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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ
 

ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً مج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضيوفر وصف البرنا
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ُِج٘بد / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .2

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .3

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 اهشبك روث١ٞ 

 روث١ٞ فزظبص ػِْ اُ٘لٌ/ أُوؽِخ اُضبُضخ / اثٌبُٞه٣ًٞ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .4

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .5
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال ٣ٞعل أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .6

 / رطج٤ن ٓوب٤٣ٌ ٓز٘ٞػخى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .7

 2119/ 11/ 27 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .8

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .9

التوافق النفسي والتربوي بمفيوم اإلرشاد ومبادئو وأسسو ومجاالتو وطرقو وكيفية توظيفيا بما يحقق   -1
 واالجتماعي لمطمبة .

مجال المدرس المرشد والمرشد التربوي ودوره في مساعدة الطالب في تحقيق التوافق النفسي والتربوي  -2
 واالجتماعي .

 وسائل جمع المعمومات وأىميتيا ومزايا وعيوب كل منيا . -3
 الطمبة . البرامج اإلرشادية وأىميتيا في معالجة المشكالت التي تواجو -4
  مجالس اآلباء والمعممين ودورىا في اإلرشاد التربوي . -5

 اػلاك ع٤َ ٖٓ فو٣غبد ا٤ٌُِخ ُِزله٣ٌ ك٢ أُواؽَ أُزٍٞطخ ٝاُضب٣ٞٗخ . -7 -6

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُؼِْ ٝأُؼوكخ ُٔٞاعٜخ  ٓزطِجبد اُؾ٤بح ٝرطٞهٛب، ٝاالٍزلبكح ٖٓ فجواد اُزؼِْ ٝٗوِٜب ا٠ُ  -8

 صو اُزؼِْ كافَ أُإٍَخ اُزوث٣ٞخ ٝرؼ٤ٔٔٚ ػ٠ِ ٓٞاهق اُج٤ئخ .اُج٤ئخ ا١ اٗزوبٍ أل
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .11

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - أ
       إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ االهشبك اُزوث١ٞ  ٝاُلوم ث٤ٖ االهشبك اُزوث١ٞ ٝاالهشبك اُ٘ل٢َ. -1أ

 إ رزؼوف ػ٠ِ ٗظو٣بد االهشبك اُزوث١ٞ ٝرطج٤وبرٜب ك٢ ؽَ أُشٌالد  -2أ

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد اُزوث٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ُٔؼبُغخ أُشٌالد  ا٤ًَُِٞخ ٝاُزأفو اُلها٢ٍ  -3أ

 ٝاُزَوة ٖٓ أُلهٍخ ٝرل٢ٗ َٓزٟٞ اُزؾظ٤َ  ٝاُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب اُطِجخ ك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ أُقزِلخ
 اُطبُجبد ث٘زبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ك٢ ٛنا أُغبٍري٣ٝل  -4أ

 

 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا األٛلاف أُٜبه٣خ –ة 

رؼو٣ق اُطبُجبد ٤ًل٤خ اػلاك ثوآظ اهشبك٣خ رزالئْ ٓغ اُقظبئض ٝأُواؽَ اُؼٔو٣خ اُز٢ ٤ٍزْ   – 1ة 

 اُزؼبَٓ ٓؼٜب َٓزوجال .

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ٓٞاعٜخ ٝؽَ ٓشٌالد ٝاُولهح ػ٠ِ ارقبم اُوواهاد ا٤َُِٔخ.  – 2ة 

 ر٤ٔ٘خ اُضوخ ثبُ٘لٌ ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اُناد ٝارقبم اُلٝه.  – 3ة          

 
 طرائك الرؼلُن والرؼلن 

 االٍزٌشبك٤خ -1

 ئُوبء أُؾبػوح -2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -3

 طرائك الرمُُن  

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ  -2

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

ث٘بء ٓ٘ظٞٓخ ه٤ٔ٤خ ا٣غبث٤خ ك٢ ٍِٞى اُطبُجبد ٝاُزؼوف ػ٠ِ شقظ٤بد اُطِجخ ٝٝػغ ثوآظ  -1ط         

ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رو٣ٜٞٔب ٝثٔب ٣ؾون  ُِزٞاكن ٓغ اعٞاء أُلهٍخ ، ٝثوآظ ُز٘ظ٤ْ االٗشطخ اُظل٤خ ٝاُالطل٤خ

 االٍزلبكح اُوظٟٞ ٜٓ٘ب 

 اُولهح ػ٠ِ أُ٘بهشخ ٝرٞع٤ٚ االٍئِخ ٝاُؾٞاه ثطوم ا٣غبث٤خ -2ط

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُطبُجبد كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب -3ط

 إ ر٢ٔ٘ اُطبُجخ ك٢ ٗلَٜب اَُِٞى اال٣ضبه١ -4ط   
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ -1

 ئُوبء أُؾبػوح -2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -3

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1
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 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -2

 
 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ػٖ االكٌبه ثٞػٞػ ٝكهخ -1ك

عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝطٞال ا٠ُ أُجبكب ٝاُؾوبئن اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ؽَ  -2ك

 أُشٌالد

 اُولهح ػ٠ِ أُجبكهح ك٢ اُ٘شبؽبد اُالطل٤خ -3ك

 اُز٤ٌق ث٘غبػ ٓغ االٝػبع ٝأُٞاهق أُزـ٤وح-4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ -1

 ئُوبء أُؾبػوح -2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -3

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -2

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .11

أُوؽِخ 

 اُلها٤ٍخ 
 أُؼزٔلحاَُبػبد            اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 أُوؽِخ اُضب٤ٗخ
ٍبػزبٕ  االهشبك اُزوث١ٞ  

 اٍجٞػ٤ب
ٍبػخ ٝاؽلح 

 اٍجٞػ٤ب

     

 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -3

 االستقاللٌة فً ادارة العمل -4

 
 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .13
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 فما فوؽ %60المعدؿ  

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .14

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -1

 كتب القسم المعنً ومصادره -2

 المكتبة المركزٌة للجامعة -3
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 الخاضؼح للرمُُن َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

رهز  الضٌح / الوضرىي

 الومرر
 أصاصٍ اصن الومرر

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ ػلن الٌفش الررتىٌ  الثاًُح

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .2

 االهشبك اُزوث١ٞ اٍْ / هٓي أُووه .3

 اٍجٞػ٢ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .4

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .5

 ( ٍبػخ66) )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .6

 2619/ 16/  27 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .7

 أٛلاف أُووه .8

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔؼبهف اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ ٝرؼ٤ِٜٖٔ أُجبكب ٝاُطوم اُؾل٣ضخ  ٝأُٞاػ٤غ اُز٢ ٣وًي 

 ٣ٜٝزْ ثٜب االهشبك اُزوث١ٞ ٝاُ٘ل٢َ ٝٗظو٣برٚ ٝرطج٤وبرٜب اُزوث٣ٞخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ 

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد ٝاُ٘ظو٣بد اُ٘ل٤َخ ٝٗزبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ك٤ٔب ٣قض  

 االهشبك اُزوث١ٞ ٝاُ٘ل٢َ 

رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ ًزبثخ اُجؾٞس ٝاُزوبه٣و ٝرِق٤ض االكٌبه اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ك٢ ٓغبٍ ػِْ ٗلٌ 

 اُ٘ٔٞ

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن التعلم تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.
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 ث٤٘خ أُووه .9

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ   

ٓؼ٠٘ االهشبك اُزوث١ٞ  

ٝاُ٘ل٢َ ، ٝٓٞاػ٤ؼٚ 

اُز٢ ٣ٜزْ ثٜب ، ٝاُلوم 

ث٤ٖ اَُٞاء َٝٓز٣ٞبرٚ 

َٝٓز٣ٞبرٚ ،  ٝاُالٍٞاء

٤ًٝل٤خ رٞظ٤ق 

ٗظو٣بد االهشبك ك٢ 

رظ٤ْٔ ثوآظ اهشبك٣خ 

ػالع٤خ ٝهبئ٤خ ٗٔبئ٤خ، 

ًنُي إ رزؼوف ػ٠ِ 

اٗٞاع االٓواع 

اُؼظبث٤خ ٝاُنٛب٤ٗخ 

ٝؽوم رشق٤ظٜب 

ٝاػواػٜب ٤ًٝل٤خ 

 ػالعٜب  

 الفصل األول : اإلرشاد
 ويتضمن ما يأتي :

معنى اإلرشاد  -
التربوي , نشأة و 
تطور اإلرشاد و 

مفاىيمو , الفرق 
بين اإلرشاد و 

التوجيو , مبررات 
 اإلرشاد و أىدافو 

مبادئ اإلرشاد و  -
 التوجيو 

العالقة بين  -
اإلرشاد والعموم 

األخرى , مجاالت 
اإلرشاد , الطرق 

اإلرشادية ) 
اإلرشاد الفردي 

 والجماعي ( 

 

اُشوػ ٝ 

 أُ٘بهشخ
 زؾبٕاالٓ

المشكالت اإلرشادية    
التي يتناوليا اإلرشاد 

 التربوي 
 

  

ويشمل , أسس اإلرشاد    
 المحاور اآلتية : 

األسس الفمسفية  -
, االجتماعية , 
 الخمقية , النفسية 
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 نظريات اإلرشاد    
نظرية التحميل  -

النفسي , النظرية 
السموكية , نظرية 
الذات , النظرية 

الوجودية 
 واإلنسانية

المعمومات الالزمة 
 لإلرشاد 

أىمية المعمومات  -
, أنواع المعمومات 
, وسائل جمع 

المعمومات 
)السجل التراكمي 
, دراسة الحالة , 
السجل القصصي 
, السيرة الذاتية , 

االختبارات 
والمقاييس , 
المالحظة , 

 المقابمة (

  

اإلرشاد و التوجيو في    
 المدرسة 

المدرس المرشد ,  -
 وظائفو و أعداده 

المرشد التربوي ,  -
 وظائفو و أعداده 

مجالس اآلباء  -
والمعممين و دورىا 

 في اإلرشاد 
الحاجة إلى برامج  -

اإلرشاد في 
 المدرسة 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .16

 جتمع املواد املقررة من كتب خمتلفة ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 1969المرشد التربوي  / هادي مشعان ربٌع  -1 )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 0282التوجيو واإلرشاد النفسي . زىران , حامد عبد السالم ,  -2
. 

, نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  0280سون , س, ه ,ر بات -3
 . 0, ط

اإلرشاد الصحة النفسية / صاحب عبد مرزوق , حسن عمي  -4
 . 1200السيد 

اإلرشاد الصحة النفسية / فاىم حسين ألطريحي , وحسن ربيع  -5
 حمادي .

 االنترنٌت -6

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .11

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -1

االُٔبّ ثٌَ ٓب ٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد أُ٘شٞهح  -2

 ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -3
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 التعميم العالي والبـحث العمميوزارة   
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 2012/ 10/ 22تاريخ ملء الملف :     
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                    المعاوف العلمي :أ.ـ.د انتصار غانم الصميدعي  سما                أ.ـ.د زكريا عبد احمد : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                           :                                لتاريخ  ا    

                                                                            
    

 دقػق الملف من قبل     
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                

 
 

      



  
 5الصفحة 

 
  

 وصف الثرًاهح األكادَوٍ 

 

ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً مج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضيوفر وصف البرنا
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو 

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .15

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ُِج٘بد / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .16

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .17

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ٜٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 / أُوؽِخ اُضبُضخ الفزظبص ػِْ اُ٘لٌثٌبُٞه٣ًٞ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .18

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .19
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال ٣ٞعل أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .21

 / رطج٤ن ٓوب٤٣ٌ ٓز٘ٞػخى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .21

 2119/ 11/ 27 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .22

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .23

 البحث بكل انواعه ، وبخطوات الطرٌقة العلمٌة فً البحثتزوٌد الطالبات بمعانً منهج  -1

 تزوٌد الطالبات وتعرٌفهم بكٌفٌة صٌاغة االهداف التربوٌة والسلوكٌة واهمٌتها فً عملٌة التعلم . -2

 تعرٌف الطالبات بكٌفٌة اختٌار متغٌرات للدراسة والبحث وكٌفٌة كتابة مصادر البحث وتوثٌقها . -3

تعرٌف الطالبات بكٌفٌة صٌاغة مشكلة البحث واهمٌته واالطر النظرٌة وما هً ابرز النقاط التً  -4

ٌمكن االستفادة منها من الدراسات السابقة وكٌفٌة عرضها ، وكٌفٌة تنظٌم اجراءات البحث حسب 

 مع الظاهرة التً ٌراد دراستها . ٌتالءمالمنهج المتبع وبما 

 ٤ٌُِخ ُِزله٣ٌ ك٢ أُواؽَ أُزٍٞطخ ٝاُضب٣ٞٗخ .اػلاك ع٤َ ٖٓ فو٣غبد ا -11

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُؼِْ ٝأُؼوكخ ُٔٞاعٜخ  ٓزطِجبد اُؾ٤بح ٝرطٞهٛب، ٝاالٍزلبكح ٖٓ فجواد اُزؼِْ ٝٗوِٜب ا٠ُ -6

 اُج٤ئخ ا١ اٗزوبٍ ألصو اُزؼِْ كافَ أُإٍَخ اُزوث٣ٞخ ٝرؼ٤ٔٔٚ ػ٠ِ ٓٞاهق اُج٤ئخ .
 
 

 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .24
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  االٛلاف أُؼوك٤خ  - ة
إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ ٓؼب٢ٗ أُؼوكخ ٝاُؼِْ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٜٝٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝاٛلاكٚ  -1أ

       ٝٓٞاػ٤ؼٚ ٝفطٞاد اُطو٣وخ اُؼ٤ِٔخ.

 إ رزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ ط٤بؿخ ٓزـ٤واد اُجؾش ٝٓزطِجبرٚ . -2أ

 اُطبُجبد ثبُقجواد اُزوث٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ُٔؼوكخ اْٛ ٓزطِجبد ًزبثخ اُجؾش اُؼ٢ِٔ .ري٣ٝل  -3أ
 ري٣ٝل اُطبُجبد ث٘زبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ك٢ ٛنا أُغبٍ -4أ
   -11أ
   -6أ
 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا األٛلاف أُٜبه٣خ –ة 

رؼو٣ق اُطبُجبد ٤ًل٤خ ط٤بؿخ اٛلاف اُجؾش ؽَت ؽج٤ؼخ أُٜ٘ظ أَُزقلّ ٝؽَت فطٞاد   – 1ة 

 اُطو٣وخ اُؼ٤ِٔخ .

ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٝػغ كوػ٤بد ُِجؾش ٝافزجبه ًَ كوػ٤خ ٝٓب٢ٛ اْٛ اٍُٞبئَ االؽظبئ٤خ   – 2ة 

 أَُزقلٓخ ك٢ افزجبه اُلوػ٤بد ..

ل٤َو ٗزبئظ اُجؾش ٝٓ٘بهشزٜب ٝػوع االٍز٘زبعبد ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ كْٜ ٝ ٤ًل٤خ ر        – 3ة 

 ٝط٤بؿخ أُوزوؽبد ٝاُزٞط٤بد ٝثٔب ٣زالئْ ٓغ ٓزـ٤واد اُجؾش.

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -4

 ئُوبء أُؾبػوح -5

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -6

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -3

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجخ -4

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

ث٘بء ٓ٘ظٞٓخ ه٤ٔ٤خ ا٣غبث٤خ ك٢ ٍِٞى اُطبُجبد ٝاُزؼوف ػ٠ِ شقظ٤بد اُطِجخ ٝٝػغ ثوآظ  -1ط         

ُِزٞاكن ٓغ اعٞاء أُلهٍخ ، ٝثوآظ ُز٘ظ٤ْ االٗشطخ اُظل٤خ ٝاُالطل٤خ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رو٣ٜٞٔب ٝثٔب ٣ؾون 

 االٍزلبكح اُوظٟٞ ٜٓ٘ب 

 اُولهح ػ٠ِ أُ٘بهشخ ٝرٞع٤ٚ االٍئِخ ٝاُؾٞاه ثطوم ا٣غبث٤خ -2ط

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُطبُجبد كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب -3ط

 إ ر٢ٔ٘ اُطبُجخ ك٢ ٗلَٜب اَُِٞى اال٣ضبه١ -4ط   
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ -4

 ئُوبء أُؾبػوح -5

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -6

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    
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 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -3

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -4

 
 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ػٖ االكٌبه ثٞػٞػ ٝكهخ -1ك

عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝطٞال ا٠ُ أُجبكب ٝاُؾوبئن اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ؽَ  -2ك

 أُشٌالد

 اُولهح ػ٠ِ أُجبكهح ك٢ اُ٘شبؽبد اُالطل٤خ -3ك

 اُز٤ٌق ث٘غبػ ٓغ االٝػبع ٝأُٞاهق أُزـ٤وح-4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ -4

 ئُوبء أُؾبػوح -5

 أُ٘بهشخؽو٣وخ  -6

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -3

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -4

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .25

أُوؽِخ 

 اُلها٤ٍخ 
 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 أُوؽِخ اُضب٤ٗخ
ٍبػزبٕ  اُجؾش اُؼ٢ِٜٔٓ٘ظ  

 اٍجٞػ٤ب
ٍبػخ ٝاؽلح 

 اٍجٞػ٤ب

     

     

     

     
     
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .26

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -5

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -6

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -7
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 االستقاللٌة فً ادارة العمل -8

 
 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .27

 

 فما فوؽ %60المعدؿ  

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .28

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -4

 كتب القسم المعنً ومصادره -5

 المكتبة المركزٌة للجامعة -6
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

رهز  الضٌح / الوضرىي

 الومرر
 أصاصٍ اصن الومرر

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ ػلن الٌفش الررتىٌ  الثاًُح

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .12

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .13

 ٜٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ اٍْ / هٓي أُووه .14

 اٍجٞػ٢ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .15

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .16

 ( ٍبػخ66) )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .17

 2619/ 16/  27 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .18

 أٛلاف أُووه .19

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔؼبهف اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ ٝرؼ٤ِٜٖٔ أُجبكب ٝاُطوم اُؾل٣ضخ  ٝأُٞاػ٤غ اُز٢ ٣وًي 

 ٣ٜٝزْ ثٜب ٜٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد ٝٗزبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ك٤ٔب ٣قض ٜٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ ًزبثخ اُجؾٞس ٝاُزوبه٣و ٝرِق٤ض االكٌبه اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ك٢ ٓغبٍ ػِْ ٗلٌ 

 اُ٘ٔٞ

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ث٤٘خ أُووه .26

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اُٞؽلح / أٝ اٍْ 

 أُٞػٞع
ؽو٣وخ  ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 اُزو٤٤ْ

إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ   

ٓؼ٠٘ اُؼِْ ٝأُؼوكخ 

ٜٝٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  

ٝاُزوث١ٞ ، ٝٓ٘بٛظ 

اُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ٝؽوم 

اُجؾش ك٤ٜب ٝفطٞاد 

اُطو٣وخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ؽَ 

 أُشٌالد .

اُؼِْ ٝاُجؾش  

 اُؼ٢ِٔ

ٓواؽَ اُزٞطَ  -

 ئ٠ُ أُؼوكخ.

ٓب٤ٛخ اُؼِْ ،  -

أٛلاف اُؼِْ ، 

 فظبئض اُجؾش .

اُشوػ ٝ 

 أُ٘بهشخ
 االٓزؾبٕ

اُجؾش اُزوث١ٞ  -   

 ٝفطٞارٚ.

االػزجبهاد  -

األفاله٤خ ك٢ 

 اُجؾش اُزوث١ٞ.

  

 رظ٤٘ق اُجؾٞس: -   

 اُجؾش اُٞطل٢.• 

 اُجؾش اُزغو٣ج٢.• 

 اُجؾش اُزبه٣ق٢.• 

  

. ٓشٌِخ اُجؾش    

 ٝكوػ٤برٚ:

ٓظبكه  -

ػ٠ِ  اُؾظٍٞ

 أُشٌِخ.

هٞاػل ط٤بؿخ  -

 أُشٌِخ

  

 ٓزـ٤واد اُجؾش. -   

 كوػ٤بد اُجؾش. -

ٓواعؼخ األكث٤بد  -

أُزظِخ ثٔشٌِخ 

 اُجؾش.

  

 أٍب٤ُت أُؼب٣٘خ: -   

. اُؼ٤٘بد 0

 االؽزٔب٤ُخ.

. اُؼ٤٘بد ؿ٤و 2

 االؽزٔب٤ُخ.
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .22

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -4

ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ٛٞ َٓزؾلس  االُٔبّ ثٌَ ٓب -5

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -6

 

 
 
 
 

 . ؽغْ اُؼ٤٘خ.3

أكٝاد عٔغ    

 اُج٤بٗبد.

 االٍزج٤بٕ. -

 أُوبثِخ. -

 أُالؽظخ. -

  

ئػلاك روو٣و    

 اُجؾش.

  

أٌُزجبد ٝاُجؾش    

 اُؼ٢ِٔ

  

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .21

 رغٔغ أُٞاك أُووهح ٖٓ ًزت ٓقزِلخ ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 مناهج البحث / عزٌز حنا وداود العبٌدي  -7 )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 االنترنٌت -8

 
 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  واالعتماد األكاديمي دائرة ضمان الجودة

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 2012/ 10/ 22تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    المعاوف العلمي :أ.ـ.د انتصار غانم الصميدعي  سما                أ.ـ.د زكريا عبد احمد : رئيس القسم سما   
           :                                               التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
 دقػق الملف من قبل         

 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ      

 

ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً مج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضوصف البرنايوفر 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .29

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ُِج٘بد / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .31

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .31

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 اُظؾخ اُ٘ل٤َخ

 / أُوؽِخ اُواثؼخ  الفزظبص ػِْ اُ٘لٌثٌبُٞه٣ًٞ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .32

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .33
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ٣ٞعلال  أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .34

 / رطج٤ن ٓوب٤٣ٌ ٓز٘ٞػخى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .35

 2119/ 11/ 27 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .36

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .37

 معنى الصحة النفسٌة وعالقتها بالتوافق النفسً واالجتماعً . -1

 ومعاٌٌر الصحة النفسٌة . أسالٌب التوافق السوي والالسوي -2

 أسالٌب الدفاع الشعورٌة والالشعورٌة . -3

 األمراض النفسٌة والعقلٌة والفرق بٌنهما . -4

 اػلاك ع٤َ ٖٓ فو٣غبد ا٤ٌُِخ ُِزله٣ٌ ك٢ أُواؽَ أُزٍٞطخ ٝاُضب٣ٞٗخ . -7

فجواد اُزؼِْ ٝٗوِٜب ا٠ُ ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُؼِْ ٝأُؼوكخ ُٔٞاعٜخ  ٓزطِجبد اُؾ٤بح ٝرطٞهٛب، ٝاالٍزلبكح ٖٓ -8

 اُج٤ئخ ا١ اٗزوبٍ ألصو اُزؼِْ كافَ أُإٍَخ اُزوث٣ٞخ ٝرؼ٤ٔٔٚ ػ٠ِ ٓٞاهق اُج٤ئخ .
 

