وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة :كلية دجلة الجامعة االهلية
الكلية /المعهد :كلية دجلة الجامعة االهلية
القسم العلمي :ادارة االعمال
تاريخ ملء الملف 2021 /10/11 :

التوقيع:
اسم رئيس القسم :د .رغد محمد نجم
التاريخ2021/10/14:

التوقيع:
اسم المعاون العلمي:
التاريخ:

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ :
التوقيع :

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
 .1المؤسسة التعليمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .2القسم العلمي  /المركز

كلية دجلة الجامعة االهلية

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

ادارة االعمال
بكالوريوس علوم في ادارة اعمال

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى

فصلي

 .6برنامج االعتماد المعتمد

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة
بغداد /قسم ادارة االعمال

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021 /10 /11

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
أ -انجاز البحوث العلمية المتعلقة بادارة االعمال والتي تصب في خدمة المجتمع بهدف ايجاد الحلول لمشكالت
ومتطلبات العمل في المؤسسات والمنشآت والشركات بالقطاعات االقتصادية المختلفة.
ب -اعداد وتأهيل الكوادر االدارية المهنية واالكاديمية المتخصصة في ادارة االعمال الشغال الوظائف االدارية
المختلفة والسيما المتقدمة والقيادية منها في حقول االختصاصات الوظيفية المختلفة.
ت -تقديم االستشارات والدراسات والبحوث التطبيقية ذات الخصوصية بالجوانب االدارية الى الجهات
المستفيدة.
ث -اقامة دورات تطويرية وتدريبية وتأهيلية لموظفي الدولة والقطاع الخاص بشكل مباشر او من خالل اعتماد
برامج متفق عليها ضمن برامج وحدة التعليم المستمر في الجامعة .
ج -االنفتاح على المجتمع لمعايشة الواقع الميداني ولتشخيص المشكالت الحاصلة فيه والعمل على ايجاد
الحلول الممكنة انطالقا من المسؤولية المجتمعية للقسم.
ح -اقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات الفكرية في مجال التخصص االداري لالنفتاح
والتواصل الحقيقي مع االقسام العلمية المناظرة في الجامعات العراقية والعربية المختلفة.

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
األهداف المعرفية
أ -1القدرة على تطبيق المعرفة في مجال ادارة االعمال ومواكبة افاق تطورها المتسارع والمطرد.
أ - 2القدرة على تحديد وصياغة وإيجاد الحلول التي تخص المشاكل التي تواجهها االدارة في مختلف الدوائر.
أ - 3تعليم مهارات القيادة وقيمة ونوعية االلتزام والسلوك االخالقي واحترام اآلخرين.
أ -4ت نمية قدرات الطالب على استخدام األساليب اإلحصائية والكمية الهامة في اتخاذ القرار.
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب -1القدرة على تنفيذ مشاريع تخص ادارة االعمال في القطاع الخاص والعام
ب -2القدرة على تصميم وإجراء التجارب واستحصال النتائج وتحليلها وتفسيرها واجراء التحليل
االحصائي في مختلف مشاريع ادارة االعمال
ب -3القدرة على التحليل واالستنباط وحل المشكالت بأسلوب اداري مدروس وفق المعايير المطلوبة
ب -4ر بط الطالب بسوق العمل من خالل التركيز على التطبيقات الميدانية في مجاالت التخصص المختلفة،
والتدريب التطبيقي في مجال إدارة األعمال.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1المقدرة على التعاون وقيادة مجاميع وفرق العمل و بث روح االنتماء للمؤسسة
ج -2المقدرة على اتخاذ القرار المناسب وإيجاد الحلول االنية المناسبة
ج -3الشفافية والصدق في التعامل مع االخرين و زيادة الثقة بالنفس واحترام الراي االخر
ج -4المقدرة على التحليل واالستنتاج والحوار البناء

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1تطبيق ما تعلمه الطلبة من معرفة نظرية وعملية في مجال ادارة االعمال في سوق العمل بمهارة
عالية والتاثير الفاعل في المجتمع وسوق العمل ،والقدرة على االتصال الفعال مع االخرين.
د -2المقدرة على التكييف مع االختصاصات االدارية االخرى
د -3المقدرة على االتصال الفعال مع االخرين و تقديم االرشاد والتفاعل مع الفنيين والحرفيين وتقديم
المشورة ألصحاب العمل.
د -4إدارة الوقت بفعالية وتحديد األولويات مع القدرة على العمل المنظم بمواعيد حسب جداول العمل
المقررة واالستقاللية في العمل وتوجيه وتحفيز االخرين.
هــ  -طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

