٌّسرٕذ٠ح اٌّخش١ٔح /اال٘ذاف / 

 االٔٛاع
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

 ِسؤ١ٌٚحاٌجزد اٌّخشٟٔ /اال١ّ٘ح /  اٌجزد اٌّخشٟٔ ٠فُٙ اٌطاٌة 4 14-15

 اٌجزد /أٛاع اٌجزد /ٌجاْ اٌجزد
 ٌرحز٠زٞ ا إٌظزٞ 

ِفَٙٛ اٌر١ٍّه  ٠فُٙ اٌطاٌة  4 16

 ٚاٌراج١ز 

 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ  س١اسح اٌر١ٍّه ٚاٌراج١ز 

اٌّٛلغ اٌجغزافٟ  ٠فُٙ اٌطاٌة 4 17

  ٌٍّخاسْ

اٌّٛلغ اٌجغزافٟ ٌٍّخاسْ )داخً 

 ٚخارج ( ٔطاق اٌّشزٚع
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

18-19-21-

21 
و١ف ٠رُ اٌرخط١ظ ٠فُٙ اٌطاٌة  4

 اٌّخاسْالٔشاء 

اٌرخط١ظ الٔشاء اٌّخاسْ ٚاٌرخش٠ٓ 

 فٟ اٌؼزاء 
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

و١ف ٠رُ ذص١ُّ ٠فُٙ اٌطاٌة  4 22-23-24

 اٌّخاسْ 

اٌرص١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّخاسْ /اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤثزج فٟ اٌرص١ُّ اٌذاخٍٟ 
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ  االٔٛاع ِؼذاخ اٌرخش٠ٓ /اال١ّ٘ح / ِؼذاخ اٌرخش٠ٓ٠فُٙ اٌطاٌة  4   25-26

ِؼذاخ إٌمً ٚإٌّاٌٚح اٌذاخ١ٍح   ِؼذاخ إٌمً  ٠فُٙ اٌطاٌة  4 27-28 

  /اال١ّ٘ح / االٔٛاع 
 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ 

 اٌرحز٠زٞ  إٌظزٞ  اٌّخاسْ إٌٛػ١ح     اٌّخاسْ إٌٛػ١ح  ٠فُٙ اٌطاٌة 4 29-31
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 خطح ذط٠ٛز اٌّمزر اٌذراسٟ  .13

   

 

 

 فمظ خطح ِفزداخ اٌّمزر اٌذراسٟ

 
 