 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .38
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  االٛلاف أُؼوك٤خ  - د
 ٝأُوع اُؼو٢ِإ رزؼوف اُطبُجبد ػ٠ِ ٓؼ٠٘ اُظؾخ اُ٘ل٤َخ ، ٝاُلوم ث٤ٖ أُوع اُ٘ل٢َ  -1أ

إ رزؼوف اُطبُجبد ػ٠ِ اٗٞاع االٓواع اُؼظبث٤خ ٝؽوم رشق٤ظٜب ٝاػواػٜب ٝػالعٜب ٤ًٝل٤خ -أ2

 اُٞهبئ٤خ ٜٓ٘ب .

إ رزؼوف اُطبُجبد ػ٠ِ االٓواع اُنٛب٤ٗخ اٗٞاػٜب اػواػٜب كهعبرٜب ٝرشق٤ظٜب ٝؽوم اُزؼبَٓ  -أ3

 ٓغ أُو٣غ اُنٛب٢ٗ .

 زوث٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ُؾَ ٓشٌالد اُطِجخ ك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ أُقزِلخري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد اُ -أ  4
 ري٣ٝل اُطبُجبد ث٘زبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ك٢ ٛنا أُغبٍ -أ11

  
 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا األٛلاف أُٜبه٣خ –ة 

 رؼو٣ق اُطبُجبد ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ أُوػ٠ ٗل٤َب ٝثٌبكخ أُواؽَ اُؼٔو٣خ .  – 1ة 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ٓٞاعٜخ ٝؽَ ٓشٌالد ٝاُولهح ػ٠ِ ارقبم اُوواهاد ا٤َُِٔخ.  – 2ة 

ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ رشق٤ض أُوع اُ٘ل٢َ ٝه٤بً َٓز٣ٞبرٚ ػٖ ؽو٣ن رطج٤ن أُوب٤٣ٌ         – 3ة 

اُ٘ل٤َخ ، ًبُٔوب٤٣ٌ اُز٢ رٌشق ػٖ اُولهاد اُشقظ٤خ ٝػٖ االرغبٛبد ٝا٤ٍُٔٞ ٝاالفزجبهاد 

 االٍوبؽ٤خ.
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -7

 ئُوبء أُؾبػوح -8

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -9

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -5

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجخ -6

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

ث٘بء ٓ٘ظٞٓخ ه٤ٔ٤خ ا٣غبث٤خ ك٢ ٍِٞى اُطبُجبد ٝاُزؼوف ػ٠ِ شقظ٤بد اُطِجخ ٝٝػغ ثوآظ  -1ط         

ُِزٞاكن ٓغ اعٞاء أُلهٍخ ، ٝثوآظ ُز٘ظ٤ْ االٗشطخ اُظل٤خ ٝاُالطل٤خ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رو٣ٜٞٔب ٝثٔب ٣ؾون 

 االٍزلبكح اُوظٟٞ ٜٓ٘ب 

 خاُولهح ػ٠ِ أُ٘بهشخ ٝرٞع٤ٚ االٍئِخ ٝاُؾٞاه ثطوم ا٣غبث٤ -2ط

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُطبُجبد كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب -3ط

 إ ر٢ٔ٘ اُطبُجخ ك٢ ٗلَٜب اَُِٞى اال٣ضبه١ -4ط   
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ -7

 ئُوبء أُؾبػوح -8

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -9

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -5
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 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -6

 
 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ػٖ االكٌبه ثٞػٞػ ٝكهخ -1ك

عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝطٞال ا٠ُ أُجبكب ٝاُؾوبئن اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ؽَ  -2ك

 أُشٌالد

 اُولهح ػ٠ِ أُجبكهح ك٢ اُ٘شبؽبد اُالطل٤خ -3ك

 اُز٤ٌق ث٘غبػ ٓغ االٝػبع ٝأُٞاهق أُزـ٤وح-4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ -7

 ئُوبء أُؾبػوح -8

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -9

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -5

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -6

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .39

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 أُوؽِخ اُضب٤ٗخ
ٍبػزبٕ  اُظؾخ اُ٘ل٤َخ 

 اٍجٞػ٤ب
ٍبػخ ٝاؽلح 

 اٍجٞػ٤ب

     

     

     

     
     
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .41

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -9

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -11

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -11
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 االستقاللٌة فً ادارة العمل -12

 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .41
 

 فما فوؽ %60المعدؿ  

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .42

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -7

 كتب القسم المعنً ومصادره -8

 المكتبة المركزٌة للجامعة -9
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُنَرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن 

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

رهز  الضٌح / الوضرىي

 الومرر
 أصاصٍ اصن الومرر

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ الصحح الٌفضُح  الثاًُح

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .23

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .24

 اُظؾخ اُ٘ل٤َخ اٍْ / هٓي أُووه .25

 اٍجٞػ٢ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .26

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .27

 ( ٍبػخ66) )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .28

 2619/ 16/  27 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .29

 أٛلاف أُووه .36

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔؼبهف اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ ٝرؼ٤ِٜٖٔ أُجبكب ٝاُطوم اُؾل٣ضخ  ٝأُٞاػ٤غ اُز٢ ٣وًي 

 ٣ٜٝزْ ثٜب ػِْ اُظؾخ اُ٘ل٤َخ ٝٗظو٣برٚ ٝرطج٤وبرٜب اُزوث٣ٞخ ك٢ اٌُشق ػٖ َٓزٟٞ اُالٍٞاء  

خ ٝاُؼب٤ُٔخ ك٤ٔب ٣قض  ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد ٝاُ٘ظو٣بد اُ٘ل٤َخ ٝٗزبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد أُؾ٤ِ 

اثؾبس ػٖ اُظؾخ اُ٘ل٤َخ ٤ًٝل٤خ اُزٞاكن ٝاُز٤ٌق ٓغ اُظوٝف اُؾ٤بر٤خ ٝٓغ ػـٞؽبد اُؾ٤بح ٝٓغ 

 االعٞاء اُغبٓؼ٤خ.  

رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ ًزبثخ اُجؾٞس ٝاُزوبه٣و ٝرِق٤ض االكٌبه اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ك٢ ٓغبٍ اُظؾخ 

 اُ٘ل٤َخ 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ث٤٘خ أُووه .31

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ   

ٓؼ٠٘ اُظؾخ اُ٘ل٤َخ، 

ٝٓٞاػ٤ؼٜب اُز٢ رٜزْ 

ك٤ٜب ، ٝكهعخ َٝٓزٟٞ 

االٓواع اُ٘ل٤َخ ، 

٤ًٝل٤خ ٓٞاعٜخ 

االىٓبد اُ٘ل٤َخ ، 

ٝٓؼ٠٘ االٓواع 

 اَُب٣ٌٍٞٞٓبر٤خ

ٝاالػطواثبد 

اُشقظ٤خ ، ٤ًٝل٤خ 

رشق٤ظٜب ٝٝػغ 

اُؼالعبد أُ٘بٍجخ ٌَُ 

 ٜٓ٘ب 

معنى  الفصل األول :
الصحة النفسية , 
الصحة النفسية 
وعممية التوافق 
النفسي واالجتماعي , 
الصحة النفسية 

 أسبوع( 3والشذوذ . )
 

اُشوػ ٝ 

 أُ٘بهشخ
 االٓزؾبٕ

 الفصل الثاني :   
الحياة كعممية توافق , 
الحاجات والتوافق , 
الطفل وتوافقو , 
المراىق وتوافقو , 
مشكالت التوافق في 

 أسبوع( 2المدرسة . )

  

 الفصل الثالث :   
العوامل الديناميكية 
في عممية التوافق 
النفسي , مؤشرات 

تشير الى توافق 
الشخصية في الصحة 

 أسبوع( 3النفسية . )

  

 الرابع :الفصل    
األساليب المختمفة 
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لمتوافق : السوء و 
الالسوء , التوافق 
السوي والالسوي , 
التوافق الالسوي 
والميول الالشعورية , 
أحالم اليقظة , الكبت 

 اسبوع( 3, اإلبدال . )
 

 الفصل الخامس :   
المرض النفسي , 
الفرق بين المرض 
النفسي والمرض 

 أسبوع( 2العقمي . )

  

 الفصل السادس :   
 األمراض العقمية :

                   
أعراض األمراض 

 -العقمية : أ
 اضطرابات إدراكية .

                                                  
اضطرابات  -ب

 التفكير .
نماذج من األمراض 
العقمية واألعراض , 
األسباب والوظائف , 

 مفاىيميا .
 

  

 -0 :الفصل السابع    
 الشيزوفرانيا 
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 اليوس واالكتئاب  -2

                  
االنكفاء عمى  -3

 أسبوع( 2الذات . )
 

 الفصل الثامن :   
األمراض النفسية 

)  الجسمية
,  السايكوسوماتية(

نماذج من األمراض , 
األعراض , األسباب 

 , العالج

  

 الفصل التاسع :   
النفسية مراض األ

ية( ثالخمقية )السايكوبا
الشخصية  راباتطاض

, االنحرافات الجنسية 
, اإلدمان عمى 

 المخدرات والخمور .
 

  

:  الفصل العاشر   
التخمف العقمي , 
النقص العقمي , 
المؤسسات التي 
تشرف عمى المعوقين 

 2عقميا في العراق . )
 أسبوع( 

  

  الفصل الحادي عشر    
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العالج النفسي ,  :
أىدافو , ووسائمو , 
وشروحو , الفرق بين 
العالج النفسي 
والمرض السموكي 

 أسبوع(  2.)
 الفصل الثاني عشر :
الصحة النفسية في 
المدرسة , الصحة 

 2النفسية والمنيج . )
 أسبوع(

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .32

 رغٔغ أُٞاك أُووهح ٖٓ ًزت ٓقزِلخ ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 0

 .09810اُظؾخ اُ٘ل٤َخ : عٔبٍ ا٢ٍُٞ٥   -1 ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

( ، 1904اُغجٞه١ ػ٢ِ ٓؾٔٞك ، ًو٣ْ كقو١ ٛالٍ ، ) -2

 –اُظؾخ اُ٘ل٤َخ ػِٔبً رطج٤و٤بً ، كاه اُوػٞإ ، ػٔبٕ 

 األهكٕ .

 االٗزو٤ٗذ-3

اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 

 ، اُزوبه٣و ،....  ( ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ

 ٓغالد اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝ اُ٘ل٤َخ

  الٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ ا

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .33

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -7

َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد  االُٔبّ ثٌَ ٓبٛٞ -8

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -9
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان 

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 2012/ 10/ 22تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    المعاوف العلمي :أ.ـ.د انتصار غانم الصميدعي  سما                أ.ـ.د زكريا عبد احمد : رئيس القسم سما   
                                                                                       :                                     التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
    

 دقػق الملف من قبل     
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
        مصادقة السيد العميد                                                                                                
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ      

 

ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً مج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضوصف البرنا يوفر
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .43

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ُِج٘بد / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .44

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .45

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ػِْ ٗلٌ اُزوث١ٞ

 / أُوؽِخ اُضب٤ٗخ الفزظبص ػِْ اُ٘لٌثٌبُٞه٣ًٞ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .46

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .47
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ٣ٞعلال  أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .48

 / رطج٤ن ٓوب٤٣ٌ ٓز٘ٞػخى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .49

 2119/ 11/ 27 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .51

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .51

 علم النفس التربوي ومفهومه وأهدافه . -1

 مفهوم التعلم وتطبٌقاته ونظرٌاته . -2

 التربوٌة .نظرٌات التعلم ، وتطبٌقاتها  -3

 التفكٌر ، مفهومه ، التفكٌر اإلبداعً . -4

 التغذٌة المرتدة وانواعها ومدى االستفادة منها فً عملٌة التعلم . -5

 الدافعٌة تعرٌفها ، وظائفها وأنواعها ، نظرٌاتها ، الدافعٌة والتدرٌس . -6

 اػلاك ع٤َ ٖٓ فو٣غبد ا٤ٌُِخ ُِزله٣ٌ ك٢ أُواؽَ أُزٍٞطخ ٝاُضب٣ٞٗخ . -7

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُؼِْ ٝأُؼوكخ ُٔٞاعٜخ  ٓزطِجبد اُؾ٤بح ٝرطٞهٛب، ٝاالٍزلبكح ٖٓ فجواد اُزؼِْ ٝٗوِٜب ا٠ُ -8

 اُج٤ئخ ا١ اٗزوبٍ ألصو اُزؼِْ كافَ أُإٍَخ اُزوث٣ٞخ ٝرؼ٤ٔٔٚ ػ٠ِ ٓٞاهق اُج٤ئخ .
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .52

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - س
       إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ ٝاٛلاكٚ ٝٓٞاػ٤ؼٚ. -1أ

 إ رزؼوف ػ٠ِ ٗظو٣بد ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ -2أ

 ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد اُزوث٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ُؾَ ٓشٌالد اُطِجخ ك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ أُقزِلخ -3أ
 ؾبس ٝاُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ك٢ ٛنا أُغبٍري٣ٝل اُطبُجبد ث٘زبئظ االث -4أ
   -11أ
   -6أ

 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا األٛلاف أُٜبه٣خ –ة 

 رؼو٣ق اُطبُجبد ٤ًل٤خ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو ٝاُنًبء ُِٔواؽَ اُؼٔو٣خ اُز٢ ٤ٍزْ اُزؼبَٓ ٓؼٜب.  – 1ة 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ٓٞاعٜخ ٝؽَ ٓشٌالد ٝاُولهح ػ٠ِ ارقبم اُوواهاد ا٤َُِٔخ.  – 2ة 

 ر٤ٔ٘خ اُضوخ ثبُ٘لٌ ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اُناد ٝارقبم اُلٝه.        – 3ة 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -11

 ئُوبء أُؾبػوح -11

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -12

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -7

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجخ -8

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

ث٘بء ٓ٘ظٞٓخ ه٤ٔ٤خ ا٣غبث٤خ ك٢ ٍِٞى اُطبُجبد ٝاُزؼوف ػ٠ِ شقظ٤بد اُطِجخ ٝٝػغ ثوآظ  -1ط         

ن ُِزٞاكن ٓغ اعٞاء أُلهٍخ ، ٝثوآظ ُز٘ظ٤ْ االٗشطخ اُظل٤خ ٝاُالطل٤خ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رو٣ٜٞٔب ٝثٔب ٣ؾو

 االٍزلبكح اُوظٟٞ ٜٓ٘ب 

 اُولهح ػ٠ِ أُ٘بهشخ ٝرٞع٤ٚ االٍئِخ ٝاُؾٞاه ثطوم ا٣غبث٤خ -2ط

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُطبُجبد كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب -3ط

 إ ر٢ٔ٘ اُطبُجخ ك٢ ٗلَٜب اَُِٞى اال٣ضبه١ -4ط   
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ -11

 ئُوبء أُؾبػوح -11

 أُ٘بهشخؽو٣وخ  -12

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -7

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -8
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 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ػٖ االكٌبه ثٞػٞػ ٝكهخ -1ك

عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝطٞال ا٠ُ أُجبكب ٝاُؾوبئن اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ؽَ  -2ك

 أُشٌالد

 اُولهح ػ٠ِ أُجبكهح ك٢ اُ٘شبؽبد اُالطل٤خ -3ك

 اُز٤ٌق ث٘غبػ ٓغ االٝػبع ٝأُٞاهق أُزـ٤وح-4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ -11

 ئُوبء أُؾبػوح -11

 أُ٘بهشخؽو٣وخ  -12

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -7

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -8

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .53

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 أُوؽِخ اُضب٤ٗخ
ٍبػزبٕ  اُ٘لٌ اُزوث١ٞػِْ  

 اٍجٞػ٤ب
ٍبػخ ٝاؽلح 

 اٍجٞػ٤ب

     

     

     

     

     
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .54

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -13

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -14

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -15

 االستقاللٌة فً ادارة العمل -16
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 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .55
 

 فما فوؽ %60المعدؿ  

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .56

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -11

 كتب القسم المعنً ومصادره -11

 المكتبة المركزٌة للجامعة -12
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

رهز  الضٌح / الوضرىي

 الومرر
 أصاصٍ اصن الومرر

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ ػلن الٌفش الررتىٌ  الثاًُح

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .34

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد    اُوَْ اُؼ٢ِٔ  / أُوًي .35

 ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ اٍْ / هٓي أُووه .36

 اٍجٞػ٢ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .37

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .38

 ( ٍبػخ60) اُلها٤ٍخ )ا٢ٌُِ( ػلك اَُبػبد .39

 2019/ 10/  27 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .40

 أٛلاف أُووه .41

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔؼبهف اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ ٝرؼ٤ِٜٖٔ أُجبكب ٝاُطوم اُؾل٣ضخ  ٝأُٞاػ٤غ اُز٢ ٣وًي 

 ٣ٜٝزْ ثٜب ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ ٝٗظو٣برٚ ٝرطج٤وبرٜب اُزوث٣ٞخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ 

اُؼب٤ُٔخ ك٤ٔب ٣قض ػِْ ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد ٝاُ٘ظو٣بد اُ٘ل٤َخ ٝٗزبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد أُؾ٤ِخ ٝ 

 ٗلٌ اُ٘ٔٞ

رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ ًزبثخ اُجؾٞس ٝاُزوبه٣و ٝرِق٤ض االكٌبه اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ك٢ ٓغبٍ ػِْ ٗلٌ 

 اُ٘ٔٞ

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ث٤٘خ أُووه .42

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ   

ٓؼ٠٘ ػِْ اُ٘لٌ 

اُزوث١ٞ ، ٝٓٞاػ٤ؼٚ 

اُز٢ ٣ٜزْ ثٜب ، 

ٝٓوب٤٣ٌ اُنًبء ، 

٤ًٝل٤خ ٓواػبح اُلوٝم 

 اُلوك٣خ ث٤ٖ اُطِجخ 

ا٤ٔٛخ ػِْ اُ٘لٌ 

اُزوث١ٞ ٝرطٞهٙ 

اُزأه٣ق٢ ، ٝرؼو٣لبرٚ 

ٝٓٞاػ٤ؼٚ ، 

ٝٓلاهٍٚ ٝٗظو٣برٚ ، 

ٝعٞاٗجخ اُ٘ظو٣خ 

 ٝاُزطج٤و٤خ

اُشوػ ٝ 

 أُ٘بهشخ
 االٓزؾبٕ

اُلاكؼ٤خ ك٢ اُزؼِْ ،    

ٓؼ٘بٛب ، ا٤ٔٛزٜب ، 

 اٗٞاػٜب ، ٗظو٣برٜب

  

االٗزجبٙ ٝاالكهاى ،    

رؼبه٣لٜب ، فظبئظٜب 

، اُؼٞآَ أُإصوح 

 ك٤ٜب ، ٗظو٣برٜب 

  

اٗزوبٍ اصو اُزؼِْ    

ٝاُزله٣ت ، ٓؼ٘بٙ ، 

٤ًل٤لخ االٍزلبكح ٓ٘ٚ ، 

 اٗٞاػٚ ، اثؼبكٙ

  

اُزل٤ٌو ، ٓؼ٘بٙ ،    

اٗٞاػٚ، ٗظو٣برٚ ، 

اٗٔبؽٚ ، فظبئظٚ ، 

٤ًل٤خ ر٤ٔ٘زٚ ، ٝٓب ٛٞ 

كٝه االٍوح 

ٝأُلهٍخ ك٢ ر٤ٔ٘خ 

 ٝهػب٣خ اُزل٤ٌو 

  

اُزـن٣خ أُورلح ،    

رؼو٣لبرٜب ، اٗٞاػٜب 

اٍزقلآبرٜب ، 

 رطج٤وبرٜب اُزوث٣ٞخ 

  

ٗظو٣بد اُزؼِْ ،    

ػِٔبئٜب ٕ رغبهثْٜ ، 

اال٤ُٝخ  هٞا٤ٜٗب

ٝاُضب٣ٞٗخ ، رطج٤وبرٜب 

 اُزوث٣ٞخ 

  

أُلب٤ْٛ ، رؼو٣لبرٜب ،    

فظبئظٜب ، ا٤ٔٛخ 

رؼِْ أُلّٜٞ ، آضِخ 
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ػ٤ِٚ ، آهاء اُؼِٔبء 

ؽٍٞ ر٣ٌٖٞ أُلب٤ْٛ 

، اُؼٞآَ أُإصوح ك٢ 

 رؼِْ أُلب٤ْٛ

اُلوٝم اُلوك٣خ ،    

ٓؼ٘بٛب ، ؽوم 

ٓواػبح اُلوٝم 

اُلوك٣خ ، َٓز٣ٞبد 

ٝاط٘بف اُطِجخ 

ؽَت كهعبد اُنًبء 

ٝأَُزٟٞ اُؼو٢ِ 

 ٝأُوؽِخ اُؼٔو٣خ 

  

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .43

 جتمع املواد املقررة من كتب خمتلفة ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 علم النفس التربوي  / محمد ابو جادو  -9 )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 علم النفس التربوي/ رؤوف القٌسً  -16

 اساسٌات علم النفس التربوي/االٌزٌرجاوي -11

 علم النفس التربوي/ امتثال زٌن العابدٌن -12

 علم النفس التربوي / محمد هادي  -13

 االنترنٌت -14

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 ٓغالد اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝ اُ٘ل٤َخ

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .44

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -16

ٝاُلهاٍبد االُٔبّ ثٌَ ٓب ٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس  -11

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -12
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 22/10/2012تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                           التوقيع    
 زكريا عبد احمد                       اسم المعاوف العلمي :أ.ـ,د انتصار غانم عبدالوىاب            أ.ـ.د : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                          لتاريخ  ا    
   

    
 دقػق الملف من قبل     
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها 

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .57

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ   / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .58