المحاضرات النظرية الخاصة بمقررات ادارة االعمال الدراسية
التطبيق العملي والتجارب المختبرية الخاصة بقسم ادارة االعمال الدراسية
الحلقات النقاشية وورش العمل والندوات
استعمال وسائل العرض والتدريس الحديثة
الصفحة 2

-5
-6
-7
-8

الزيارات الميدانية والتدريب المنهجي
االطالع على أحدث البحوث المنشورة في مجال ادارة االعمال
التعليم الذاتي
متابعة مواقع الشبكة العنكبوتية التي تعنى بقسم ادارة االعمال.

و -طرائق التقييم
•
•
•
•
•
•
•
•

األسئلة القبلية والبعدية
االختبارات اليومية الشفوية والتحريرية
االختبارات الشهرية
االختبارات العملية
التقارير والبحوث والتقارير المختبرية
النشاطات الالصفية
المشاريع العملية وبحوث التخرج
االختبارات السنوية.

الصفحة 3

 -11بنية البرنامج
المرحلة
الدراسية

المرحلة االولى /الفصل االول
المرحلة
الدراسية

المرحلة االولى /الفصل الثاني

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

Code
رمز المقرر

مباديء ادارة االعمال ()1

Principles of Business
)Administration (1

BUA 101301

مبادىء االقتصاد()1

)Principles of Economic (1

مبادى المحاسبة ()1

)Principles of Accounting (1

اساسيات الحاسوب

Computer Basics

الرياضيات ألدارة االعمال

Mathematics for Business

االحصاء االداري ()1

)Administration Statistics (1

لغة عربية()1

)Arabic Language (1

لغة انكليزية ()1

)English Language (1

المجموع

TOTAL

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

Code
رمز المقرر

مباديء ادارة االعمال ()2

Principles of Business
)Administration (2

BUA 102301

مبادىء االقتصاد()2

)Principles of Economic (2

مبادى المحاسبة ()2

)Principles of Accounting (2

برامج تطبيقية
)(PowerPoint Word

Applied Programs (PowerPoint +
)Word

حقوق وحريات

Human Rights & Democracy

االحصاء االداري ()2

)Administration Statistics (2

لغة عربية()2

)Arabic Language (2

لغة انكليزية ()2

)English Language (2

المجموع

TOTAL

الصفحة 4

الساعات المعتمدة
عملي

نظري

3

BUA 101302
BUA 101303
COS 100101
BUA 101304
BUA 101306
ARL 100101
BUA 101305

3

2

2

2

2

1

2

3
2

2

2

2

2

2
19

2

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

3

BUA 102303
COS 102101

LAW 102101
BUA 102304
ARL 102101
BUA 102305

2
3

17

BUA 102302

الكلي

الكلي

3

2

2

2

2

1

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

16

2

18

المرحلة
الدراسية

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

ادارة الموارد البشرية()1

Human Resources
)Management(1
)Marketing Management (1

المحاسبة المتوسطة ()1

)Intermediate Accounting (1

ادارة االمدادات

Logistic Management

برنامج الجداول االلكتروني
Microsoft Excel
لغة انكليزية()1

Business Spreadsheet by
Microsoft Excel in English
)English language (1

القانون التجاري

The commercial Law

االساليب الكمية()1

)Quantitative Methods (1

المجموع

TOTAL

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

ادارة الموارد البشرية()2

Human Resources
)Management(2
)Marketing Management (2

المحاسبة المتوسطة ()2

)Intermediate Accounting (2

ادارة سلسلة التجهيز

Supply Chain Management

نظرية المنطمة

Organization Theory

لغة انكليزية()2

Statistics Program SPSS

ادارة التسويق ()1

المرحلة الثانية /الفصل االول
المرحلة
الدراسية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

ادارة التسويق ()2

الساعات المعتمدة
Code
رمز المقرر

BUA 201302
BUA 201301
BUA 201304
BUA 202306
BUA 201307
BUA 201309
BUA 201305
BUA 201308

نظري

3

3

3

3

2

2

2

2

1

2

3

2

2

2

2

2

2

17

2

19

الساعات المعتمدة
Code
رمز المقرر

BUA 202309
BUA 202308

المرحلة الثانية /الفصل الثاني

BUA 202304
BUA 202306
BUA 202303
BUA 202313

نظري

عملي

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

البرنامج االحصائي SPSS

Statistics Program SPSS

BUA 202307

1

االساليب الكمية()2

)Quantitative Methods (2

BUA 202308

2

المجموع

TOTAL

الصفحة 5

عملي

الكلي

18

2

3
2

2

20

المرحلة
الدراسية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

Code
رمز المقرر

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

االدارة االستراتيجية

االدارة المالية()1

المرحلة الثالثة /الفصل االول
المرحلة
الدراسية

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

الكلي

المرحلة الثالثة /الفصل الثاني

Financial
)Management(1
Strategic Management

BUA 301301

3

3

BUA 301302

3

3

ادارة المصارف

Banking Management

BUA 301303

3

3

محاسبة التكاليف()1

)Cost Accounting (1

BUA 301304

3

3

تطبيقات كمية ألدارة االعمال
بأستخدام الحاسوب
ادارة المشاريع

Business Quantitative
Applications by QSB
Project Management

BUA 301305

1

BUA 301306

3

3

اقتصاديات االعمال

Business Economics

BUA 301307

2

2

المجموع

TOTAL

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

االدارة المالية()2
التفكير االستراتيجي

Financial
)Management(2
Strategic Thinking

بحوث العمليات

Operations Research

محاسبة التكاليف()2

)Cost Accounting (2

ادارة التأمين

Insurance Management

تطبيقات ادارة المشاريع بأستخدام
الحاسوب
دراسات الجدوى

Project Management
Applied by Computer
Feasibility Study

المجموع

TOTAL

الصفحة 6

18
Code
رمز المقرر

BUA 302301
BUA 302302
BUA 302305
BUA 302304
BUA 302303
BUA 302306
BUA 302307

2

2

3

20

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

الكلي

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

1

2

2
17

3
2

2

19

المرحلة
الدراسية

المرحلة الرابعة  /الفصل االول
المرحلة
الدراسية

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

Code
رمز المقرر

ادارة االنتاج والعمليات

Operations & Production
Management
International Business
Management
Managerial Information
Technology
Research Methodologies
Approaches
Governmental Contracts
Management
Risk Management

ادارة االعمال الدولية
تكتلوجيا المعلومات االدارية
مناهج واخالقيات البحث العلمي
ادارة العقود الحكومية
ادارة المخاطر
المجموع

TOTAL

اسم المقرر أو المساق
باللغة العربية

اسم المقرر أو المساق
باللغة االنكليزية

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

الكلي

BSA 401301

3

3

BUA 401302

3

3

BUA 401303

3

3

BUA 401304

2

2

BUA 401305

2

2

BUA 401306

2

2

15

15
الساعات المعتمدة

نظري

عملي

الكلي

المرحلة الرابعة /الفصل الثاني

ادارة الجودة

Quality Management

BUA 402301

3

3

ادارة المعرفة

Knowledge Management

BUA 402302

3

3

حوكمة الشركات

Corporate Governance

BUA 402303

2

2

ادارة التفاوض
ادارة المحفظة االستثمارية

Negotiations
Management
Investment Portfolio
Management
Graduate Project

BUA 402304

2

2

BUA 402305

3

3

BUA 402306

2

2

المجموع

TOTAL

15

15

مشروع بحث التخرج

الصفحة 7

-12التخطيط للتطور الشخصي
-1
-2
-3
-4
-5

تنمية قدرات البحث والتقصي لدى الطلبة من خالل اجراء حلقات نقاشية حديثة دورية
حث الطلبة لألطالع على المصادر والكتب والمجالت كمصدر للمعلومات من خالل االسئلة الشفهية
خالل المحاضرة و السؤال عن اجوبتها في المحاضرة الالحقة.
تنظيم ورش عمل بصورة دورية لمواكبة اخر المستجدات في مجال ادارة االعمال
توفير فرص التدريب ألعضاء هيئة التدريس
توفير المراجع العلمية.