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .59

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ /  طق  صبُش 

 ثٌبُٞه٣ًٞ /هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ   اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .61

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .61
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ٣ٞعل ال أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .62

 كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ –ى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ  أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .63

 22/10/2012             ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .64
 

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .65

 رط٣ٞو اُولهاد ُلٟ اُطِجخ

كهاٍخ ٝكْٜ ٝظبئق اػؼبء عَْ االَٗبٕ ثشٌَ ٣َبْٛ ك٢ اُزٞػ٤خ اُؼ٤ِٔخ ٝأُؼوك٤خ ٓغ ٓواػبح ٓجبكب اُؼبٓخ 

 ٝاُولهح ٝاالٍزلبكح

 اُزؼ٤ِْ ك٢ ثالكٗبى٣بكح كْٜ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝظ٤ل٤ب ٝاالؽالع ػ٠ِ اٗظٔخ عَْ االَٗبٕ ثؼٔن ٓٔب ٣طٞه ٗظور٘ب ا٠ُ 

 اُٞهٞف ػ٠ِ اُؼٞآَ أُإصوح ػ٠ِ ٝظ٤لخ اػؼبء عَْ االَٗبٕ

 رو٤٤ْ ٓٞػٞع كهاٍخ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ ٝاالثزؼبك ػٖ اُنار٤خ ٝاُزؾ٤٤ي

 كهاٍخ ربه٣ـ ٝاطٍٞ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ ك٢ اُؼظٞه أُقزِلخ

اصواء اُلٌو اُزوث١ٞ ٖٓ فالٍ كْٜ ٝرطج٤ن اٌٍ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ ٝكوب ُِ٘ظو٣خ 

 اُزوث٣ٞخ 
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .66

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - ط
 ٓ٘بٛظ ثؾضخ  – أ٤ٔٛزٚ –ؽ٤ش رؼو٣لخ  اُل٤َ٤ُٞٞع٤٤ٖاالٍب٤ٍخ ُؼِْ اُ٘لٌ  أُجبكب٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -1أ

ٝؽلح اُغٜبى اُؼظج٢ اُق٤ِخ اُؼظج٤خ اعيائٜب ٝٝظ٤لخ ًَ  –٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٓؼ٠٘ اَُج٤وٗز٢  -2أ

 ٝكٝهٛب  اُ٘ل٢َ ك٢ طوَ شقظ٤خ اُلوك  رأص٤وٛبعيء ُِزؼوف ػ٤ِٜب ٝكْٜ 

ػ٠ِ ٗٔٞ اُزل٤ٌو  ٝرأص٤وٙالَٗبٕ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اُغبٗت االٗلؼب٢ُ ٝأُؼوك٢ ٝٓواًي اُِـخ ك٢ ٓـ ا-3أ

 ٝاالثلاع

 ري٣ٝل اُطبُت ثبُٔؼِٞٓبد اٌُبك٤خ ػٖ ٓ٘بٛظ اُجؾش ُؼِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢   -4أ

 ٣زؼوف اُطبُت ػٖ اُزـ٤واد اُٞظ٤ل٤خ ُغَْ االَٗبٕ ػجو ٓواؽَ ٗٔٞٙ  -11-أ

 –اُِلظ٢  –اُؼو٢ِ  –٘ب ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اُـلك اُز٢ رلوى اُٜوٓٞٗبد ٝاُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رش٤ٌَ ًٍِٞ -6أ

 اُؾو٢ً 

 –االؽالّ  –اُّ٘ٞ  –اُؾٞاً  –اُؾوٓبٕ اُؾ٢َ  –٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اعياء أُـ ٝٝظ٤لخ ًَ عيء -7ا

 اُلوم ث٤ٖ االٓواع اُ٘ل٤َخ ٝاُؼو٤ِخ 

 

      

 األٛلاف أُٜبهار٤خ اُقبطخ ثبُجوٗبٓظ  –ة 

٣شَٔ ٓقزِق أُٜبهاد اُؾو٤ًخ ٝا٤ُل٣ٝخ اُز٢ رَبْٛ ثوٍْ اعياء اُغَْ اُز٢ ر٤َطو ػ٠ِ اُزل٤ٌو  -0ة -1

 ٝاُِـخ ٝاَُِٞى 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ ٓؼوكخ ٓوٝٗخ اُغٜبى اُؼظج٢ ٝأُؼط٤بد اُٞهاص٤خ ٝاُج٤ئ٤خ -2ة -2

 ب ثبُٔوٝٗخ  ٣زيٝك اُطبُت ثٔؼِٞٓبد ػٖ اُزؼِْ ٝاُزنًو ٝاُؼ٤ِٔبد اُِلظ٤خ اُؼ٤ِب ٝػالهزٜ -3ة -3

 ػ٠ِ اُقٔو ٝأُقلهاد ٝا٣ٜٔب االفطو  ُإلكٓبٕكْٜ ٝاٍز٤ؼبة االصو اُ٘ل٢َ  -4ة -4

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ أُوٝٗخ اىاء أُشبًَ اُ٘ل٤َخ  -10ة -5

ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ كْٜ ٝاٍز٤ؼبة االفزالف ك٢ اُٞظبئق اُغ٤َٔخ ٝاُز٢ اٍبٍٜب ٗل٢َ ٤ًٝل٤خ  -6ة -6

 اُزؼبَٓ ٓغ ًَ ٓٞهق 

  اُغ٤َٔخ ألعٜيرٚٝٓٞاهلخ ا٤ٓٞ٤ُخ ٖٓ فالٍ كْٜ اُٞظبئق اُؼظج٤خ  ؽ٤برٚر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ ر٘ظ٤ْ  -7ة -7
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -1
 اُوبء أُؾبػوح -2
 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -3
كهاٍخ ٗظو٣خ رقض ٓلوكاد ٓبكح ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ ك٢ اُظق االٌُزو٢ٗٝ ٝاعواء ثؾٞس  -4

ٝروبه٣و ػٖ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ فظٞطب كٝه اُق٤ِخ اُؼظج٤خ ك٢ ر٣ٌٖٞ عَْ االَٗبٕ ٝرؾل٣ل 

   ٝظبئلٚ

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1
 روبه٣و اُطبُجبد  -2
ٝآزؾبٕ شل٢ٜ ٝاػلاك ثؾٞس ٝعِت ِٓق ٝروبه٣و رزؼِن ثٔٞػٞع اُلهاٍخ آزؾبٕ رؾو٣و١ كظ٢ِ   -3

 ًًَٝٞ ٤ٓذ  ٝػوع ِٓقظبد أُؾبػواد ػ٠ِ اُظق االٌُزو٢ٗٝ

1-  
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 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 .ثٌزبثخ روبه٣و ٝكوبً ُِٜٔ٘بط اُلها٢ٍ بُجبدر٤ٌِق اُط -0    

 .ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٝٓؼِٞٓبد رقض ثؼغ ٓلوكاد أُٜ٘ظ بُجبدر٤ٌِق اُط -2   

 .ثؼغ االٍئِخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثٔلوكاد أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ بُجبداػطبء اُط -3   

 .ثؾَ ثؼغ االٍئِخ ؽٍٞ ثؼغ ٓلوكاد أُٜ٘ظ بُجبدر٤ٌِق اُط -4   

 ٝاُؼٞاؽق –٣زؼٖٔ اُو٤ْ ٝا٤ٍُٔٞ ٝاالٗلؼبالد ٝأُشبػو  -4

 ٝٛٞ هلهح اُطبُت ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ ا٤ًَُِٞبد أُقزِلخ َٓزٟٞ اُز٘ظ٤ْ اُو٢ٔ٤ -5

    

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ  

 

 االٍزٌشبك٤خ-0

 اُوبء أُؾبػوح-2
 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ-3

 كزؼ ؽٞاه ٝٗوبُ ث٤ٖ اُطِجخ ٝر٤ٌِلْٜ ثٔؾبػواد ٣ل٣وٜٝٗب كافَ اُظق االٌُزو٢ٗٝ-4
 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1
 روبه٣و اُطبُجبد  -2
  ٝػٖ ؽو٣ن اُزؼ٤ِْ اإلٌُزو٢ٗٝ ٝأُ٘ظبد افزجبهاد شل٤ٜخ ٝرؾو٣و٣خ -3

 
 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك    

 .عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ُِزؼوف ػ٠ِ ا٤ٔٛخ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢  -1   

 .اُلها٤ٍخ ثزول٣ْ ٓٞعي ػٖ ٓلوكاد أُبكح بُجبدر٤ٌِق اُط -2   

 .ؽِوبد ٗوبش٤خ ػلاكثا بُجبدر٤ٌِق اُط -3   
 .ثغِت ٓظبكه ؽٍٞ ٓلوكاد أُٜ٘ظ ُٔ٘بهشزٜب بُجبدر٤ٌِق اُط-4

 اػلاك روبه٣و ٝثؾٞس ػٖ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢ ٝكٝهٙ ث٘ظبّ اُزؼ٤ِْ ك٢ اُؼوام -11
 اُو٤بّ ثزِق٤ض ًَ ٓؾبػوح ٝٗشوٛب ػ٠ِ اُظق االٌُزو٢ٗٝ  -6
 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ-0

 اُوبء أُؾبػوح-2
 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ-3
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 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1
 روبه٣و اُطبُجبد  -2
 اُزـن٣خ اُواعؼخ -3

 

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .67

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 اُضبُضخأُوؽِخ 
 ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢  

 
 / ٍبػزبٕ

 
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .68

 اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ثلبػ٤ِخ ٝٗشبؽ. -1

 اكاهح اُٞهذ ٝرؾل٣ل اال٣ُٞٝبد ثشٌَ ٓ٘ظْ. -2

 االٍزوال٤ُخ ك٢ اكاهح اُؼَٔ. -3

 اُولهح ؿ٠ِ رؾل٤ي االفو٣ٖ ، -4

 

 ٓؼ٤به اُوجٍٞ )ٝػغ األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ أُؼٜل( .69

 % كٔب كٞم60أُؼلٍ 

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .70

 أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٤ٌُِِخ ٝاُغبٓؼخ. -1

 ًزت اُوَْ أُؼ٢٘ ٝٓظبكهٙ. -2

 ُِغبٓؼخ.أٌُزجخ أُوًي٣خ  -3

 ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼِٔبء –ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢  -4

 ٌٓزجخ أُؼبهف اٌٍ٘له٣خ  -ػجل اُوؽٖٔ اُؼ١َٞ٤  –ك٢ ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢  -5

 ٌٓزجخ االٗغِٞ أُظو٣خ –ك. طالػ ٓق٤ٔو  –كهاٍخ ٗظو٣خ رطج٤و٤خ  –ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢  -6

7-  
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

 أصاصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌح / الوضرىي

 أم اخرُارٌ

 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح الوهاراخ الؼاهح 

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

ػلن الٌفش   الثالثه

 الفضُىلىخٍ
 x x x x X x x x x x x x x x x X اصاصٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 تٌُح الومرر .45

هخرخاخ الرؼلن  الضاػاخ األصثىع

 الوطلىتح
اصن الىحذج / أو 

 الوىضىع
 طرَمح الرمُُن طرَمح الرؼلُن

تعريف الطالب بعلم  4 0
النفس الفسيولوجي 

 وتطوره

 علم النفس الفسيولوجي 

والتطور لعلمي  النشئة
والسياؽ التاريخي لعلم 

 النفس الفسيولوجي

 في العصر الحديث

اسلوب 
 المحاضرة 

 والمناقشة

 الحوار

والمناقشة  
 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب بمفهـو  4 2
السبيرنتي ونشاتة وانماط 

االمزجة لبعض العلماء 
مثل ابقراط وشلدوف 

 وكرتشمر

مفهـو علم النفس 
 الفسيولوجي واىدافو 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب باجزاء  4 3
 الجهاز العصبي

اىم وحدة مكونة للجهاز 
العصبي وىي الخلية 

 العصبية

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

باجزاء تعريف الطالب   
الخلية العصبية ووظيفة  

 كل جزء

طرائق البحث في علم 
 النفس الفسيولوجي 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء 

تعريف الطالب باقساـ  4 الثاني
الدماغ  –الجهاز العصبي 

النخاع  –واقسامة 
االعصاب  –الشوكي 
 الشوكية

الدماغية  ااالعصاب
وارتباطها بحواس االنساف 

 وتوزيعها على كل حاسة

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب علىالجهاز  4 4
 العصبي المحيطي 

اشكالو وفوائد رسم 
 الدماغ كهربائيا

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب بجهاز  4 10
 الغدد الصم وانواع الغدد 

موقع كل غدة ووظيفتها 
واسم الهرموف ووظيفتة 

 الزيادة  –النقص  –تاثير 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء
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االسس الفسيولوجية  4 6
 لالنفعاالت 

تاثير االنفعاالت على 
 اجهزة الجسم المختلفة

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب بالحرماف  4 7
 الحسي

تاثيرة في الشخصية وفي 
 التعلم والمعرفة واالدراؾ

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على بعض  4 8
االنظمة البايولوجية 

 المتناغمة

االنظمة وكيفية ماىية ىذه 
 عملها فسيولوجيا

  

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على النـو   9
 واليقظة

نظريات النـو وانواع النـو 
 واضطراباتة 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على  4 00
 االحالـ

التفسير النفسي لالحالـ 
 لماذا نحلم –

 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على  4 00
المرونة في الجهاز 

 العصبي

 –المعطيات الوراثية 
 البيئية 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على  4 02
المرونة في الجهاز 

 العصبي 

اسلوب  دورة في التعلم والذاكرة
المحاضرة 
 والمناقشة 

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على  4 03
المرونة في الجهاز 

 العصبي

دورة في العمليات العقلية 
 العليا وعالقتة بالمرونة 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء

تعريف الطالب على  4 04
 االدماف

 -اسبابة النفسية والبيئية 
االدماف على الخمر 
والمخدرات وايهما 

 االخطر

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ االراء
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تعريف الطالب على  4 010
فسيولوجيا االمراض 

 النفسية والعقلية

العقاقير  –اشكالها 
الفرؽ  –واثارىا النفسية 

بين االمراض النفسية 
 والعقلية 

اسلوب 
المحاضرة 
 والمناقشة

الحوار 
والمناقشة 

 وتبادؿ واالراء

 الثٌُح الرحرُح  .46

  ـ الكرة الومررج الوطلىتح 0

  ـ الوراخغ الرئُضُح )الوصادر(  2

 اـ الكرة والوراخغ الرٍ َىصً تها                

 ( الودالخ الؼلوُح , الرمارَر ,.... ) 
 

ب ـ الوراخغ االلكرروًُح, هىالغ االًررًُد 

.... 

 

 خطح ذطىَر الومرر الذراصٍ  .47

هي خالل الحلماخ الٌماشُح والذراصاخ الٌظرَح والوُذاًُح وذكلُف الطالثاخ تكراتح ذمارَر حضة  -1

 هفرداخ الوادج.
 تاإلهكاى تٌاء الشخصُح الؼلوُح للطالثاخ هي خالل الزَاراخ الوُذاًُح للوؤصضاخ راخ الؼاللح. -2
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 22/10/2012تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع               :                                                            التوقيع    
                   انتصار غانم عبد الوىابأ.ـ.د. المعاوف العلمي : سما                      أ.ـ.د.زكريا عبد احمد              : رئيس القسم سما   
                  :                                        التاريخ              :                                                        لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقػق الملف من قبل     
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
  واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 ادَوٍ وصف الثرًاهح األك       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 اُزوث٤خ ُِج٘بدعبٓؼخ رٌو٣ذ/٤ًِخ  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .71

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .72

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .73

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ٝاُزو٣ْٞٓبكح اُو٤بً 

 ثٌِٞه٣ًٞ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .74

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .75
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال٣ٞعل أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .76

 اُ٘شبؽبد اُجؾض٤خ ٝأُشبٛل ٝاُزطج٤ن ك٢ اُلهاٍخ اُضب٣ٞٗخ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .77

 28/11/2119 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .78

 ٢ :أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٣ٔ .79

 ٣ٜلف أُٜ٘ظ ئ٠ُ ئػلاك اُطبُجبد ُٔٔبهٍخ ٜٓ٘خ اُزله٣ٌ ٖٓ فالٍ اُزؼوف ػ٠ِ: 

 اُو٤بً،االفزجبه، اُزو٣ْٞ .ٓلب٤ْٛ ٝٓظطِؾبد ػل٣لح ٜٓ٘ب  -1

 أٗٞاع االفزجبهاد اُزؾظ٤ِ٤خ ٤ًٝل٤خ ط٤بؿزٜب ٝٓيا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب. -2

 أُلاهً اُضب٣ٞٗخ. االهشبك اُزوث١ٞ ك٢هكل ٝىاهح اُزوث٤خ ثٔالًبد ٓزقظظخ ك٢  -3

 
ائٜب ٝرو٤٤ٜٔب ك٢ ٗزبئظ اُزؼِْ: ثؼل ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔبكح كأٜٖٗ ٣ٌٖ هبكهاد ػ٠ِ ئػلاك االفزجبهاد ٝأطٍٞ ئعو

ػٞء األٛلاف أُوٍٞٓخ ُٜب، ٝٓزٌٔ٘بد ٖٓ اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُؾَبث٤خ ٝاإلؽظبئ٤خ اُز٢ رَبػلٖٛ ك٢ رو٤٤ْ 

 اُزؾظ٤َ اُزوث١ٞ ػ٘ل اُزالٓنح أٝ اُطِجخ ك٢ أَُزوجَ .
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .81

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - ػ
      إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ ٓلب٤ْٛ اُو٤بً االفزجبه اُزو٣ْٞ -1أ

 إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ االٛلاف اُزوث٣ٞخ اُؼبٓخ ٝاُقبطخ ًَ ؽَت االفزظبص-2أ

 إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ اٗٞاع االفزجبهاد أُوب٤ُخ ٝأُٞػٞػ٤خ ٝهٞاػل اػلاكٛب ٝٓيا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب -3أ
 َ اُالافزجبه٣خ ًبُجطبهخ أُله٤ٍخ ٝاَُغَ اُزوا٢ًٔ إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ اٍُٞبئ -4أ

 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا ٤خأُٜبهاراألٛلاف  –ة 

 إ رَزط٤غ اُطبُجخ ط٤بؿخ ٝ ًزبثخ ًبكخ اٗٞاع االفزجبهاد أُوب٤ُخ ٝأُٞػٞػ٤خ – 1ة 

 إ رَزط٤غ اُطبُجخ رظ٤ْٔ اُقبهؽخ االفزجبه٣خ ٝرٞظ٤لٜب ك٢ ًزبثخ االٍئِخ  – 2ة 

        إ رَزط٤غ اُطبُجخ اٍزقواط ٓؼبَٓ اَُُٜٞخ ٝاُظؼٞثخ ٝٓؼبَٓ اُز٤٤ٔي ُلوواد االفزجبه – 3ة 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ ٝاالٍزغٞاة

 

 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُزؾو٣و٣خ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُشٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ

 

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 إ ٣ضٖٔ اُطبُت ا٤ٔٛخ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ك٢ ًبكخ ٓؾبٝه اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ )اُطبُت ، أُلهً ، أُٜ٘ظ( -1ط         

  -2ط

 -3ط

 -4ط   
 

 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُزؼ٤ِْ )ؽوهٚ، ٍٝبئِٚ، ٓؾز٣ٞبرٚ...(. ٝ ػٖ ٗزبئظ اُزؼِْإٔ ٣َٔؼ ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد  -1ك

 اُزؼِْ ٝرظؾ٤ؾٚ ٝرؾ٤َ٘ٚ.كػْ ػ٤ِٔخ  -2ك
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 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .81

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

  2 اُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ  اُواثؼخ

     

     

     

     

     
 
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .82

االطالع على المصادر الجديدة في كل مايخص مادة القياس والتقويم واالطالع على المواقع االلكترونية فيما يخص ىذه -
 المادة            

 في االختصاصات المماثلة.  التواصل العلمي من خالؿ الندوات والمؤتمرات والعمل المشترؾ مع كوادر كفوءة  -
 ت العلمية .  االطالع على دراسات عالمية في االقساـ المماثلة , لتنمية القدرة عللى البحث وحل المشكال-
 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجاؿ التواصل التقني الحديث .   -
 
 
 

 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .83

يتبع القبوؿ في الكلية نظاـ التوزيع المركزي الذي تنتهجهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب استمارة القبوؿ في  -
 الجامعات والمعاىد العراقية وبالموازنة بين رغبة الطالب وما حصل عليو من مجموع . 

في االمتحاف  ومعدلعافهو يخضع لقرار لجنة مختصة بالقسم توازف بين رغبة الطالبة  العلـو التربوية والنفسيةقسم  أما القبوؿ في
 النهائي للصف السادس في المرحلة الثانوية .

 
 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .84

 

 الكتب المنهجية اضافة الى مصادر حديثة وشبكة االنترنيت



  
 7الصفحة 

 
  

 

 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

 أصاصٍ الومرراصن  رهز الومرر الضٌح / الوضرىي

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

المُاس   1906

 والرمىَن
    √    √    √    √ اصاصٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن التعلم تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.

 عبٓؼخ رٌو٣ذ/٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .48

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .49

 اُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ اٍْ / هٓي أُووه .56

 ٓؾبػواد أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .51

 ا١َُٞ٘/ كظ٤ِٖ اُلظَ / اَُ٘خ .52

 ٌُِٞهً اُٞاؽل 66 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .53

 28/16/2619 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .54

 أٛلاف أُووه .55

 ٣ٜلف أُٜ٘ظ ئ٠ُ ئػلاك اُطبُجبد ُٔٔبهٍخ ٜٓ٘خ اُزله٣ٌ ٖٓ فالٍ اُزؼوف ػ٠ِ:

 ٓلب٤ْٛ ٝٓظطِؾبد ػل٣لح ٜٓ٘ب اُو٤بً،االفزجبه، اُزو٣ْٞ . -1

 ٤ًٝل٤خ ط٤بؿزٜب ٝٓيا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب.أٗٞاع االفزجبهاد اُزؾظ٤ِ٤خ  -2

6 
 

 ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .56

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
      إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ ٓلب٤ْٛ اُو٤بً االفزجبه اُزو٣ْٞ -1أ

 إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ االٛلاف اُزوث٣ٞخ اُؼبٓخ ٝاُقبطخ ًَ ؽَت االفزظبص-2أ
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 إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ اٗٞاع االفزجبهاد أُوب٤ُخ ٝأُٞػٞػ٤خ ٝهٞاػل اػلاكٛب ٝٓيا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب -3أ
 إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ اٍُٞبئَ اُالافزجبه٣خ ًبُجطبهخ أُله٤ٍخ ٝاَُغَ اُزوا٢ًٔ -4أ
  ٔووه.اُقبطخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 إ رَزط٤غ اُطبُجخ ط٤بؿخ ٝ ًزبثخ ًبكخ اٗٞاع االفزجبهاد أُوب٤ُخ ٝأُٞػٞػ٤خ – 1ة    

 إ رَزط٤غ اُطبُجخ رظ٤ْٔ اُقبهؽخ االفزجبه٣خ ٝرٞظ٤لٜب ك٢ ًزبثخ االٍئِخ  – 2ة 

        إ رَزط٤غ اُطبُجخ اٍزقواط ٓؼبَٓ اَُُٜٞخ ٝاُظؼٞثخ ٝٓؼبَٓ اُز٤٤ٔي ُلوواد االفزجبه – 3ة 

  
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ ٝاالٍزغٞاة

 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُزؾو٣و٣خ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُشٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ

 

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 إ ٣ضٖٔ اُطبُت ا٤ٔٛخ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ك٢ ًبكخ ٓؾبٝه اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ )اُطبُت ، أُلهً ، أُٜ٘ظ(

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد -ك 

 اُزؼ٤ِْ )ؽوهٚ، ٍٝبئِٚ، ٓؾز٣ٞبرٚ...(. ٝ إٔ ٣َٔؼ ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ػٖ ٗزبئظ اُزؼِْ -1ك

 اُزؼِْ ٝرظؾ٤ؾٚ ٝرؾ٤َ٘ٚ.كػْ ػ٤ِٔخ  -2ك

   

 بنية المقرر .57

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

نظرة عامة عن تطور   2 0تشرين األوؿ 
 التقويم والقياس

المناقشة 
 واالستجواب 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

مفاىيم التقويم والقياس   2 2تشرين األوؿ 
 واالختبار والعالقة بينها

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات
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اىمية التقويم والقياس   2 3تشرين االوؿ 
 في العملية التربوية

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  انواع التقويم التربوي  2 4تشرين األوؿ 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات

المناقشة  انواع التقويم التربوي   2 0تشرين الثاني 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات

االختبارات التحصيلية   2 2تشرين الثاني 
 التي يضعها المدرس

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  الخارطة االختبارية  2 3تشرين الثاني 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  اختبارات المقاؿ  2 4تشرين الثاني 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

االختبارات ذات   2 0كانوف األوؿ 
 االجابات القصيرة

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  اختبارات االداء  2 2كانوف األوؿ  
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  االختبارات الموضوعية  2  3كانوف األوؿ
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  االختبارات الموضوعية  2 4كانوف األوؿ 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تحليل فقرات االختبار   2  0كانوف الثاني 
 وتحسينها

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات
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التحليل االحصائي   2 2كانوف الثاني 
 لفقرات االختبار

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات

المناقشة  معامل السهولة  2  3كانوف الثاني 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  معامل الصعوبة  2 4كانوف الثاني 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات

المناقشة  معامل التمييز  2 0شباط    
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات

مواصفات االختبار   2  2شباط    
 الجيد

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

المناقشة  انواع الصدؽ  2  0آذار    
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

 األداء الصفي  تطبيق   2آذار    

األداء الصفي   تطبيق   3آذار     
 واالمتحانات 

األداء الصفي   تطبيق    4آذار     
 واالمتحانات 

األداء الصفي   تطبيق   0نيساف 
 واالمتحانات 

األداء الصفي   تطبيق   2نيساف  
 واالمتحانات 

األداء الصفي المناقشة  الثبات  2 3نيساف 
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .59

   

 ؽل٣ش ك٢ افزظبص أُ٘بٛظ ٝؽوائن اُزله٣ٌ ٝاُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ االؽالع ػ٠ِ ًَ ٓبٛٞ -

٤ًل٤خ  اػلاك ٓلهٍبد ًلٞءاد ك٢ رٞك٤و ٍبػبد ئػبك٤خ ػٔب ٢ٛ ػ٤ِٚ ؽب٤ُبً ، ًٜٞٗب ٓبكح أٍب٤ٍخ ك٢  -

 ٝػجطٜب ، ٝػ٤ِٜب ٣وغ اُلٝه األًجو ك٢ رؾو٤ن أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ . ط٤بؿخ االٍئِخ 

 

 واالمتحانات  واالستجواب

المناقشة  الموضوعية والشمولية  2  4نيساف 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

تحسين بعض وسائل   2  0مايس   
 التقويم غير االختبارية

المناقشة 
 واالستجواب

األداء الصفي 
 واالمتحانات 

 _____     مراجعة عامة   2 2مايس  

 ____      االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .58

 التقويم والقياس ,تأليف مصطفى محمود اإلماـ وآخروف. ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6
 .1900الرمىَن والمُاس فٍ الررتُح وػلن الٌفش,صاهٍ هلحن, -0 )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 .1908المُاس والرمىَن فٍ الررتُح والرؼلُن,ذىها خىرج الخىرٌ, -2

المُاس والرمىَن الررتىٌ فٍ الؼولُح الرذرَضُح, صالالذ الالذَي هحوالىد  -3

 .1907ػالم,

 
 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 حديث وينشر في المجالت العلمية المحكمة االطالع على كل ماىو

http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.ht ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 
ml 

http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.html
http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.html
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 والبـحث العممي وزارة التعميم العالي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 2012/  10/ 22تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع     :                                                      التوقيع    
                    المعاوف العلمي :أ.ـ.د انتصار غانم عبد الوىاب  سما                أ.ـ.د زكريا عبد احمد      : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقػق الملف من قبل     
 ألداء الجامعيضماف الجودة واشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ       

 

ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً مج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضيوفر وصف البرنا
 االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق 

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .85

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ُِج٘بد / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .86

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .87

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ػِْ ٗلٌ اُ٘ٔٞ )ؽلُٞخ ٝٓواٛوخ(

 / أُوؽِخ اُضب٤ٗخ ُوَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخثٌبُٞه٣ًٞ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .88

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .89
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال ٣ٞعل أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .91

 ى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .91

 2119/ 11/ 28 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .92

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .93

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُؼِّٞ ٝأُؼبهف اُز٢ رزؼِن ثبُ٘ٔٞ االَٗب٢ٗ ثٔواؽِٚ اُؼٔو٣خ أُقزِلخ ٖٓ أُوؽِخ اُغ٤٘٤٘خ -1

 ا٠ُ ٓوؽِخ اُش٤قٞفخ. 
 ش٤قٞفخ(.–هشل –ٓواٛوخ –رؼو٣ق ٝرله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ اٍب٤ُت ٓزطِجبد رِي أُواؽَ اُؾ٤بر٤خ )ؽلُٞخ  -2

 اػلاك ع٤َ ٖٓ فو٣غبد ا٤ٌُِخ ُِزله٣ٌ ك٢ أُواؽَ أُزٍٞطخ ٝاُضب٣ٞٗخ . -3

 ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُؼِْ ٝأُؼوكخ ُٔٞاعٜخ  ٓزطِجبد اُؾ٤بح ٝرطٞهٛب. -4
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .94

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - ؿ
       اُ٘ٔٞ ٝاُزطٞه االَٗب٢ٗ.إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ ٓؼ٠٘  -1أ

 إ رزؼوف ػ٠ِ هٞا٤ٖٗ اُ٘ٔٞ ٝفظبئظٚ -2أ

 ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد اُزوث٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ُؾَ ٓشٌالد اُطِجخ ك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ أُقزِلخ -3أ
 ري٣ٝل اُطبُجبد ث٘زبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ك٢ ٛنا أُغبٍ -4أ
   -11أ
   -6أ

 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا ٤خأُٜبهاراألٛلاف  –ة 

 رؼو٣ق اُطبُجبد ثبٍب٤ُت روث٤خ ٝر٘شئخ االؽلبٍ ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ ٓؼْٜ  – 1ة 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ٓٞاعٜخ ٝؽَ ٓشٌالد اُطلُٞخ ٝأُواٛوخ  – 2ة 

 ر٤ٔ٘خ اُضوخ ثبُ٘لٌ ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اُناد ٝارقبم اُوواهاد ٝارقبم اُلٝه        – 3ة 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -13

 ئُوبء أُؾبػوح -14

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -15

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -9

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجخ -11

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 ث٘بء ٓ٘ظٞٓخ ه٤ٔ٤خ ا٣غبث٤خ ك٢ ٍِٞى اُطبُجبد -1ط         

 اُولهح ػ٠ِ أُ٘بهشخ ٝرٞع٤ٚ االٍئِخ ٝاُؾٞاه ثطوم ا٣غبث٤خ -2ط

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُطبُجبد كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب -3ط

 إ ر٢ٔ٘ اُطبُجخ ك٢ ٗلَٜب اَُِٞى اال٣ضبه١ -4ط   
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ -13

 ئُوبء أُؾبػوح -14

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -15

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -9

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -11
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 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ػٖ االكٌبه ثٞػٞػ ٝكهخ -1ك

عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝطٞال ا٠ُ أُجبكب ٝاُؾوبئن اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ؽَ  -2ك

 أُشٌالد

 اُولهح ػ٠ِ أُجبكهح ك٢ اُ٘شبؽبد اُالطل٤خ -3ك

 اُز٤ٌق ث٘غبػ ٓغ االٝػبع ٝأُٞاهق أُزـ٤وح-4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ -13

 ئُوبء أُؾبػوح -14

 أُ٘بهشخؽو٣وخ  -15

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -9

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -11

 
 

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .95

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 أُوؽِخ اُضب٤ٗخ
ٗلٌ اُ٘ٔٞ ؽلُٞخ ػِْ  

 ٝٓواٛوخ
ٍبػزبٕ 

 اٍجٞػ٤ب
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 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .96

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -17

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -18

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -19

 االستقاللٌة فً ادارة العمل -21

 
 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .97

 

 فما فوؽ %60المعدؿ  

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .98

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -13

 كتب القسم المعنً ومصادره -14

 المكتبة المركزٌة للجامعة -15
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

رهز  الضٌح / الوضرىي

 الومرر
 أصاصٍ اصن الومرر

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

ػلن ًفش الٌوى   الثاًُح

 طفىلح وهراهمح
 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ

                   
                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .66

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .61

 ػِْ ٗلٌ اُ٘ٔٞ ؽلُٞخ ٝٓواٛوخ اٍْ / هٓي أُووه .62

 اٍجٞػ٢ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .63

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .64

 ( ٍبػخ66) )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .65

 2619/ 16/  28 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .66

 أٛلاف أُووه .67

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔؼبهف اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ ٝرؼ٤ِٜٖٔ أُجبكب ٝاُطوم اُؾل٣ضخ ك٢ كهاٍخ  اُ٘ٔٞ 

 ٝفظبئظٚ ٝٓزطِجبد أُواؽَ اُؼٔو٣خ ُِ٘ٔٞ االَٗب٢ٗ

ري٣ٝل اُطبُجبد ثبُقجواد ٝاُ٘ظو٣بد اُ٘ل٤َخ ٝٗزبئظ االثؾبس ٝاُلهاٍبد أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ك٤ٔب ٣قض ػِْ  

 ٗلٌ اُ٘ٔٞ

رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ ًزبثخ اُجؾٞس ٝاُزوبه٣و ٝرِق٤ض االكٌبه اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ك٢ ٓغبٍ ػِْ ٗلٌ 

 اُ٘ٔٞ
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 ث٤٘خ أُووه .68

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ رزؼوف اُطبُجخ ػ٠ِ   

ٓب عبء ك٢ اُووإ 

اٌُو٣ْ ٝاُؾل٣ش اُ٘ج١ٞ 

اُشو٣ق ك٤ٔب ٣قض 

 ٓواؽَ اُ٘ٔٞ ٝرطٞهٙ

هػب٣خ اُطلُٞخ ك٢ 

 اُووإ اٌُو٣ْ
اُشوػ ٝ 

 أُ٘بهشخ
االٓزؾبٕ 

 االٌُزو٢ٗٝ

/  رؼو٣ق اُ٘ٔٞ   

هٞا٤ٗ٘ٚ/ اُؼٞآَ 

أُإصوح ك٢ اُ٘ٔٞ / 

اُج٤ئ٤خ ٝاُٞهاص٤خ/ 

أُوؽِخ اُغ٤٘٤٘خ 

فظبئظٜب 

 ٝٓزطِجبرٜب

  

ٓوؽِخ اُطلُٞخ    

أُجٌوح ٝأُزٍٞطخ 

ٝأُزبفوح / ٓشٌالد 

اُطلُٞخ اٍجبثٜب 

ٝاػواػٜب ٍٝجَ 

 ؽِٜب

  

ٓوؽِخ أُواٛوخ /    

ٓؼ٘بٛب / ٓواؽِٜب / 

فظبئظٜب / 

أُواٛوخ /  ٌٓشالد

ٍجَ ؽِٜب / ٤ًل٤خ 

ر٤ٌق أُواٛن ٓغ 

ٗلَٚ ٓغ االفو٣ٖ / 

٤ًل٤خ افز٤به أُواٛن 

 ُِزقظض ٝأُٜ٘خ

  

ٓوؽِخ اُوشل /    

ٓؼ٘بٛب / ٓزط٤ِجبرٜب / 

ٜٓبٜٓب / ر٣ٌٖٞ 

االٍوح / رؾَٔ 

 أَُٞؤ٤ُبد 

  

  ٓوؽِخ اُش٤قٞفخ /    
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .69

 جتمع املواد املقررة من كتب خمتلفة ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

علم نفس الطفولة والمراهقة / جمال االلوسً  -15 )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 وامٌمة علً خان

 علم النفس التطوري / سامً عرٌفج -16

 اساسٌات علم النفس التطور/شفٌق حسان  -17

 االنترنٌت -18

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .76

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -13

االُٔبّ ثٌَ ٓبٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد  -14

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -15

 

 
 
 

ٓزطِجبرٜب 

ٝفظبئظٜب 

ٝآواػٜب ٝهػب٣خ 

 ا٤َُٖ٘ٔ

ٗظو٣بد اُ٘ٔٞ اُ٘ل٢َ    

)ٗظو٣خ ث٤بع٤ٚ ، 

ٗظو٣ٚ كو٣ٝل ، 

ٗظو٣خ ثوٝٗو ، 

ٗظو٣خ ًُٞجوى ، 

 ٗظو٣خ اه٣ٌَٕٞ
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 التعميم العالي والبـحث العمميوزارة   
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية :    القسم العلمي    
 2012|10|26تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.ـ.د. انتصار غانم عبد الوىاب المعاوف العلمي : سما          ـ.زينو عبد القادر              : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                         :                  لتاريخ  ا    
 دقػق الملف من قبل        

 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ اُزؼ٤ٔ٤ِخأُإٍَخ  .99

 ٓبكح ؽوائن رله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ  / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .111

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .111

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ٓبكح ؽوائن اُزله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝػِّٞ اُووإ 

 ثٌبُٞه٣ًٞ روث٤خ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .112

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .113
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

 ١ٍٞ٘ / ٓووهاد

 اُلهاٍخ اُ٘ظو٣خ أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .114

أُإصواد اُقبهع٤خ  .115

 األفوٟ 
 أٌُزجخ ٝاالٗزو٤ٗذ

 26/11/2119 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .116

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .117

 ٓؼوكخ ٝكْٜ ٓؼ٠٘ اُطوائن اُزله٣ٌ ٝٓب ٣زؼِن ثٜب ٖٓ فطٞاد  -1

 اُطبُجخ ٖٓ اُو٤بّ ثٜبّ اُزله٣ٌ ٝاُقطٞاد أُزجؼخ ك٢ اُزله٣ٌٜٓبهاد ٗظو٣خ رٌٖٔ  -2

 ٜٓبهاد اُزل٤ٌو ثبُطو٣وخ أُ٘بٍجخ ألكاء فطٞاد اُلهً كافَ اُظق  -3

 ٜٓبهاد اُزط٣ٞو اُنار٢ اُز٢ رٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ أُ٘بكَخ ٓغ االفو٣ٖ  -4

 

 

 

 
 
 

 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .118
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  االٛلاف أُؼوك٤خ  - ك
 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أًجو هله ٖٓ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ . -1أ

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ افاله٤بد أُٜ٘خ . -2أ

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ أُؼبهف األٍب٤ٍخ ك٢ اُزطج٤وبد ؽوائن اُزله٣ٌ. -3أ
 رٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼوكخ اُوٞاػل االٍب٤ٍخ ُطوائن اُزله٣ٌ ٝرٞظ٤لٜب ك٢ اُلهً .  -4أ

 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا ٤خاراألٛلاف أُٜبه –ة 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ؽَ أُشٌالد اُقبطخ ثطو٣وخ اُزله٣ٌ . – 1ة 

 اُطو٣وخ اَُ٘ت. ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ؽَ أُشٌالد أُورجطخ ثقطٞاد اُزله٣ٌ ٝرٞظ٤ق – 2ة 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ؽَ أُشٌالد أُورجطخ ثبُطو٣وخ اُز٢ رالئْ اُطالة ك٢ اُلهً . – 3ة 

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ري٣ٝل اُطبُجبد ثبألٍب٤ٍبد ٝأُٞاػ٤غ االػبك٤خ . -
ٌُِٔزجخ رطج٤ن أُٞاػ٤غ أُلهٍٝخ ٗظو٣بً ػ٠ِ أَُزٟٞ اُؼ٢ِٔ ٖٓ فالٍ اٍزقلاّ اُطبُجبد  -

 ٝاالٗزو٤ٗذ .
   اُطِت ٖٓ اُطبُجبد ثأعواء ثؼغ أُٜبهاد اُطوائن اُزله٣ٌ ك٢ اُلهً ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اٗلَٜٖ . -

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ ٝشٜو٣خ . -
 آزؾبٗبد ٜٗبئ٤خ . -
 كهعبد ٓ٘بكَخ ُٔشبهًزٜٖ ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ اُلهً . -
 كهعبد ُِؾؼٞه ٝاالٗزظبّ ك٢ أُؾبػواد. -
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 ٖٓ فالٍ هثؾ أُزـ٤واد ػ٠ِ َٓزٟٞ اُطوائن اُزله٣ٌ . -1ط         

 رٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُزٞطَ ا٠ُ اُؼالهبد ث٤ٖ ؽوائن اُزله٣ٌ أُقزِلخ .  -2ط

 ٜٓبهاد ػ٤ِٔخ  رٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُزٞطَ ا٠ُ اُطو٣وخ االَٗت ا٠ُ اُلفٍٞ ك٢ اُلهً. -3ط
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ري٣ٝل اُطبُجبد ثبألٍب٤ٍبد ٝأُٞاػ٤غ االػبك٤خ أُزؼِوخ ثٔقوعبد اَُبثوخ ُؾَ أُشبًَ اُؼ٤ِٔخ. -
 رطج٤ن أُٞاػ٤غ أُلهٍٝخ ٗظو٣بً ػ٠ِ أَُزٟٞ اُؼ٢ِٔ ك٢ ًبكخ أَُز٣ٞبد اُطوائن اُزله٣ٌ. -
 اُطِت ٖٓ اُطبُجبد أص٘بء أُؾبػواد ألعواء ثؼغ اُزطج٤وبد اُؼ٤ِٔخ .   -

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ ثأٍئِخ ٓزؼلكح اُق٤بهاد رزطِت ٜٓبهاد ػ٤ِٔخ ٝػ٤ِٔخ . -
 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ . -
 كهعبد ٓشبهًخ ٤ٓٞ٣خ ألٍئِخ أُ٘بكَخ ُِٔٞاػ٤غ . -
 كهعبد ُِؾؼٞه ٝاالٗزظبّ ك٢ أُؾبػواد . -
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 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ عؼَ ٓبكح اُزطج٤وبد ُطوائن اُزله٣ٌ هبػلح ُٜٖ ُالٍزلبكح ٜٓ٘ب ك٢ ٤ًل٤خ  -1ك

 رٞط٤َ اُطو٣وخ االَٗت .