-13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)
 .1يستقبل القسم خريجي الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالدبي للدراستين الصباحية و المسائية
 .2يتم تحديد عدد مقاعد لكل من الدراسة الصباحية والمسائية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وذلك حسب الطاقة االستيعابية للقسم من الكادر التدريسي والمختبرات والقاعات الدراسية.
 .3ضمان اختيار القسم من قبل الطالب يكون على اساس رغبته حيث يوفر نظام التقديم للكليات االهلية
االلكتروني خمس خيارات يسمح للطالب ان يقبل بها حسب معدله المقر من قبل وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
-14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
.1
.2
.3
.4

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (دليل الطالب)
الكتب المنهجية والمصادر العلمية
الشبكة العنكبوتية
موقع الكلية الرسمي على شبكة االنترنت

الصفحة 8

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة /
المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

BUA 101301

مباديء ادارة االعمال ()1

BUA 101302

مبادىء االقتصاد()1

BUA 101303

مبادى المحاسبة ()1

أساسي
أم
اختياري

األهداف المعرفية
أ1

المرحلة االولى /الفصل االول

COS 100101

اساسيات الحاسوب

أ2

أ3

أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي

BUA 101304

الرياضيات ألدارة االعمال

BUA 101306

االحصاء االداري ()1

أساسي

ARL 100101

لغة عربية()1

أساسي

BUA 101305

لغة انكليزية ()1

أساسي

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

الصفحة 9

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة (المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

المرحلة االولى /الفصل الثاني

BUA 102301

مباديء ادارة االعمال ()2

أساسي

BUA 102302

مبادىء االقتصاد()2

أساسي

BUA 102303

مبادى المحاسبة ()2

COS 102101

برامج تطبيقية
)(PowerPoint+Word

LAW 102101

حقوق وحريات

BUA 102304

االحصاء االداري ()2

ARL 102101

لغة عربية()2

BUA 102305

لغة انكليزية ()2

BUA 201302
ادارة الموارد البشرية()1
BUA 201301

المرحلة الثانية /الفصل االول

BUA 201304
BUA 202306

ادارة التسويق ()1
المحاسبة المتوسطة ()1
ادارة االمدادات

أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي

BUA 201307

برنامج الجداول االلكتروني
Microsoft Excel

أساسي

BUA 20130

لغة انكليزية()1

أساسي

BUA 201305

القانون التجاري

أساسي

االساليب الكمية()1

أساسي

BUA 201308

الصفحة 10

المرحلة الثانية /الفصل الثاني
المرحلة الثالثة /الفصل االول

BUA 202309

ادارة الموارد البشرية()2

أساسي

BUA 202308

ادارة التسويق()2

اساسي

BUA 202304

المحاسبة المتوسطة ()2

أساسي

BUA 202310

ادارة سلسلة التجهيز

أساسي

BUA 201303

نظرية المنطمة

أساسي

BUA 202313

لغة انكليزية()2

أساسي

BUA 202311

البرنامج االحصائيSPSS

أساسي

BUA 202312

االساليب الكمية()2

أساسي

BUA 301301

االدارة المالية()1

أساسي

BUA 301302

االدارة االستراتيجية

أساسي

BUA 301303

ادارة المصارف

أساسي

BUA 301304

محاسبة التكاليف()1

أساسي

BUA 301305

تطبيقات كمية ألدارة االعمال
بأستخدام الحاسوب

أساسي

BUA 301306

ادارة المشاريع

أساسي

الصفحة 11

المرحلة الثالثة /الفصل الثاني

BUA 301307

اقتصاديات االعمال

أساسي

BUA 302301

االدارة المالية()2

أساسي

BUA 302302

التفكير االستراتيجي

أساسي

BUA 302305

بحوث العمليات

أساسي

BUA 302304

محاسبة التكاليف()2

أساسي

BUA 302303

ادارة التأمين

BUA 302306

تطبيقات ادارة المشاريع
بأستخدام الحاسوب

BUA 302307

دراسات الجدوى

أساسي
أساسي
أساسي

المرحلة الرابعة /الفصل االول

BUA 401301

ادارة االنتاج والعمليات

أساسي

BUA 401302

ادارة االعمال الدولية

أساسي

BUA 401303

تكتلوجيا المعلومات االدارية

أساسي

BUA 401304

مناهج واخالقيات البحث
العلمي

أساسي

BUA 4013045

ادارة العقود الحكومية

أساسي

BUA 401306

ادارة المخاطر

أساسي

الصفحة 12

المرحلة الرابعة /الفصل الثاني

BUA 402301

ادارة الجودة

أساسي

BUA 402302

ادارة المعرفة

أساسي

BUA 402303

حوكمة الشركات

أساسي

BUA 402304

ادارة التفاوض

أساسي

BUA 402305

ادارة المحفظة االستثمارية

أساسي

BUA 402306

مشروع بحث التخرج

أساسي

الصفحة 13