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اعز٤بى ٓوجالد اُؼَٔ ٖٓ فالٍ ث٘بء شقظ٤خ ه٣ٞخ ُٜٖ .  -2ك

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ رط٣ٞو مار٢ َٓزٔو ُٔب ثؼل اُزقوط . -3ك

 -4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 اُٞىاهح .ٝػغ ٓ٘بٛظ رله٤َ٣خ ثبُز٤َ٘ن ٓغ ُغ٘خ ػٔلاء ا٤ٌُِبد اُزوث٤خ ك٢ اُؼوام ٣جِؾ ا٤ُ٘ب ثٌزبة ٖٓ  -
اهٍبٍ اُطبُجبد ُِزله٣ت ٖٓ فالٍ اٍزـالٍ ٓلح اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ ك٢ أُلاهً اُضب٣ٞٗخ ٝأُؼٍٔٞ ثٚ ك٢  -

 ٤ًِبد اُزوث٤خ ٝاالكة .
 رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ فجواد رؾب٢ً اُٞاهغ . -

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ ثأٍئِخ ث٤ز٤خ ؽِٜب مار٤بً . -
 ٓ٘بكَخ رزؼِن ثبُٔبكح اُلها٤ٍخ .كهعبد ٓشبهًخ ألٍئِخ  -
 كهعبد ٓؾلكح ُِؾؼٞه ٝاالٗزظبّ . -

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .119

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

 - 2 ؽوائن رله٣ٌ  اُضبُضخ

     

     

     

     

     
 

 ُِزطٞه اُشقظ٢ اُزقط٤ؾ .111

تنمية قدرات الطالبات على البحث والتقصي من خالل استخدامهن للمكتبة وشبكة املعلومات )االنرتنيت( ومساعدهتن إلكمال 
 مشاريع خترجهن وحثهن على االطالع على املصادر املتنوعة واجملالت العلمية اليت تصب يف اختصاصهن .
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 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .111

 مركزية / حسب متطلبات وزارة التعليم العايل .  -

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .112

 املكتبة املركزية يف اجلامعة ومكتبة الكلية . -

 شبكة املعلومات الدولية )االنرتنيت( . -

 الوزارة .املنهج املقرر للدراسة وحسب املفردات املقرة من  -

 االطالع على مصادر مساعدة. -
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 الوطلىتح هي الثرًاهح هخرخاخ الرؼلن 

 أصاصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌح / الوضرىي

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

                 اصاصٍ طرائك ذذرَش   19010-1906

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .71

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ     / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .72

 ؽوائن اُزله٣ٌ  اٍْ / هٓي أُووه .73

 ٗظو١ كوؾ  أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .74

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .75

 ٍبػخ  66 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .76

 26/16/2619 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .77

 أٛلاف أُووه .78

 تزويد الطالبات باملعلومات النظرية يف كيفية توصيل طريقة التدريس  -

 تدريس الطالبات العلوم االساسية والداعمة هلن  -

قوية هلن من خالل االرشادات والنصائح تزويد الطالبات مبعلومات علمية ونظرية يف كيفية مواجهة املهنة وبناء شخصية مهنية  -
 اليت تقدم هلن .
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 ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .79

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 رله٣ت اُطبُجبد ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثبُزله٣ٌ ٝا١ ؽو٣وخ رٌٕٞ اكؼَ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُزوجَ . -6أ

 رؼو٣ق اُطبُجبد ٤ًل٤خ رط٣ٞو هلهارٜٖ اُؼ٤ِٔخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ . -2أ

 ر٤ٌٜٖٔ٘ ٖٓ ٓؼوكخ اٗزوبء اُ٘ظٞص ٝاُ٘ٔبمط اُز٢ رزٔزغ ثٔٞاطلبد اُلهً . -3أ
 -4أ
  -16أ
   -6أ

  ٔووه.اُقبطخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ئًَبة اُطبُجبد ٜٓبهاد رطج٤ن اُطوم اُؼ٤ِٔخ ك٤ٔب ٣قض أُبكح أُووهح .  – 6ة

 رله٣جٜٖ ػ٠ِ ا٣غبك اُطو٣وخ أُالئٔخ ُزطج٤ن ك٢ اُلهً . – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

رؼط٢ اػطبء أُؾبػواد ٝاُوبءٛب ػ٠ِ اُطبُجبد ٖٓ فالٍ شبشبد اُؼوع . ٝاٍزقلاّ االٗزوٗذ ًٔب 

 ُِطبُجبد ٝاعجبد الفز٤به اَٗت ؽو٣وخ .

 

 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 quizzesاعواء آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ ٍو٣ؼخ  -
 اعواء االٓزؾبٗبد اُشٜو٣خ . -
 اعواء االٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ . -
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ رطج٤ن أُؼِٞٓبد اُز٢ كهٍٜ٘ب ػ٠ِ أُبكح ثظٞهح ػ٤ِٔخ . -6ط

 ر٤ٔ٘خ اُوٝػ اُٞؽ٤٘خ ُلٟ اُطبُجبد ُقلٓخ ٓغزٔؼٜٖ ٝثِلٖٛ .  -2ط

 ؿوً ٓلّٜٞ فلٓخ أُغزٔغ ٝاُطو٣وخ أُض٠ِ ُِزؼبَٓ ٓغ اُشوائؼ أُقزِلخ ك٢ أُغزٔغ .-3ط

 ٜٓ٘خ ماد ه٤ٔخ ٍب٤ٓخ ػ٤ِبً.ر٤ٔ٘خ افاله٤بد ٜٓ٘خ اُزله٣ٌ ٌُٜٞٗب   -4ط

  
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 أػطب أُؾبػواد اُ٘ظو٣خ ٝرطج٤ن اُلهاٍخ ػ٤ِٔبً.

 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ    
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 ٝاُشٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ  quizzesاالٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ  ٍو٣ؼخ  -
 

 

 

 
 ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد -ك 

 -6ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .86

  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

  )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 

االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ 

.... 
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .82

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .81

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ
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 والبـحث العمميوزارة التعميم العالي   
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : تكريت   
 الكلية/ المعهد:  التربية للبنات   
 القسم العلمي    : التربية وعلم النفس   
 2012/  10/ 28تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 انتصار غانم عبد الوهاب اسم المعاون العلمي :أ.م.د.    زكريا عبد احمد       اسم رئيس القسم : أ.م.د.   

 التاريخ  :                                                              التاريخ   :                                                       
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                           

 مصادقة السيد العميد                    
 
 
 
 
 

       
 



  
 5الصفحة 

 
  

  
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكرٌت المؤسسة التعلٌمٌة .1

 التربٌة وعلم النفس/ كلٌة التربٌة  للبناتقسم  القسم العلمً / المركز  .2

اسم البرنامج األكادٌمً او  .3
 المهنً 

 ادارة تربوٌة

   /المرحلة الثانٌةبكالورٌوس علم النفس التربوي ولجمٌع االختصاصات اسم الشهادة النهائٌة  .4

 النظام الدراسً :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال ٌوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 زٌارات مٌدانٌة/ دورات تدرٌبٌة وتعلٌمٌة المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 2019/10/28 تارٌخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9

تزوٌد الطالبات بمعلومات تفصٌلٌة عن العملٌة االدارٌة منها نظرة تارٌخٌة عن نشوء االدارة او 
المؤثرة فٌها واهم عناصرها ونظرٌات االدارة القدٌمة التطور التارٌخً للعملٌة االدارٌة والعوامل 

ومقارنتها مع نظرٌات االدارة الحدٌثة والتعرف على مفهوم االدارة ومعلومات عن االشراف التربوي 
ومفهومه والتعلٌم االبتدائً والتعلٌم الثانوي وعالقة المدرسة بالبٌئة المحٌطة بها لتتمكن من رفع 

 مستوى مجتمعها
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم  .10

 االهداف المعرفٌة   - أ
 ان ٌتعرف على مفهوم االدارة التربوٌة واالشراف التربوي    -0أ
 ان ٌصنف االدارة الى نظرٌات واهداف واالشراف الى مبادئ وشروط  -2أ
 االدارة التربوٌةان ٌبرهن على صحة االفكار التً جاءت بها نظرٌات  -3أ
 ان ٌقارن بٌن االدارة القدٌمة والحدٌثة -4أ
 ان ٌطبق مبادئ االدارة الصحٌحة فً مجاالت الحٌاة المختلفة  -10أ
 ان ٌستطٌع ان ٌقوم بعملٌة  االشراف فً حالة تعٌٌنه بعد التخرج مشرفاً  -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  –ب 
 فهوم االدارة واالشراف التربويمعرفة الطالبة لم – 0ب 
 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتٌجة للدرس – 2ب 
 تطبٌق التطبٌقات التربوٌة لنظرٌات االدارة التربوٌة      – 3ب 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 االستكشافٌة -1

 إلقاء المحاضرة -2

 طرٌقة المناقشة -3

 طرائق التقٌٌم      

 النظرٌة االختبارات -1

 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبة -2

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . -ج
 ان تبدي الطالبة اهتماماَ بموضوع االدارة التربوٌة وتفاصٌلها واالشراف التربوي وتفاصٌله -0ج         
 تحترم افكار الطالبات االخرٌات فً تطوٌر العملٌة االدارٌة وعملٌة االشراف -2ج
 القدرة على التعامل مع  المواقف التعلٌمٌة والحٌاتٌة  -3ج

  -4ج   

 طرائق التعلٌم والتعلم     

 االستكشافٌة -1

 إلقاء المحاضرة -2

 طرٌقة المناقشة -3

 

 طرائق التقٌٌم    

 االختبارات النظرٌة -1

 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2
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 )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة -د 

 القدرة على التعبٌر عن االفكار بوضوح ودقٌق -0د
جمع المعلومات بطرٌقة منهجٌة وعلمٌة وصوال الى المبادئ والحقائق التً تساعد على حل  -2د

 المشكالت
 القدرة على المبادرة فً النشاطات الالصفٌة -3د
 بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغٌرةالتكٌف -4د   

 طرائق التعلٌم والتعلم          

 االستكشافٌة -1

 إلقاء المحاضرة -2

 طرٌقة المناقشة -3

 

 طرائق التقٌٌم          

 االختبارات النظرٌة -1

 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2

 

 التخطٌط للتطور الشخصً .11

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -3

 االستقاللٌة فً ادارة العمل -4

 معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد( .12
 

 %610المعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -1

 القسم المعنً ومصادرهكتب  -2

 المكتبة المركزٌة للجامعة -3

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة تكرٌت المؤسسة التعلٌمٌة .1

 قسم التربٌة وعلم النفس/ كلٌة التربٌة للبنات    القسم العلمً  / المركز .2

 التربوياالدارة واالشراف  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة06) عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2019/10/28 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تزوٌد الطالبات بمعلومات تفصٌلٌة عن العملٌة االدارٌة منها نظرة تارٌخٌة عن نشوء االدارة او -0
للعملٌة االدارٌة والعوامل المؤثرة فٌها واهم عناصرها ونظرٌات االدارة القدٌمة التطور التارٌخً 

ومقارنتها مع نظرٌات االدارة الحدٌثة والتعرف على مفهوم االدارة ومعلومات عن االشراف 
التربوي ومفهومه والتعلٌم الثانوي وعالقة المدرسة بالبٌئة المحٌطة بها لتتمكن من رفع مستوى 

 مجتمعها
 

تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
 األهداف المعرفٌة   -أ

 اطالع الطلبة على المبادىء العامة  لالدارة التربوٌة -0أ
 التعرف على اسس االدارة الصحٌحة-2
 التعرف على اهم نظرٌات االدارة-3
 ان ٌقارن بٌن االدارة قدٌما واالدارة حدٌثاً -4

 االدارة القدٌمة والحدٌثة ان ٌقارن بٌن نظرٌات-10 .10

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 معرفة الطالبة لمفهوم االدارة واالشراف التربوي – 0ب 
 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتٌجة للدرس – 2ب 
 تطبٌق التطبٌقات التربوٌة لنظرٌات االدارة التربوٌة    – 3ب 

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 االستكشافٌة -1

 إلقاء المحاظرة -2

 طرٌقة المناقشة -3

 طرائق التقٌٌم      

 االختبارات النظرٌة -1

 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . - -0ج

 بموضوع االدارة التربوٌة وتفاصٌلها واالشراف التربوي وتفاصٌلهان تبدي الطالبة اهتماماَ  -0ج         
 تحترم افكار الطالبات االخرٌات فً تطوٌر العملٌة االدارٌة وعملٌة االشراف -2ج
 القدرة على التعامل مع  المواقف التعلٌمٌة والحٌاتٌة  -3ج
 -4ج   

  

 طرائق التعلٌم والتعلم     

 االستكشافٌة -1

 إلقاء المحاضرة -2

 طرٌقة المناقشة -3

 طرائق التقٌٌم  

 االختبارات النظرٌة -1

 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2
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 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 
 القدرة على التعبٌر عن االفكار بشكل واضح ودقٌق -0د
 المعلومات بطرٌقة علمٌة وصوالً الى المبادئ والحقائق التً تساعد فً حل المشكالتجمع  -2د
 القدرة على المبادرة فً النشاطات الالصفٌة -3د
 التكٌف بنجاح مع االوضاع والمواقف المغٌرة   -4د
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 ث٤٘خ أُووه .11

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ اُزؼ٤ِْؽو٣وخ 

ؽو٣وخ أُؾبػوح  ٓلّٜٞ االكاهح  2 6رشو٣ٖ األٍٝ 

 ٝاصبهح االٍئِخ
األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد
ؽو٣وخ أُؾبػوح  ٓلّٜٞ االكاهح  2 2رشو٣ٖ األٍٝ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد
ؽو٣وخ أُؾبػوح  ٓلّٜٞ االكاهح  2 3رشو٣ٖ االٍٝ 

 االٍئِخٝاصبهح 

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 
ؽو٣وخ أُؾبػوح  ٓلّٜٞ االكاهح  2 4رشو٣ٖ األٍٝ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد
ؽو٣وخ أُؾبػوح  االكاهح هل٣ٔبً   2 6رشو٣ٖ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد
أُؾبػوح ؽو٣وخ  االكاهح هل٣ٔبً   2 2رشو٣ٖ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 
ؽو٣وخ أُؾبػوح  االكاهح هل٣ٔبً   2 3رشو٣ٖ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 
ؽو٣وخ أُؾبػوح  االكاهح هل٣ٔبً   2 4رشو٣ٖ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُزبه٣ق٢ اُزطٞه   2 6ًبٕٗٞ األٍٝ 

 ُِؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُزطٞه اُزبه٣ق٢   2 2ًبٕٗٞ األٍٝ  

 ُِؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُزطٞه اُزبه٣ق٢   2  3ًبٕٗٞ األٍٝ

 ُِؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُزطٞه اُزبه٣ق٢   2 4ًبٕٗٞ األٍٝ 

 ُِؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد

ؽو٣وخ أُؾبػوح  رؼبه٣ق االكاهح   2  6ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد

ؽو٣وخ أُؾبػوح  رؼبه٣ق االكاهح   2 2ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد

ؽو٣وخ أُؾبػوح  رؼبه٣ق االكاهح   2  3ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

ؽو٣وخ أُؾبػوح  رؼبه٣ق االكاهح   2 4ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد

ػ٘بطو اُؼ٤ِٔخ   2 6شجبؽ    

 االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد

ػ٘بطو اُؼ٤ِٔخ   2  2شجبؽ    

 االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

األكاء اُظل٢ ؽو٣وخ أُؾبػوح ػ٘بطو اُؼ٤ِٔخ   2  6آماه    
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

 تجمع المواد المقررة من كتب مختلفة ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

علم النفس االداري تألٌف:عبد الكرٌم محسن باقر  -1 ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

السلوك االنسانً فً االدارة -2وكرٌم حمزة 

التخطٌط التربوي تألٌف:محمد -3تألٌف:د.علً السلمً 

 متولً غنٌمة

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 النفسية مجالت العلـو التربوية و

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .13

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -1

االُٔبّ ثٌَ ٓبٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد  -2

 ٝاصبهح االٍئِخ االكاه٣خ
 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

ػ٘بطو اُؼ٤ِٔخ   2 2آماه    

 االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

 األكاء اُظل٢

اُؼٞآَ أُإصوح    2 3آماه     

 ك٢ اُؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُؼٞآَ أُإصوح    2  4آماه     

 اُؼ٤ِٔخ االكاه٣خك٢ 

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُؼٞآَ أُإصوح    2 ٤ٗ6َبٕ 

 ك٢ اُؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

اُؼٞآَ أُإصوح    2 ٤ٗ2َبٕ  

 ك٢ اُؼ٤ِٔخ االكاه٣خ

ؽو٣وخ أُؾبػوح 

 االٍئِخٝاصبهح 

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

ؽو٣وخ أُؾبػوح  االكاهح اُظل٤خ  2 ٤ٗ3َبٕ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

ؽو٣وخ أُؾبػوح  اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢  2  ٤ٗ4َبٕ 

 ٝاصبهح االٍئِخ

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

ؽو٣وخ أُؾبػوح  اُزؼ٤ِْ  اُضب١ٞٗ  2  6ٓب٣ٌ   

 االٍئِخ ٝاصبهح

األكاء اُظل٢ 

 ٝاالٓزؾبٗبد 

 _____    ؽو٣وخ ؽَ أُشٌالد  ٓواعؼخ ػبٓخ   2 2ٓب٣ٌ  

 ____     ______ االٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ   ___  4ٝ  3ٓب٣ٌ 
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 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خاالكبكح  -3

 

 

 أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ )أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢(.-ك 

 ٜٓبهاد اُؾٞاه ٝأُ٘بهشخ اُؼ٤ِٔخ .   -0ك

 ٜٓبهاد اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ك٢ االرظبالد ٝاُزٞص٤ن ٝاُزٞاطَ ٓغ أُإٍَبد ٝأُواًي اُؼ٤ِٔخ .  -2ك

 ٜٓبهاد اُؼَٔ اُغٔبػ٢ فبطخ ك٢ اُجؾش اُؼ٢ِٔ . -3ك

 ٜٓبهاد ؽَ أُشٌالد اُزوث٣ٞخ ثبالٍزؼبٗخ ثبُجوآظ ٝاُطوائن اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ .  -4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 
 اُطو٣وخ االٍزووائ٤خ ) االٍز٘جبؽ٤خ( -
 ؽو٣وخ ؽَ أُشٌالد . -
اػبك اُلٝهاد ٝاُ٘لٝاد اُزله٣ج٤خ إلًَبة اُطبُجبد اُولهح ػ٠ِ اُزٞاطَ ٓغ أُغزٔغ ، ٝاُولهح ػ٠ِ  -

 اُؾٞاه أُضٔو ، ٝؽَ أُشٌالد اُزوث٣ٞخ ثبُطوائن اُؼ٤ِٔخ .
 طؼٞثبد اُزؼِْ ٝٓ٘بهشخ ؽُِٜٞب . اُزلبػَ اُظل٢ ٝرجبكٍ ا٥هاء ث٤ٖ اُطبُت ٝأُلهً ُطوػ  -

 

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 
 االفزجبهاد اُشل٣ٞخ ٝاُزؾو٣و٣خ ، اُلوك٣خ ٝاُغٔبػ٤خ ، اُ٘ظو٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ .  -
أُالؽظخ أُجبشوح ألكاء اُطبُجخ ك٢ ٓغبالد اُؾٞاه ، ٝاُزٞاطَ اُلٌو١ ٝاُؼ٢ِٔ ، ٝاُؼَٔ ثوٝػ  -

 اُلو٣ن ػٖٔ اُظق اُلها٢ٍ ٝث٤ئخ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ . 
 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثاػلاك اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ الفزجبه هلهرٜٖ ػ٠ِ اُزل٤ٌو ٝاالٍز٘زبط ٝؽَ أُشٌالد .

 
 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .14

 الضاػاخ الوؼروذج           اصن الومرر أو الوضاق رهز الومرر أو الوضاق الورحلح الذراصُح 

 ػولٍ     ًظرٌ      

  3 ػِْ اُ٘لٌ اُؼبّ  اُظق األٍٝ 

  2 اُزوث٤خ اُج٤ئ٤خ  اُظق االٍٝ

االٌٍ اُؼبٓخ ُِزوث٤خ   اُظق االٍٝ

 ٝاُزؼ٤ِْ
3  

  2 اُلوٝم اُلوك٣خ  اُظق األٍٝ 

  2 ػِْ االعزٔبع اُزوث١ٞ  اُظق األٍٝ 
  2 ٗظٞص ا٤ٌِٗي١  اُظق األٍٝ 
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  2 اُِـخ اُؼوث٤خ  اُظق األٍٝ 
 2 1 اُؾبٍجبد  اُظق األٍٝ 
ؽوٞم االَٗبٕ   اُظق األٍٝ 

 ٝاُل٣ٔوواؽ٤خ
2  

  2 ػِْ ٗلٌ اُ٘ٔٞ  اُظق اُضب٢ٗ
  2 ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ  اُظق اُضب٢ٗ 
  2 اُزؼ٤ِْ أَُزٔو  اُظق اُضب٢ٗ 
  2 ػِْ اُ٘لٌ االعزٔبػ٢  اُظق اُضب٢ٗ 
  2 أُٜ٘ظ ٝاٌُزبة أُله٢ٍ  اُظق اُضب٢ٗ 
  2 ٗظٞص ا٤ٌِٗي١  اُظق اُضب٢ٗ 
  2 اُزقط٤ؾ اُزوث١ٞ  اُظق اُضب٢ٗ 
 2 1 اُؾبٍجبد  اُظق اُضب٢ٗ 
 2 1 االؽظبء اُٞطل٢  اُظق اُضب٢ٗ 
  2 اُِـخ اُؼوث٤خ  اُظق اُضب٢ٗ 
 2 1 ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢  اُظق اُضبُش
 2 1 ؽوائن اُزله٣ٌ  اُظق اُضبُش 
   ػِْ اُ٘لٌ اُل٤َُٞٞع٢  اُظق اُضبُش 
   ٜٓ٘ظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  اُظق اُضبُش 
   ػِْ ٗلٌ اُشقظ٤خ  اُظق اُضبُش 
   ػِْ اُ٘لٌ أُؼوك٢  اُظق اُضبُش 
   اُزوث٤خ أُوبهٗخ  اُظق اُضبُش 
 2 1 االؽظبء االٍزلال٢ُ  اُظق اُضبُش 
 2 1 اُزو٤٘بد اُزوث٣ٞخ  اُظق اُضبُش 
  2 االهشبك اُ٘ل٢َ  اُظق اُضبُش 
  2 كَِلخ اُزوث٤خ  اُظق اُواثغ 
  2 رؼل٣َ اَُِٞى  اُظق اُواثغ 
  2 اهزظبك٣بد اُزؼ٤ِْ  اُظق اُواثغ 
  2 ٓشوٝع اُجؾش  اُظق اُواثغ 
  2 اُ٘ل٤َخاُظؾخ   اُظق اُواثغ
  2 االكاهح ٝاالشواف  اُظق اُواثغ 
 4  رطج٤وبد رله٤َ٣خ  اُظق اُواثغ 
  2 اُزوث٤خ اُقبطخ  اُظق اُواثغ 
  2 رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو  اُظق اُواثغ 
  2 اُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ  اُظق اُواثغ
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 اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢  أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ )أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ-ك 

 (.ٝفبطخ ك٢ ٓغبٍ االكاهح ٝاالشواف اُزوث١ٞ

 ٜٓبهاد اُؾٞاه ٝأُ٘بهشخ اُؼ٤ِٔخ .   -0ك

 ٜٓبهاد اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ  ك٢ االرظبالد ٝاُزٞص٤ن ٝاُزٞاطَ ٓغ أُإٍَبد ٝأُواًي اُؼ٤ِٔخ .  -2ك

 ٜٓبهاد اُؼَٔ اُغٔبػ٢ فبطخ ك٢ اُجؾش اُؼ٢ِٔ . -3ك

ٜٓبهاد ٤ًل٤خ اكاهح اُٞهذ ٝاُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٝأُشبهًخ اُغٔبػ٤خ ٝاكاهح االػٔبٍ اُزوث٣ٞخ  -4ك   

 ثبالٍزؼبٗخ ثبُجوآظ ٝاُطوائن اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ . 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 
 اُطو٣وخ االٍزووائ٤خ ) االٍز٘جبؽ٤خ( -
 ؽو٣وخ ؽَ أُشٌالد . -
 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -
ٝاُ٘لٝاد اُزله٣ج٤خ إلًَبة اُطبُجبد اُولهح ػ٠ِ اُزٞاطَ ٓغ أُغزٔغ ، ٝاُولهح ػ٠ِ اػلاك اُلٝهاد  -

اكاهح اػٔبُٜٖ ك٢ ٓقزِق أُغبالد ٝاُولهح ػ٠ِ اُؾٞاه أُضٔو ، ٝؽَ أُشٌالد اُزوث٣ٞخ ثبُطوائن 

 اُؼ٤ِٔخ .
 ُٜٞب . اُزلبػَ اُظل٢ ٝرجبكٍ ا٥هاء ث٤ٖ اُطبُت ٝأُلهً ُطوػ طؼٞثبد اُزؼِْ ٝٓ٘بهشخ ؽِ -

 

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 
 االفزجبهاد اُشل٣ٞخ ٝاُزؾو٣و٣خ ، اُلوك٣خ ٝاُغٔبػ٤خ ، اُ٘ظو٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ .  -
أُالؽظخ أُجبشوح ألكاء اُطبُجخ ك٢ ٓغبالد اُؾٞاه ، ٝاُزٞاطَ اُلٌو١ ٝاُؼ٢ِٔ ، ٝاُؼَٔ ثوٝػ  -

 اُلو٣ن ػٖٔ اُظق اُلها٢ٍ ٝث٤ئخ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ . 
 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثاػلاك اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ الفزجبه هلهرٜٖ ػ٠ِ اُزل٤ٌو ٝاالٍز٘زبط ٝؽَ أُشٌالد .  -
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ /٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ    اُوَْ اُؼ٢ِٔ  / أُوًي .2

 ٌ اُشقظ٤خػِْ اُ٘ل اٍْ / هٓي أُووه .3

 ؽِجخ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .4

  2619-2619 اُلظَ / اَُ٘خ .5

 ٍبػخ كها٤ٍخ 66 ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ )ا٢ٌُِ( .6

 29/16/2619 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .7

 أٛلاف أُووه .8

 اُشقظ٤خإ ٣يٝك اُطبُت ثبُٔؼِٞٓبد ٝأُجبكب االٍب٤ٍخ ػٖ ػِْ اُ٘لٌ 

   اثؼبك اُشقظ٤خ٢ٛ إ ٣ؼوف اُطبُت ٓب 

 ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼزٚ ٝرٞظ٤لخ ك٢ اُزؼِْ  اُشقظ٤خإ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٓلّٜٞ 

 ٤ًٝل٤خ رٌٜٞٗب اثؼبك ٗٔٞ اُشقظ٤خ إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ أُلب٤ْٛ ٝأُجبكب االٍب٤ٍخ اُقبطخ ثبُشقظ٤خ

 اُقبطخ ثبُشقظ٤خ اُ٘ظو٣بدإ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما 

 ؛البرنامج.

 ٓقوعبد أُووه ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .16
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 األٛلاف أُؼوك٤خ   -أ

 اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت ػِْ اُ٘لٌ -6أ
 اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت ا٤ٔٛخ ػِْ اُ٘لٌ  -2أ

 ٓواؽَ ٗٔٞ اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت   -3أ

 األٛلاف أُٜبهار٤خ اُقبطخ ثبُٔووه.   -ة 

  ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُطبُت ارغبٙ اُوواءح اُزؾ٤ِ٤ِخ ُ٘ظو٣بد اُشقظ٤خ  – 6ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبػوح ٝأُ٘بهشخ ٝاُؾٞاه  

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 اد اُزؾظ٤ِ٤خ أُقزِلخ / االٗشطخاالفزجبه

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ُشقظ٤خ ٗؾٞ ٓبكح ػِْ اُ٘لٌ ار٤ٔ٘خ ارغبٛبد اُطِجخ -6ط

  ُز٤ٌٔ٘خ ٖٓ اُزؼبَٓ ٓغ اُشقظ٤خر٤ٔ٘خ ارغبٛبد اُطِجخ -2ط

  ثبُشقظ٤خَٓبػلح اُطِجخ ػ٠ِ اًزَبة االرغبٛبد ٝاُو٤ْ اُقبطخ -3ط

   -4ط

  
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 أُ٘بهشخ ٝأُؾبػوح ٝاالٍزغٞاة 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 أُقزِلخاالفزجبهاد اُزؾظ٤ِ٤خ 

 أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (. -ك 

 اُشقظ٤خٜٓبهاد ٗوَ ؽوبئن ٝٓجبكب ػِْ اُ٘لٌ -6ك

  فظبئض اُشقظ٤خٜٓبهاد ر٤ٔ٘خ ٝاٍزضٔبه -2ك

  -3ك
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 ث٤٘خ أُووه .11

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 اُشقظ٤خػِْ اُ٘لٌ  ػِّٞ روث٣ٞخ ٝٗل٤َخ 3 االٍٝ

 رطٞهٙ اُزبه٣ق٢
أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ
االفزجبهاد 

 اُزؾظ٤ِ٤خ 
ٓغبالرٚ اُلها٤ٍخ  = 3 اُضب٢ٗ

 ؽج٤ؼزٚ
= = 

رؼو٣لخ ٝكوٝػٚ  = 3 اُضبُش

 ٝاٛلاكخ
= = 

 = = اُشقظ٤خٓؾلكاد  = 3 اُواثغ
 = = اثؼبك ث٘بء اُشقظ٤خ = 3 اُقبٌٓ
 = = اثؼبك ٗٔٞ اُشقظ٤خ = 3 اَُبكً
 = = ٗظو٣بد اُشقظ٤خ = 3 اَُبثغ
 = = اُؾز٤ٔخٝ اُز٤٘٣ٌٞخ = 3 اُضبٖٓ

 = = اُؾز٤ٔخ اُج٤ئ٤خ  = 3 اُزبٍغ 
 = = اُؾز٤ٔخ اُزلبػ٤ِخ = 3 اُؼبشو 
اُؾبك١ 

 ػشو
اُشقظ٤خ ٝاُظؾخ  = 3

 اُ٘ل٤َخ
= = 

 = = أُزطِجبد اُ٘ظو٣خ  = 3 اُضب٢ٗ ػشو
 = = أُ٘ظٞٓٚ االٗلؼب٤ُخ = 3 اُضبُش ػشو
 = = اٗٞاػٜب = 3 اُواثغ ػشو 

اُقبٌٓ 

 ػشو 
 = = رش٤ٌِٜب = 3

اَُبكً 

 ػشو
اُشقظ٤خ ث٤ٖ اَُٞاء  = 3

 ٝأُوع
= = 

ٓلّٜٞ االٓواع  = 3 اَُبثغ ػشو

 اُ٘ل٤َخ
= = 

ٓلّٜٞ االٓواع  = 3 اُضبٖٓ ػشو

 اُؼو٤ِخ 
= = 

 = = رو٤٤ْ اُشقظ٤خ = 3 اُزبٍغ ػشو
 = = اٌٍ ٗظو٣خ = 3 اُؼشوٕٝ

اُٞاؽل 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = أُ٘بٛظ = 3

اُضب٢ٗ 

 ٝاُؼشوٕٝ 
 = = اُو٤بً اُ٘ل٢َ = 3

اُضبُش 

 ٝاُؼشوٕٝ
اُو٤بً اُزوث١ٞ  = 3

 ٝاكٝارٚ
= = 

اُواثغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
رطٞه االكٝاد  = 3

 اُزوث٣ٞخ
= = 

 = = اكٝاد ٤ٌ٤٘٤ًِخ = 3اُقبٌٓ 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

  الشخصيةعلم النفس  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 الشخصية/ نظريات  شخصيةعلم النفس ال ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 

 ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،....  (
 جملة كلية الرتبية للعلوم االنسانية

ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ ة 

.... 
 مواقع االتصال املختلفة املتعلقة باالختصاص

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .13

 رط٣ٞو أُبكح اُلها٤ٍخ ؽَت اُقطخ ا٣َُٞ٘خ  ُزؾل٣ش اُجوآظ اُلها٤ٍخ أُؼزٔلح ك٢ ا٤ٌُِخ   

 

 

 

 
 

 ٝاُؼشوٕٝ 
اَُبكً 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = ػالط اُشقظ٤خ = 3

اَُبثغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = اُؼالط اُلو٣ٝل١ = 3

اُضبٖٓ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = اُلو٣ٝل٣ٕٞ اُغلك = 3

اُزبٍغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = اُل٤ُ٘ٞٓٞٗٞٞع٢ = 3

 = = ا٢ًَُِٞ اُؾل٣ش = 3 اُضالصٕٞ
 3 =  = = 
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 2012/  10/ 22تاريخ ملء الملف :     
 االستاذ الدكتور واثق عمر موسى -االسم :    

 
 :   التوقيع   :                                                        التوقيع    
 أ.ـ.د زكريا عبد احمد                     اسم المعاوف العلمي :أ.ـ.د انتصار غانم عبد الوىاب                     : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

 دقػق الملف من قبل  
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                       التاريخ     
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                          
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 وصف الومرر ًوىرج

 وصف الومرر

 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .9

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ /٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ    اُوَْ اُؼ٢ِٔ  / أُوًي .16

 ٌ اُؼبّػِْ اُ٘ل اٍْ / هٓي أُووه .11

 ؽِجخ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .12

  2619-2619 اُلظَ / اَُ٘خ .13

 ٍبػخ كها٤ٍخ 66 ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ )ا٢ٌُِ( .14

 29/16/2619 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .15

 أٛلاف أُووه .16

 اُؼبّإ ٣يٝك اُطبُت ثبُٔؼِٞٓبد ٝأُجبكب االٍب٤ٍخ ػٖ ػِْ اُ٘لٌ 

 ٛٞ ػِْ اُ٘لٌ اُؼبّ ثٔلب٤ٛٔٚ ٝاثؼبكٙ إ ٣ؼوف اُطبُت ٓب 

 ٝاٛزٔبٓبرٚ ٝٓلاهٍٚ  اُزطٞه اُزبه٣ق٢ ُؼِْ اُ٘لٌ اُؼبّإ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 ؽوم اُجؾش ك٢ ػِْ اُ٘لٌ ، ٝاَُِٞى ٝاُؼٞآَ أُإصوح ك٤ٚ إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 ًَ ٓب ٣زؼِن ثبٛزٔبٓبد ػِْ اُ٘لٌ اُؼبّ ٖٓ كٝاكغ ٝاٗلؼبالد ٝارغبٛبد إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 اُزل٤ٌو  ٓلّٜٞ االٗزجبٙ ٝاالكهاى اُؾ٢َ .ًَٝ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ ٖٓ اُزنًو ٝا٤َُ٘بٕ ٝإ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٓلّٜٞ اُشقظ٤خ ٝٗظو٣برٜب ٝاُظؾخ اُ٘ل٤َخ ٝاُظواع اُ٘ل٢َ .

 

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 ٓقوعبد أُووه ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .14

 األٛلاف أُؼوك٤خ   -أ

 اُؼبّ ٓلٜٞٓٚ ٝٓٞهؼٚ ث٤ٖ اُؼِّٞ إ ٣ؼوف اُطبُت ػِْ اُ٘لٌ -6أ
 اُؼبّػِْ اُ٘لٌ ٝاٛلاف ٝٓغبالد ٝٓلاهً إ ٣ؼوف اُطبُت ا٤ٔٛخ  -2أ

 اْٛ اُلهاٍبد أُزولٓخ ك٢ اُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ إ ٣ؼوف اُطبُت   -3أ

  -4أ
 

 األٛلاف أُٜبهار٤خ اُقبطخ ثبُٔووه.   -ة 

  ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُطبُت ارغبٙ اُوواءح اُزؾ٤ِ٤ِخ ُِلهاٍذ اُ٘ل٤َخ  ك٢ ػِْ اُ٘لٌ اُؼبّ  – 6ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

  ٝاصبهح هلػ ىٗبك اُزل٤ٌو أُؾبػوح ٝأُ٘بهشخ ٝاُؾٞاه 

 

 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُزؾظ٤ِ٤خ أُقزِلخ / االٗشطخ

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 اُؼبّ ر٤ٔ٘خ ارغبٛبد اُطِجخ ٗؾٞ ٓبكح ػِْ اُ٘لٌ -6ط

  اُز٤ٌٔ٘خ ٖٓ اُزؼبَٓ ٓغ أُلب٤ْٛ اُ٘ل٤َخ ر٤ٔ٘خ ارغبٛبد اُطِجخ -2ط

  ثبُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ َٓبػلح اُطِجخ ػ٠ِ اًزَبة االرغبٛبد ٝاُو٤ْ اُقبطخ -3ط

   -4ط

  
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 أُ٘بهشخ ٝأُؾبػوح ٝاالٍزغٞاة 

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (.أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد  -ك 

 اُؼبّٜٓبهاد ٗوَ ؽوبئن ٝٓجبكب ػِْ اُ٘لٌ -6ك

 فظبئض ػِْ اُ٘لٌ اُؼبّ ك٢ شقظ٤خ اُطبُت ٜٓبهاد ر٤ٔ٘خ ٝاٍزضٔبه -2ك

  -3ك
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 ث٤٘خ أُووه .15

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 اُؼبّػِْ اُ٘لٌ  ػِّٞ روث٣ٞخ ٝٗل٤َخ 3 االٍٝ

زطٞهٙ أُولٓخ ٝاُ

 اُزبه٣ق٢

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ
االفزجبهاد 

 اُزؾظ٤ِ٤خ 

ػِْ اُ٘لٌ اُؼبّ ك٢  = 3 اُضب٢ٗ

 اُزواس االٍال٢ٓ 
= = 

ؽج٤ؼخ ٝا٤ٔٛخ ٝاٛلاف  = 3 اُضبُش

ٝٓغبالد ٝكوٝع ػِْ 

 اُ٘لٌ اُؼبّ 

= = 

ٓلاهً ػِْ اُ٘لٌ  = 3 اُواثغ

 اُؼبّ 
= = 

اَُِٞى ٝاُؼٞآَ  = 3 اُقبٌٓ

 أُإصوح ك٤ٚ 
= = 

اُلٝاكغ اٗٞاػٜب  = 3 اَُبكً

 ٝا٤ٓزٜب 
= = 

ٗظو٣بد اُلٝاكغ ٍٝجَ  = 3 اَُبثغ

اٍزضبهح اُلاكؼ٤خ 

 ٝر٤ٔ٘زٜب 

= = 

االٗلؼبالد رؼو٣لٜب  = 3 اُضبٖٓ

 اٗٞاػٜب 
= = 

اُ٘ؼظ االٗلؼب٢ُ  = 3 اُزبٍغ 

 االٗلؼبٍٝٗظواد 
= = 

 = = االرغبٛبد اُ٘ل٤َخ   = 3 اُؼبشو 
اُؾبك١ 

 ػشو
ه٤بً االرغبٛبد  = 3

 اُ٘ل٤َخ 
= = 

االٗجبٙ ٝاالكهاى  = 3 اُضب٢ٗ ػشو

 اُؾ٢َ 
= = 

االٗزجبٙ اٗٞاػٚ  = 3 اُضبُش ػشو

 ٝاُؼٞآَ أُإصوح ك٤ٚ
= = 

االكهاى اُؾ٢َ  = 3 اُواثغ ػشو 

 ٝاُؼٞآَ أُإصوح ك٤ٚ 
= = 

اُقبٌٓ 

 ػشو 
االؽَبً اٗٞاع  = 3

اُؾٞاً ٝرظ٤٘لٜب 

 ٝا٤ٔٛزٜب 

= = 

اَُبكً 

 ػشو
اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ  = 3

أُؼوك٤خ اٗٞاػٜب 

 ٝا٤ٔٛزٜب

= = 

 = = اُزنًو ٝا٤َُ٘بٕ  = 3 اَُبثغ ػشو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .16

 العام علم النفس  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 واألسساملدخل /  العام علم النفس  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 اـ اٌُزت 

 ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،....  (
 جملة كلية الرتبية للعلوم االنسانية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 مواقع االتصال املختلفة املتعلقة باالختصاص

 
 
 
 

 = = اُزل٤ٌو   = 3 اُضبٖٓ ػشو
 = = االثلاع ٝإلُٜبّ  = 3 اُزبٍغ ػشو

 = = ٝا٤ٔٛزٚاُزؼِْ اٗٞاػٚ  = 3 اُؼشوٕٝ
اُٞاؽل 

 ٝاُؼشوٕٝ
ٗظو٣بد اُزؼِْ  = 3

 ا٤ًَُِٞخ 
= = 

اُضب٢ٗ 

 ٝاُؼشوٕٝ 
ٗظو٣بد اُزؼِْ  = 3

 أُؼوك٤خ 
= = 

اُضبُش 

 ٝاُؼشوٕٝ
اُنًبء ٝاُولهاد  = 3

 اُؼو٤ِخ 
= = 

اُواثغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
ه٤بً اُنًبء ُٝولهاد  = 3

 اُؼو٤ِخ  
= = 

اُقبٌٓ 

 ٝاُؼشوٕٝ 
اٍزؼبع  الْٛ ٓوب٣ٌ  = 3

اُنًبء ٝاُولهاد 

 اُؼو٤ِخ 

= = 

اَُبكً 

 ٝاُؼشوٕٝ
اُشقظ٤خ ٓلٜٜٞٓب  = 3

 ٝٓؾلكارٜب ٌٝٓٞٗبرٜب 
= = 

اَُبثغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = ٗظو٣بد اُشقظ٤خ  = 3        

اُضبٖٓ 

 ٝاُؼشوٕٝ
اُظؾخ اُ٘ل٤َخ  = 3

 ٝٓإشواد  اُزٞاكن 
= = 

اُزبٍغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
االٓواع اُ٘ل٤َخ  = 3

 ٝاُؼو٤ِخ 
= = 

ٓ٘بهشخ اْٛ االكٌبه  = 3 اُضالصٕٞ

ٝأُلب٤ْٛ اُؾل٣ضخ ك٢ 

 اُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ 

= = 

 3 =  = = 
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .17

 والبـحث العمميوزارة التعميم العالي 
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
 2012/  10/ 22تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                        التوقيع    
 أ.ـ.د زكريا عبد احمد                     اسم المعاوف العلمي :أ.ـ.د انتصار غانم عبد الوىاب                     : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                          :                                 لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقػق الملف من قبل     
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                            
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 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .17

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ /٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ    اُوَْ اُؼ٢ِٔ  / أُوًي .18

 ٌ اُشقظ٤خػِْ اُ٘ل اٍْ / هٓي أُووه .19

 ؽِجخ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .26

 1922_  2619 اُلظَ / اَُ٘خ .21

 ٍبػخ كها٤ٍخ 66 اَُبػبد اُلها٤ٍخ )ا٢ٌُِ(ػلك  .22

 2619/  16/ 28   ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .23

 أٛلاف أُووه .24

 اُشقظ٤خإ ٣يٝك اُطبُت ثبُٔؼِٞٓبد ٝأُجبكب االٍب٤ٍخ ػٖ ػِْ اُ٘لٌ 

   ٢ٛ اثؼبك اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت ٓب 

 ك٢ اُزؼِْ  ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼزٚ ٝرٞظ٤لخ اُشقظ٤خإ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٓلّٜٞ 

 ٤ًٝل٤خ رٌٜٞٗب اثؼبك ٗٔٞ اُشقظ٤خ إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ أُلب٤ْٛ ٝأُجبكب االٍب٤ٍخ اُقبطخ ثبُشقظ٤خ

 اُقبطخ ثبُشقظ٤خ اُ٘ظو٣بدإ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن 

 ؛البرنامج.

 ٓقوعبد أُووه ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .18
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 األٛلاف أُؼوك٤خ   -أ

 اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت ػِْ اُ٘لٌ -6أ
 اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت ا٤ٔٛخ ػِْ اُ٘لٌ  -2أ

 ٓواؽَ ٗٔٞ اُشقظ٤خإ ٣ؼوف اُطبُت   -3أ

  -4أ

 األٛلاف أُٜبهار٤خ اُقبطخ ثبُٔووه.   -ة 

  ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُطبُت ارغبٙ اُوواءح اُزؾ٤ِ٤ِخ ُ٘ظو٣بد اُشقظ٤خ  – 6ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبػوح ٝأُ٘بهشخ ٝاُؾٞاه  

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُزؾظ٤ِ٤خ أُقزِلخ / االٗشطخ

 

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ُشقظ٤خ ر٤ٔ٘خ ارغبٛبد اُطِجخ ٗؾٞ ٓبكح ػِْ اُ٘لٌ ا-6ط

  ٖٓ اُزؼبَٓ ٓغ اُشقظ٤خ ُز٤ٌٔ٘خر٤ٔ٘خ ارغبٛبد اُطِجخ -2ط

  ثبُشقظ٤خَٓبػلح اُطِجخ ػ٠ِ اًزَبة االرغبٛبد ٝاُو٤ْ اُقبطخ -3ط

   -4ط

  
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 أُ٘بهشخ ٝأُؾبػوح ٝاالٍزغٞاة 

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُزؾظ٤ِ٤خ أُقزِلخ

 األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (. أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد -ك 

 اُشقظ٤خٜٓبهاد ٗوَ ؽوبئن ٝٓجبكب ػِْ اُ٘لٌ -6ك

  فظبئض اُشقظ٤خٜٓبهاد ر٤ٔ٘خ ٝاٍزضٔبه -2ك
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 ث٤٘خ أُووه .19

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 اُشقظ٤خػِْ اُ٘لٌ  روث٣ٞخ ٝٗل٤َخػِّٞ  2 االٍٝ

 رطٞهٙ اُزبه٣ق٢
أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ
االفزجبهاد 

 اُزؾظ٤ِ٤خ 
ٓغبالرٚ اُلها٤ٍخ  = 2 اُضب٢ٗ

 ؽج٤ؼزٚ
= = 

 = = ٝاٛلاكخرؼو٣لخ ٝكوٝػٚ  = 2 اُضبُش
 = = ٓؾلكاد اُشقظ٤خ = 2 اُواثغ

 = = اثؼبك ث٘بء اُشقظ٤خ = 2 اُقبٌٓ
 = = اُشقظ٤خاثؼبك ٗٔٞ  = 2 اَُبكً
 = = ٗظو٣بد اُشقظ٤خ = 2 اَُبثغ
 = = اُؾز٤ٔخٝ اُز٤٘٣ٌٞخ = 2 اُضبٖٓ

 = = اُؾز٤ٔخ اُج٤ئ٤خ  = 2 اُزبٍغ 
 = = اُؾز٤ٔخ اُزلبػ٤ِخ = 2 اُؼبشو 

اُشقظ٤خ ٝاُظؾخ  = 2 اُؾبك١ ػشو

 اُ٘ل٤َخ
= = 

 = = أُزطِجبد اُ٘ظو٣خ  = 2 اُضب٢ٗ ػشو
 = = االٗلؼب٤ُخ أُ٘ظٞٓٚ = 2 اُضبُش ػشو
 = = اٗٞاػٜب = 2 اُواثغ ػشو 

 = = رش٤ٌِٜب = 2 اُقبٌٓ ػشو 
اُشقظ٤خ ث٤ٖ اَُٞاء  = 2 اَُبكً ػشو

 ٝأُوع
= = 

ٓلّٜٞ االٓواع  = 2 اَُبثغ ػشو

 اُ٘ل٤َخ
= = 

 = = ٓلّٜٞ االٓواع اُؼو٤ِخ  = 2 اُضبٖٓ ػشو
 = = رو٤٤ْ اُشقظ٤خ = 2 اُزبٍغ ػشو

 = = ٗظو٣خاٌٍ  = 2 اُؼشوٕٝ
اُٞاؽل 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = أُ٘بٛظ = 2

اُضب٢ٗ 

 ٝاُؼشوٕٝ 
 = = اُو٤بً اُ٘ل٢َ = 2

اُضبُش 

 ٝاُؼشوٕٝ
اُو٤بً اُزوث١ٞ  = 2

 ٝاكٝارٚ
= = 

اُواثغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
رطٞه االكٝاد  = 2

 اُزوث٣ٞخ
= = 

اُقبٌٓ 

 ٝاُؼشوٕٝ 
 = = اكٝاد ٤ٌ٤٘٤ًِخ = 2

 = = ػالط اُشقظ٤خ = 2اَُبكً 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .26

  الشخصيةعلم النفس  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 الشخصية/ نظريات  شخصيةعلم النفس ال ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 

 ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،....  (
 جملة كلية الرتبية للعلوم االنسانية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 املختلفة املتعلقة باالختصاصمواقع االتصال 

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .21

 رط٣ٞو أُبكح اُلها٤ٍخ ؽَت اُقطخ ا٣َُٞ٘خ  ُزؾل٣ش اُجوآظ اُلها٤ٍخ أُؼزٔلح ك٢ ا٤ٌُِخ   

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٝاُؼشوٕٝ
اَُبثغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = اُؼالط اُلو٣ٝل١ = 2

اُضبٖٓ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = اُلو٣ٝل٣ٕٞ اُغلك = 2

اُزبٍغ 

 ٝاُؼشوٕٝ
 = = اُل٤ُ٘ٞٓٞٗٞٞع٢ = 2

 = = ا٢ًَُِٞ اُؾل٣ش = 2 اُضالصٕٞ
 2 =  = = 
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان 

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :  الجامعة    
 كلية التربية للبنات :  ة/ المعهدالكلي   
 العلـو التربوية والنفسية :    القسم العلمي    
 22/10/2012تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.ـ.د انتصار غانم الصميدعي                     المعاوف العلمي : سما             ا.ـ.د.زكريا عبد احمد : رئيس القسم سما   
                                     :                     التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

 دقػق الملف من قبل        
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                              
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ

 

البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  ُِج٘بد / ٤ًِخ اُزوث٤خ رٌو٣ذب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ / عبٓؼخ ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .113

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ  / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .114

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .115

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ًثٌبُٞه٣ٞ/ صبُضخ ٓوؽِخ /  رو٤٘بد روث٣ٞخ 

 روث٤خثٌبُٞه٣ًٞ  اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .116

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .117
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال ٣ٞعل أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .118

أُإصواد اُقبهع٤خ  .119

 األفوٟ 
 ى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ

 2119/ 11/ 27 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .121

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .121

اُزؼِْ االٌُزو٢ٗٝ ث٤ٔٔيارٚ ٝػ٤ٞثٚ ٤ًٝل٤ٚ  ٝؽج٤ؼخ اُزوث٣ٞخك٢ اُزو٤٘بد  األٍب٤ٍخاُزؼوف ػ٠ِ اْٛ أُٜبهاد 

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُؼ٤ِٔخ٤ًٝل٤ٚ رٞظ٤لٚ ك٢  اُزوث٣ٞخ اُؼ٤ِٔخاٍزقلاّ اُزظ٤ْٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ ك٢ 
 

 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .122

 األٛلاف أُؼوك٤خ   -أ
 األٛلاف أُؼوك٤خ  -1

   اُزوث٣ٞخثبُزو٤٘بد  اُقبطخإ ٣ؼوف اُطبُت أُلب٤ْٛ -1أ

 اُزوث٣ٞخإ ٣ٌزَت اُطبُت ٓؼِٞٓبد ػٖ ٤ًل٤ٚ اٍزقلاّ اُزو٤٘بد  -2أ

 اُزوث٣ٞخ اُؼ٤ِٔخك٢  اُزوث٣ٞخإ ٣لْٜ اُطبُت ٤ًل٤ٚ رٞظ٤ق اُزو٤٘بد  -3أ

  -4أ

  -11-أ
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 جوٗبٓظ ُقبطخ ثبُا ر٤خأُٜبه أاألٛلاف  –ة 

 ٝا٤ُل٣ٝخ٣شَٔ ٓقزِق أُٜبهاد اُؾو٤ًخ  -1

 االٍزوجبٍ / ٣وثؾ ، ٣ؼوف ػ٠ِ ، ٣ؼيٍ ، ٣ي٣َ-2

 اُز٤ٜئخ / ٣ظٜو ، ٣جل١ ، ٣َزغ٤ت ، ٣٘أ  -3

 االٍزغبثخ أُٞعٜخ / ٣ؾَِ ، ٣و٤ٌ ، ٣لؾض ، ٣غٜي  -4

 االٍزغبثخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ / ٣شـَ ، ٣٘ظْ ، ٣ووأ ، ٣َزقلّ ، ٣ٌزت  -11

 اُز٤٤ٌق / ٤ٌ٣ق ، ٣الئْ ، ٣٘ٞع ، ٣ؼلٍ  -6

 اُز٘ظ٤ْ / ٣٘ظْ ، ٣طٞه ، ٣٘شأ ، ٣ظْٔ -7
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽو٣وٚ اُزؼ٤ِْ اإلٌُزو٢ٗٝ ثبٍزقلاّ  اُجٞه ث٣ٞ٘ذ

 ؽو٣وٚ االٍزغٞاة ٝأُ٘بهشخ

 ؽو٣وٚ اُؼظق اُن٢٘ٛ
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد شل٣ٞٚ ٝرؾو٣و

 آزؾبٗبد اٌُزبة أُلزٞػ

 اُجؾٞس ٝاُزوبه٣و
 اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ .األٛلاف  -ط

 اُؼ٤ِٔخ أُبكحٖ فالٍ رطج٤وبد ٤ِٔٔؼٕ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ئٌٓب٤ٗبرٚ اُا -1ط

  أُبكحهبكه ػ٠ِ رٞط٤َ  ًزله٣ٌث٘لَٚ  اُزبٓخ اُضوخر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ فِن  -2ط

 أُبكحُزٞط٤َ  أُ٘بٍجخبئن وطٚ ٝاٌُشق ػٖ اُؾر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ افزظب -3ط

 -4ط

 -11ط
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 أُؾبػوح اُزو٤ِل٣خ ك٢ ا٤ٌُِخ ؽؼٞه١

 أُؾبػوح اإلٌُزو٤ٗٝخ ثبٍزقلاّ اُجٞه ث٣ٞ٘ذ

 ؽو٣وٚ أُ٘بهشخ اُغٔبػ٤خ
 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 افزجبهاد شل٤ٜخ ٝرؾو٣و٣خ

 
 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

  أُٞٛجخ -1ك

 أُزبثؼٚ  -2ك

 ا٤ُٔلا٤ٗخ ٝاُلهاٍخ أٌُزجخاُؼَٔ  رؾل٣ل -3ك

 ٖٓ كهاٍزٜب األٍب٤ٍخاُز٢ ٣وّٞ ثلهاٍزٜب ٝرؾل٣ل األٛلاف  ُِٔلوكحعٔغ أُؼِٞٓبد ٝاُج٤بٗبد  -4ك

 -11ك
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 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .123

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم أُووه أٝ أَُبمهٓي  أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ٍبػزبٕ  رو٤٘بد روث٣ٞخ   أُوؽِخ اُضبُضخ

 اٍجٞػ٤بً 
ٍبػخ ٝاؽلح 

 اٍجٞػ٤ب

     

 
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .124

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1
 بشكل منظمادارة الوقت وحتديد االوليات  -2
 القدرة على حتفيز االخرين واقناعهم -3
 االستقاللية يف ادارة العمل -4

 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .125

 % فما فوق61املعدل 

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .126

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة -1
 ومصادرهكتب القسم املعين  -2
 املكتبة املركزية للجامعة -3
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهحهخرخاخ  

 أصاصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌح / الوضرىي

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ ذمٌُاخ ذرتىَح   الثالثح
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  ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .25

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .26

 رو٤٘بد روث٣ٞخ اٍْ / هٓي أُووه .27

 اٍجٞػ٢ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .28

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .29

 ( ٍبػخ66) )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .36

 2619/ 16/  27 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .31

 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .33

 ال توجد  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

مصادر مناهج وطرائق التدرٌس ومصادر للتقنٌات  -19 )أُظبكه(  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ 2

 ةالتربوٌ

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 الطالب بالبحث عنهاتوجد جمالت وتقارير يقوم 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 توجد حسب الطالب عند اعداد التقارير اخلاصة باملفردة

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .34

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -16

ٝاُلهاٍبد االُٔبّ ثٌَ ٓب ٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس  -17

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -18

 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .32

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ اٍْ اُٞؽلح / أٝ أُٞػٞع

 االٓزؾبٕ اُشوػ ٝٓ٘بهشخ اُزؼ٤ِْ اإلٌُزو٢ٗٝ  ؽج٤ؼخ  ٢ االٍٝ

   ٤ٔٓياد اُزؼ٤ِْ اإلٌُزو٢ٗٝ ٝػ٤ٞثٚ  ٢ اُضب٢ٗ 
   ٗٔبمط اُزظ٤ْٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ  ٢ اُضبُش
   ا٣ُٞت  ٢ اُواثغ

   ٓلّٜٞ ا٣ُٞت  ٢ اُقبٌٓ
   فظبئض ا٣ُٞت  ٢ اَُبكً
   اكٝاد ا٣ُٞت  ٢ اَُبثغ
   اُزؼِْ اُ٘وبٍ  ٢ اُضبٖٓ
   ٖٓ اُزؼِْ اُ٘وبٍ اُؼ٤ِٔخاُلٞائل   ٢ اُزبٍغ
   اُزؼوف ػ٠ِ اُٞاهغ االكزواػ٢  ٢ اُؼبشو

   اٍزوار٤غ٤بد اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ   ٢ اُؾبك١ ػشو
   اُزؼ٤ٔ٤ِخاٗٞاع االٍزوار٤غ٤بد   ٢ اُضب٢ٗ ػشو
   ٗظْ اكاهٙ أُؾزٟٞ  ٢ اُضبُش ػشو
   اٍزقلاّ أُؾزٟٞ اإلٌُزو٢ٗٝ   ٢ اُواثغ ػشو

ؽو٣وٚ اٍزقلاّ أُؾزٟٞ ك٢   ٢ اُقبٌٓ ػشو

 اُزو٤٘بد 
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 ٝطق اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣

 
٣ٞكو ٝطق اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ ٛنا  ا٣غبىاً ٓوزؼ٤بً ألْٛ فظبئض اُجوٗبٓظ ٝٓقوعبد اُزؼِْ أُزٞهؼخ 

ًبٕ هل ؽون االٍزلبكح اُوظٟٞ ٖٓ اُلوص أُزبؽخ . ٣ٝظبؽجٚ ٝطق ٖٓ اُطبُت رؾو٤وٜب ٓجوٛ٘بً ػٔب ئما 

 ٌَُ ٓووه ػٖٔ اُجوٗبٓظ

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ  أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ   اُوَْ اُؼ٢ِٔ / أُوًي  .2

اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ اٝ  .3

 ا٢ُٜ٘ٔ 

  ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢

 ُوَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ   ُضخ/أُوؽِخ اُضب ثٌبُٞه٣ًٞ اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .4

 اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ :  .5

 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال ٣ٞعل ثوٗبٓظ االػزٔبك أُؼزٔل   .6

 كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ –ى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ  أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .7

    28/10/2019 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .8

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .9

 .ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢ رؼو٣ق اُطبُجبد ا٤ٔٛخ  -1

 

 .ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢ رؼو٣ق اُطبُجبد  ثَٔٞؿبد  -2

 

 اُزغو٣ت ٤ٔٛخثأرؼو٣ق اُطبُجبد   -3
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 ٓقوعبد اُجوٗبٓظ أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .10

 االٛلاف أُؼوك٤خ   -1

 ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢ ّٜٞ لإ ٣زؼوف ػ٠ِ ٓ -0  

 .اٗٞاع اُزظب٤ْٓ اُزغو٣ج٤خ  إ ٣زؼوف  -2

 .٤ًل٤خ افز٤به اُزظ٤ْٔ أُ٘بٍتإ ٣زؼوف  -3

 .اُزغو٣تإ ٣زؼوف ٓب٢ٛ اٛلاف  -4

 .ُِو٤بّ ثبُزغوثخرؼو٣ق اُطبُجبد ثبُج٤بٗبد أُطِٞثخ  -10

 .اُزغو٣ترؼو٣ق اُطبُجبد  -6 -1

      

 اُقبطخ ثبُجوٗبٓظ  ر٤خهاباألٛلاف أُٜ –ة 

 .ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢  ثأ٤ٔٛخرؼو٣ق  اُطبُجبد  -1

 .ثزطج٤ن اُزغبهة  اعواء كهاٍبد ثؾض٤خ ٖٓ هجَ اُطبُجبد  -2

 رٞع٤ٚ اٍئِخ ُِطبُجبد رقض ٓٞػٞع اُلهاٍخ. -3

 

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -1

 اُوبء أُؾبػوح -2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -3

 

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1

 روبه٣و اُطبُجبد  -2

 اُزـن٣خ اُواعؼخ  -3
2-  

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثٌزبثخ روبه٣و ٝكوبً ُِٜٔ٘بط اُلها٢ٍ. -0    

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٝٓؼِٞٓبد رقض ثؼغ ٓلوكاد أُٜ٘ظ. -2   

 اػطبء اُطبُجبد ثؼغ االٍئِخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثٔلوكاد أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ. -3   

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثؾَ ثؼغ االٍئِخ ؽٍٞ ثؼغ ٓلوكاد أُٜ٘ظ. -4   

 ثؾٞس ٓشزوًخ ؽٍٞ ٓلوكاد أُبكح. ثاػلاكر٤ٌِق اُطبُجبد -10   

    

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ  

 االٍزٌشبك٤خ-0

 اُوبء أُؾبػوح-2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ-3

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1

 روبه٣و اُطبُجبد  -2

 اُزـن٣خ اُواعؼخ -3
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 أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ )أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢(.-ك    

 . اُزغو٣ج٢ػِْ اُ٘لٌ عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ُِزؼوف  -0   

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثزول٣ْ ٓٞعي ػٖ ٓلوكاد أُبكح اُلها٤ٍخ. -2   

 ؽِوبد ٗوبش٤خ. ثاػلاكر٤ٌِق اُطبُجبد  -3   

 .ر٤ٌِق اُطبُجبد ثغِت ٓظبكه ؽٍٞ ٓلوكاد أُٜ٘ظ ُٔ٘بهشزٜب -4   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ-0

 اُوبء أُؾبػوح-2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ-3

 

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1

 روبه٣و اُطبُجبد  -2

 اُزـن٣خ اُواعؼخ -3

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .11

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 ُضخأُوؽِخ اُضب

 ٍبػخ ٍبػزبٕ ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢ 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 34الصفحة 

 
  

 اُزقط٤ؾ ٝاُزطٞه اُشقظ٢ .12

 اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ثلبػ٤ِخ ٝٗشبؽ. -1

 اكاهح اُٞهذ ٝرؾل٣ل اال٣ُٞٝبد ثشٌَ ٓ٘ظْ. -2

 االٍزوال٤ُخ ك٢ اكاهح اُؼَٔ. -3

 اُولهح ؿ٠ِ رؾل٤ي االفو٣ٖ ، -4

 

 ٓؼ٤به اُوجٍٞ )ٝػغ األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ أُؼٜل( .13

 % كٔب كٞم60أُؼلٍ 

 

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .14

 أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٤ٌُِِخ ٝاُغبٓؼخ. -1

 ًزت اُوَْ أُؼ٢٘ ٝٓظبكهٙ. -2

 أٌُزجخ أُوًي٣خ ُِغبٓؼخ. -3
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 خمطط مهارات املنهج

 اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربنامج اخلاضعة للتقييميرجى وضع 

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربنامج 

 أساسي اسم املقرر رمز املقرر املستوى/ السنة 

 أم اختياري

األهداف املهاراتية اخلاصة  األهداف املعرفية 
 بالربنامج 

) املهارات العامة والتأهيلية املنقولة األهداف الوجدانية والقيمية 

املهارات األخرى املتعلقة بقابلية 
 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 6د 4ج 3ج 2ج 6ج 4ب 3ب 2ب 6ب 4أ 3أ 2أ 6أ

علم النفس   ثالثةال
 التجرييب 

 x x x x X x x x x x x x x x x X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

  



 

 

 

 

 
 36الصفحة 

 
  

 ٗٔٞمط ٝطق أُووه

 ٝطق أُووه

رؾو٤وٜب ٣ٞكو ٝطق أُووه ٛنا ئ٣غبىاً ٓوزؼ٤بً ألْٛ فظبئض أُووه ٝٓقوعبد اُزؼِْ أُزٞهؼخ ٖٓ اُطبُت 

ٓجوٛ٘بً ػٔب ئما ًبٕ هل ؽون االٍزلبكح اُوظٟٞ ٖٓ كوص اُزؼِْ أُزبؽخ. ٝالثل ٖٓ اُوثؾ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ٝطق 

 ؛اُجوٗبٓظ.

 

 

  

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 هَْ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ      اُوَْ اُؼ٢ِٔ  / أُوًي .2

 ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢  اٍْ / هٓي أُووه .3

 اٍجٞػ٢ أُزبؽخ أشٌبٍ اُؾؼٞه .4

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .5

 ( ٍبػخ60) ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ )ا٢ٌُِ( .6

 28/10/2019 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .7

 أٛلاف أُووه .8

 اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢ . ػِْري٣ٝل اُطبُجبد ثبُٔؼِٞٓبد ػٖ ٓبكح  -1

 . رؼو٣ق اُطبُجبد ثبُؼ٤ِٔبد االكاه٣خ -2

 . ٝٝػغ اُوواه اُٞطل٤خ ٝاالهرجبؽ٤خ اُزغو٣ج٤خجؾٞس ثبُرؼو٣ق اُطبُجبد ثبُؼالهخ ث٤ٖ  -3
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 ٓقوعبد أُووه ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .10

 األٛلاف أُؼوك٤خ   -أ

 اُزغو٣تّٜٞ لإ ٣زؼوف ػ٠ِ ٓ -0

 .اُزظب٤ْٓ إ ٣زؼوف ػ٠ِ اٗٞاع  -2

 إ ٣زؼوف ٓب٢ٛ ٓواؽَ اُزقط٤ؾ اُزوث١ٞ. -3

 اُزوث١ٞ.إ ٣زؼوف ٓب٢ٛ اٛلاف اُزقط٤ؾ  -4

 رؼو٣ق اُطبُجبد ثبُج٤بٗبد أُطِٞثخ ُِزقط٤ؾ اُزوث١ٞ. -10

 رؼو٣ق اُطبُجبد ثؼ٘بطو اُزقط٤ؾ اُزوث١ٞ. -6 -3

 األٛلاف أُٜبهار٤خ اُقبطخ ثبُٔووه.   -ة 

 .ػِْ اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢رؼو٣ق  اُطبُجبد ثب٤ٔٛخ  - 0ة

 اُزغبهة.اعواء كهاٍبد ثؾض٤خ ٖٓ هجَ اُطبُجبد ُٔؼوكخ ا٤ٔٛخ ئعواء 2ة

 رٞع٤ٚ اٍئِخ ُِطبُجبد رقض ٓٞػٞع اُلهاٍخ.3ة

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ-0

 اُوبء أُؾبػوح-2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ-3

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -1

 روبه٣و اُطبُجبد  -2

 اُزـن٣خ اُواعؼخ -3

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ثٌزبثخ روبه٣و ٝكوبً ُِٜٔ٘بط اُلها٢ٍ.ر٤ٌِق اُطبُجبد  -0

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٝٓؼِٞٓبد رقض ثؼغ ٓلوكاد أُٜ٘ظ. -2   

 اػطبء اُطبُجبد ثؼغ االٍئِخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثٔلوكاد أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ. -3   

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثؾَ ثؼغ االٍئِخ ؽٍٞ ثؼغ ٓلوكاد أُٜ٘ظ. -4   

 ثؾٞس ٓشزوًخ ؽٍٞ ٓلوكاد أُبكح. ثاػلاكر٤ٌِق اُطبُجبد -10   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ-0

 اُوبء أُؾبػوح-2

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ-3

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ-0

 روبه٣و اُطبُجبد  -2

 اُزـن٣خ اُواعؼخ -3

 األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (. أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد -ك 

 عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ُِزؼوف ػ٠ِ ا٤ٔٛخ اُزقط٤ؾ اُزوث١ٞ . -0

 ر٤ٌِق اُطبُجبد ثزول٣ْ ٓٞعي ػٖ ٓلوكاد أُبكح اُلها٤ٍخ. -2   

 ؽِوبد ٗوبش٤خ. ثاػلاكر٤ٌِق اُطبُجبد  -3   

 .ر٤ٌِق اُطبُجبد ثغِت ٓظبكه ؽٍٞ ٓلوكاد أُٜ٘ظ ُٔ٘بهشزٜب -4   
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 ث٤٘خ أُووه .11

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ

اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع

 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

ػِْ اُزؼو٣ق ثٔبكح  4  2 -1

 اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢

ٓولٓخ ٝرؼبه٣ق 

ػِْ اُ٘لٌ اٍب٤ٍخ ػٖ 

 اُزغو٣ج٢ 

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 4- 3

 ثبُؼ٤ِٔبد االكاه٣خ

اُزظب٤ْٓ ٓولٓخ ػٖ 

 اُزغو٣ج٤خ 

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

اُطبُجبد رؼو٣ق  4    6- 10

 ثبٗٞاع ػجؾ اُزغوثخ

رٞػ٤ؼ ُٔؼ٠٘ 

 اُزغو٣ت

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 8  -7

 اُزظ٤ْٔ ثبُؼالهخ ث٤ٖ 

 

 ٝاُقطخ

رٞػ٤ؼ اُؼالهخ ث٤ٖ 

 اُزقط٤ؾ ٝاُقطخ

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

اُزؼو٣ق ث٤ٌل٤خ اُو٤بّ  اُقطخ ٝٝػغ اُوواه 4 9-00

 ثٞػغ اُقطخ

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

 أُؾبػوح

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 00-02

ػِْ اُ٘لٌ ثبٛلاف 

 اُزغو٣ج٢ 

اٛلاف ئعواء 

 اُزغبهة

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 04 -03

ػِْ اُ٘لٌ ثبٛٔجخ  

 ٝاُزغبهة اُؼ٤ِٔٚ

ػِْ اُ٘لٌ ا٤ٔٛخ 

 اُزغو٣ج٢ 

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

ثؼِْ  رؼو٣ق اُطبُجبد  4 06 -010

 اُ٘لٌ اُزغو٣ج٢

أُ٘بهشخ  اُزظب٤ْٓٗٞاع 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 08 -07

ثطج٤ؼخ ئعواء 

ك٢ ػِْ اُزغبهة 

 اُ٘لٌ 

أُ٘بهشخ  اُزغو٣ت ؽج٤ؼخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 19 -09

ٝػ٘بطو  ثبُزغبهة

 ٗغبؽٚ

ٓواؽَ  ئعواء 

اُزغوثخ ٝػ٘بطو 

 ٗغبؽٚ

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 22 -19

ػِْ اُ٘لٌ رطٞه  

 االعو٣ج٢

ػؼِْ اُ٘لٌ رطٞه  

 اُزغو٣ج٢

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 24 -23

ػِْ اُ٘لٌ ثلٞائل 

أُ٘بهشخ  ٓجوهاد اُزغو٣ت

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 
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 ٝأُ٘بهشخ اُزغو٣ج٢ 

رؼو٣ق اُطبُجبد  4 26 -210

ثبُٔجبكب االٍب٤ٍخ 

 ُِزغوثخُِزقط٤ؾ 

أُجبكب االٍب٤ٍخ 

 إلعواء اُزغبهة

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

 رؼو٣ق اُطبُجبد  4 28 -27

ثؼ٤ِٔبد اُؼجؾ 

 ُِزغوثخ

اُؼٞآَ أُإصوح 

 ثبُزغو٣ت

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ

رؼو٣ق اُطبُجبد   4 30 -29

 ٝٓجوهارٚ اُزغو٣ت

ٓجوهارٚ اػزٔبك 

 اُزغبهة

أُ٘بهشخ 

 ٝرجبكٍ ا٥هاء

اٍِٞة 

أُؾبػوح 

 ٝأُ٘بهشخ
 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 0

  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 

 ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،....  (

 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ 

 االٗزو٤ٗذ ....

 

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .13

ٝاُلهاٍبد اُ٘ظو٣خ ٝا٤ُٔلا٤ٗخ ٝر٤ٌِق اُطبُجبد ثٌزبثخ روبه٣و ؽَت ٖٓ فالٍ اُؾِوبد اُ٘وبش٤خ  -1

 ٓلوكاد أُبكح.

 ث٘بء اُشقظ٤خ اُؼ٤ِٔخ ُِطبُجبد ٖٓ فالٍ اُي٣بهاد ا٤ُٔلا٤ٗخ ُِٔإٍَبد ماد اُؼالهخ. ثبإلٌٓبٕ -2
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ      

 

ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  باً األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضيوفر وصف البرنامج 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبٓؼخ رٌو٣ذ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .127

 اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ُِج٘بد هَْ اُؼِّٞ / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .128

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .129

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 كَِلخ اُزوث٤خ

 ثٌبُٞه٣ًٞ / أُوؽِخ اُواثؼخ   اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .131

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .131
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ال ٣ٞعل أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .132

أُإصواد اُقبهع٤خ  .133

 األفوٟ 
 ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ/ رطج٤ن ٓوب٤٣ٌ ٓز٘ٞػخى٣بهاد 

 2119/ 11/ 27 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .134

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .135

ٛٞ ى٣بكح كْٜ اُطبُت ُِٞاهغ اُزوث١ٞ ٝاُلَِل٢ ػ٠ِ ٓو اُؼظٞه ٝئكهاى ا٤َُٔوح اُزوث٣ٞخ ك٢ أهظ٠ 

 هل٣ٔب ٝؽل٣ضبػوٝه٣برٜب ٝكْٜ اُ٘ظو٣بد االعزٔبػ٤خ ػ٠ِ ٓقزِق اُشؼٞة 

وإلقاء الضوء علٌها، وبٌان أهمٌة دور مؤسسات التربوٌة،  0تفسٌر العملٌة التربوٌة من وجهة النظر الفلسفٌة
ٛٞ ًنُي ػِْ ٣ظق ٣ٝلَو اصو األٗظٔخ ومساعدة الطالب على التدرٌب واإلحساس بأهمٌة العملٌة التعلٌمٌة، و

ٖٝٓ أْٛ أٛلاكٚ رؾل٣ل اُٞاهغ . ٝاُلَِل٤خ ػ٠ِ شقظ٤خ اُلوك ٝروث٤زٚاُلَِل٤خ ػ٠ِ اُٞاهغ اُزوث١ٞ ٝاصو اُؼ٤ِٔبد 

ٝكهاٍخ  ٝرؾل٣ل أٛلاف روث٤خ أُغزٔغ ٝرطج٤ن ٓلب٤ْٛ كَِلخ ك٢ أُغبٍ اُزوث١ٞ، االعزٔبػ٢ ك٢ اُزوث٤خ

ُلوك اُؼالهبد ث٤ٖ اُ٘ظبّ اُزوث١ٞ اُوبئْ ػ٠ِ اُزلبػَ االعزٔبػ٢ ٝاُ٘ظْ االعزٔبػ٤خ األفوٟ، ٝكهاٍخ اإلَٗبٕ ا

ػ٘لٓب ٣لفَ ٓغ ئَٗبٕ آفو ك٢ أُإٍَبد اُزوث٣ٞخ ٝك٢ اُؼالهبد ٝرؼبٓالد اإلَٗب٤ٗخ ٝرلبػِٚ ٓغ األٗظٔخ اُز٢ 

 .٣ووٛب أُغزٔغ 
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .136

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - م
إ ٣ٔزِي اُطبُت أُؼبهف ٝأُؼِٞٓبد اُز٢ رَبػل ػ٠ِ رؾو٤ن اُز٤ٌق ٝاُزٞاكن ًٝنُي اُز٤ٌق -1أ

 اُ٘ل٢َ ُؾَ أُشٌالد اُؾ٤بر٤خ ٝا٤ٓٞ٤ُخ 

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػٖ ٓؼ٠٘ اُلَِلخ ٝأٛلاكٜب ٝٗظو٣برٜب -2أ

 اٍز٤ؼبة أُجبكب األٍب٤ٍخ ُِلَِلخ ٝر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ رطج٤وبرٚ ك٢ اُؾ٤بح  -3أ

إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ األٍبً اُزبه٣ق٢ ُلَِل٢ ٝاُزوث١ٞ ٝاٍز٤ؼبة األكٌبه اُوئ٤َ٤خ اُز٢  -4أ

 ؽوؽٜب ػِٔبء ٝأُلٌو٣ٖ

 إ ٣يٝك اُطبُت ثبُٔؼِٞٓبد ٝأُؼبهف اٌُبك٤خ ُزٌٔ٘ٚ ٖٓ رؾ٤ِِٜب ٝرو٣ٜٞٔب  -11-أ

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٓؼ٠٘ اُز٤ٔ٘خ اُلٌو٣خ ٝػٖ ٤ًل٤خ رؾو٤ن ٌٓبٍت ػ٤ِٔخ -6أ
 جوٗبٓظ اُقبطخ ثبُ األٛلاف أُٜبه٣خ –ة 

 ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُطبُت ثبرغبٙ ى٣بكح ٜٓبهح اُجؾش ٝاُزؾظ٤َ اُؼ٢ِٔ -1ة
 ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُطبُت ثبرغبٙ ى٣بكح كؼب٤ُخ اُزؾظ٤َ اُؼ٢ِٔ-2ة
 ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُطبُت ثبرغبٙ ى٣بكح اُزؼبَٓ ٓغ االفو٣ٖ--3ة

 ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُطبُت ثبرغبٙ ى٣بكح كْٜ اٌٍ ٝٓجبكب كَِلخ اُزوث٤خ --4ة
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 االٍزٌشبك٤خ -16

 ئُوبء أُؾبػوح -17

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -18

 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -11

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجخ -12

 أُ٘ظبد االًزو٤ٗٝخ -13

 ٝاُو٤ٔ٤خ . األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ -ط

 ئٕ ٣لْٜ اُطبُت ٓب ٓغبالد كَِلخ اُزوث٤خ  -1ط         
 ئٕ ٣ؾلك اُطبُت ٓغبالد كَِلخ اُزوث٤خ -2ط
 ئٕ ٣لَو اُطبُت ٓب ٓغبالد كَِلخ اُزوث٤خ -3ط
 ئٕ ٣وبهٕ اُطبُت ث٤ٖ ٓغبالد كَِلخ اُزوث٤خ-4ط
 ئٕ ٣و٤ْ اُطبُت ٓغبالد كَِلخ اُزوث٤خ-11ط

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 االٍزٌشبك٤خ -16

 ئُوبء أُؾبػوح -17

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -18

 اُؾٞاه ٝأُ٘بهشخ ٝؽوػ األكٌبه ٝاَُإاٍ -19

 ؽوائن اُزو٤٤ْ    
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 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -11

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -12

 ٓ٘ظبد اُزؼ٤ِْ االٌُزو٢ٗٝ -13
 

 

 .اُشقظ٢(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ػٖ االكٌبه ثٞػٞػ ٝكهخ -1ك

عٔغ أُؼِٞٓبد ثطو٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝطٞال ا٠ُ أُجبكب ٝاُؾوبئن اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ؽَ  -2ك

 أُشٌالد

 اُولهح ػ٠ِ أُجبكهح ك٢ اُ٘شبؽبد اُالطل٤خ -3ك

 ث٘غبػ ٓغ االٝػبع ٝأُٞاهق أُزـ٤وحاُز٤ٌق -4ك   

 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 االٍزٌشبك٤خ -16

 ئُوبء أُؾبػوح -17

 ؽو٣وخ أُ٘بهشخ -18

 ؽوائن اُزو٤٤ْ          

 االفزجبهاد اُ٘ظو٣خ -11

 اُزوبه٣و ٝاُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطبُجبد -12

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .137

 اَُبػبد أُؼزٔلح           أُووه أٝ أَُبماٍْ  هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

ثٌبُٞه٣ًٞ 

 أُوؽِخ اُواثؼخ
ٍبػزبٕ  كَِلخ روث٤خ 

 اٍجٞػ٤ب
ٍبػخ ٝاؽلح 

 اٍجٞػ٤ب

     

     

     

     

     
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .138

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -21

 االولٌات بشكل منظمادارة الوقت وتحدٌد  -22

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -23
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 االستقاللٌة فً ادارة العمل -24

 
 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .139

 

 % فما فوؽ60المعدؿ  

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .141

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -16

 ومصادرهكتب القسم المعنً  -17

 المكتبة المركزٌة للجامعة -18
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 الوطلىتح هي الثرًاهحهخرخاخ الرؼلن  

رهز  الضٌح / الوضرىي

 الومرر
 أصاصٍ اصن الومرر

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح الوهاراخ الؼاهح 

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اصاصٍ فلضفح ذرتُح  الثاًُح
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .36

 كَِلخ اُزوث٤خ ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 1903ٓولاك اُلثبؽ ، ثـلاك ، ’ كَِلخ اُزوث٤خ  ⮚ ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

     1904، كاه اُط٤ِؼخ ،ػٔبٕ، ئثوا٤ْٛ ٗبطو ، كَِلخ اُزوث٤خ0ك 

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
⮚   

 0988ٓؾٔل كوؽبٕ عِٞة كَِلخ اُزوث٤خ ، اُوبٛوح،  ⮚

 

 ث٤٘خ أُووه .35

اصن الىحذج / أو  هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح الضاػاخ األصثىع

 الوىضىع
 طرَمح الرمُُن طرَمح الرؼلُن

تقبل الفرد البيئة الجديدة  2 0
 وعالقة مابين الفلسفة والتربية

الشرذ و  فلسفة التربية

 الوٌالشح
 االهرحاى

إف يكوف لدى الفرد قدرات  2 2
على معرفة من اين نكتسب 

 المعرفة

   نظرية المعرفة

إيجاد عالقة التناسق بين الفكر  2 3
 والواقع

   المنطق

يعني التماثل واالتساؽ في  2 4
التفكير والعمل واالنضباط 

 السلوكي

   االخالؽ

االفكار مابين  يعني التميز مابين 2 10
 الشعوب 

   المدارس الفلسفية

الممارسات التي نقـو بها خالؿ  2 6
 حياتنا قصرت أـ طالت

   الثقافة

      

تقبل الفرد البيئة الجديدة  2 0
 وعالقة مابين الفلسفة والتربية

   فلسفة التربية

إف يكوف لدى الفرد قدرات  2 2
على معرفة من اين نكتسب 

 المعرفة

   المعرفةنظرية 



  
 7الصفحة 

 
  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ 

 االٗزو٤ٗذ ....
 

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .37

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -19

َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ أُغبالد اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ، ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد  االُٔبّ ثٌَ ٓبٛٞ -26

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -21
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 الجامعة  : تكريت   
 الكلية/ المعهد:  التربية للبنات   
 القسم العلمي    : العلـو التربوية والنفسية   
 22/10/2012تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                          التوقيع   :       
               اسم المعاوف العلمي :  أ.ـ.د انتصار غانم الصميدعي                    زكريا عبد  احمد                         اسم رئيس القسم : ا.ـ.د.   
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 قبل دقػق الملف من     
 شعبة ضماف الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضماف الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ        

 

المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد اُوَْ اُؼ٢ِٔ / أُوًي  .2

اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ اٝ  .3

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ٓبكح أُٜ٘ظ ٝاٌُزبة أُله٢ٍ

 ثٌبُٞه٣ًٞ روث٤خ اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .4

 اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ :  .5

 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 
 ١ٍٞ٘/ٓووهاد

 اُلهاٍخ اُ٘ظو٣خ ثوٗبٓظ االػزٔبك أُؼزٔل   .6

 أٌُزجخ ٝاالٗزوٗذ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .7

 كٝهاد رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ 
 29/11/2119 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .8

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .9

 .ٓؼوكخ ٝكْٜ ٓؼ٠٘ أُٜ٘ظ أُله٢ٍ  ٝٓب ٣زؼِن ثٖٔ ٓؼب٤٣و1

 .ٜٓبهاد ٗظو٣خ رٌٖٔ اُطبُجخ ٖٓ رؾ٤َِ ٝكْٜ أُٜ٘ظ  ٝ اٌُزبة أُله٢ٍ  2

 أُله٢ٍ .ٜٓبهاد اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ رٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓؼوكخ  أُٜ٘ظ3

 .ٜٓبهاد اُزط٣ٞو اُنار٢ اُنار٢ اُز٢ رٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ أُ٘بكَخ ٓغ االفو3ٖ٣
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 ٓقوعبد اُجوٗبٓظ أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ  .11

 االٛلاف أُؼوك٤خ   - أ

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اًجو هله ٖٓ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ       -1أ
 ٖٓ كْٜ افاله٤بد أُٜ٘خر٤ٌٖٔ اُطبُجبد -2أ

 رؼو٣ق اُطبُجبد ثبٗٞاع أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ -3أ

 رؼو٣ق اُطبُجبد ثبٌٍ ث٘بء أُٜ٘ظ -4أ
 رؼو٣ق اُطبُجبد ثؼ٘بطو أُٜ٘ظ -11أ
 رؼو٣ق اُطبُجبد ث٤ٌل٤خ رو٣ْٞ أُٜ٘ظ-6أ

 األٛلاف أُٜبهار٤خ اُقبطخ ثبُجوٗبٓظ  –ة 

 اعواء كهاٍبد ثؾض٤خ ٖٓ هجَ اُطبُجبد   – 1ة 

 رؼو٣ق اُطبُجبد ثب٤ٔٛخ اٌُزبة ٝأُٜ٘ظ أُله٢ٍ – 2ة 

 اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ أُٞاهق اُزؼ٤ٔ٤ِخ       – 3ة 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 .ؽو٣وخ أُ٘بهشخ1

 .رطج٤ن أُٞاػ٤غ أُلهٍٝخ ٗظو٣ب ػ٠ِ أَُزٟٞ اُؼ2٢ِٔ

 االٍزٌشبك٤خ. اُطو٣وخ 3

 .اُشوػ ٝاُزٞػ٤ؼ4

 .ؽو٣وخ أُؾبػوح 11

 
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ ٝشٜو٣خ -

 آزؾبٗبد ٜٗبئ٤خ -
 كهعبد ٓ٘بكَخ ُٔشبهًزٜٖ ا٤ٓٞ٤ُخ -
 كهعبد ُِؾؼٞه ٝاالٗزظبّ ك٢ أُؾبػواد -
 

 اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (.أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ  -ك 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ عؼَ ٓبكح أُٜ٘ظ ٝاٌُزبة أُله٢ٍ هبػلح ُٜٖ ُالٍزلبكح ٜٓ٘ب -1ك  

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اعز٤بى ٓوبثالد اُؼَٔ ٖٓ فالٍ شقظ٤خ ه٣ٞخ ُٜٖ-2ك

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ رط٣ٞو مار٢ َٓزٔو ُٔب ثؼل اُزقوط-3ك
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 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .11

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

 --- 2 أُٜ٘ظ ٝاٌُزبة أُله٢ٍ  اُضب٤ٗخ

     

     

     

     

     
 

 
 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -0
 وتحديد االوليات بشكل منظم ادارة الوقت -2
 
 

 ٓؼ٤به اُوجٍٞ )ٝػغ األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ أُؼٜل( .13

 مركزي /حسب متطلبات وزارة التعليم العالي -
 
 

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .14

 المكتبة المركزية في الجامعة ومكتبة الكلية -
 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( -

 المقرر للدراسة وحسب المفردات المقرة من الوزارةالمنهج  -

 االطالع على المصادر المساعدة -
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 الوطلىتح هي الثرًاهحهخرخاخ الرؼلن  

 أصاصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌح / الوضرىي

 أم اخرُارٌ
األهذاف الوهاراذُح  األهذاف الوؼرفُح 

 الخاصح تالثرًاهح 
األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
الوهاراخ الؼاهح والرأهُلُح 

الوٌمىلح) الوهاراخ األخري 

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 والرطىر الشخصٍ(

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

الوٌهح والكراب   2019/2019

 الوذرصٍ
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .38

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ    اُوَْ اُؼ٢ِٔ  / أُوًي .39

 
 أُٜ٘ظ ٝاٌُزبة أُله٢ٍ اٍْ / هٓي أُووه .46

 ٗظو١ كوؾ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .41

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .42

 ٍبػخ 66 اُلها٤ٍخ )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد  .43

 29/16/2619 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .44

 أٛلاف أُووه .45

 .تزويد الطالبات بالمعلومات النظرية في مادة المنهج والكتاب المدرسي0

 .تزويد الطالبات بمعلومات عن اسس بناء المناىج2

 . تزويد الطالبات بمعلومات عن عناصر المناىج3

 بمعلومات عن كيفية تقويم المناىج.تزويد الطالبات 4

 
 
 
 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ث٤٘خ أُووه .22

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

المنهج  التعرؼ على  
 والكتاب المدرسي 

أُٜ٘ظ ٝاٌُزبة 

 أُله٢ٍ
 االفزجبه أُ٘بهشخ

      

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .23

 كتاب المنهج والكتاب المدرسي ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2

اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 

 ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،....  (
 مجالت العلـو التربوية و النفسية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

... 
 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .24

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -6  

االُٔبّ ثٌَ ٓبٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢ ٓب ٣قض أُ٘بٛظ أُله٤ٍخ ،ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد  -2

 أُ٘شٞهح ٝؿ٤و أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٤خ -3



 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  ة/ المعهدالكلي   
 والنفسيةالعلـو التربوية :    القسم العلمي    
 22/10/2012تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                             التوقيع    
                                   اسم المعاوف العلمي :  أ.ـ.د انتصار غانم الصميدعي زكريا عبد  احمد                        : ا.ـ.د. اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقػق الملف من قبل     
 ضماف الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضماف الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف الثرًاهح األكادَوٍ        

 

المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .15

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ/٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .16

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .17

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 ٓبكح ؽوائن اُزله٣ٌ

 ثٌبُٞه٣ًٞ روث٤خ اٍْ اُشٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .18

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .19
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

 ١ٍٞ٘/ٓووهاد

 اُلهاٍخ اُ٘ظو٣خ أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .21

 أٌُزجخ ٝاالٗزوٗذ أُإصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .21

 رله٣ج٤خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ/ كٝهاد 
 29/11/2119 ربه٣ـ ئػلاك اُٞطق  .22

 أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .23

 .ٓؼوكخ ٝكْٜ ٓؼ٠٘ ؽوائن اُزله٣ٌ ٝٓب ٣زؼِن ثٜب ٖٓ ٓؼب٤٣و1

 .ٜٓبهاد ٗظو٣خ رٌٖٔ اُطبُجخ ٖٓ رؾ٤َِ ٝكْٜ  ؽوائن اُزله٣ٌ 2

 .ٜٓبهاد اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ رٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓؼوكخ ؽوائن اُزله3ٌ٣

 .ٜٓبهاد اُزط٣ٞو اُنار٢ اُنار٢ اُز٢ رٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ أُ٘بكَخ ٓغ االفو3ٖ٣

 .رؼِْ ؽوائن اُزله٣ٌ ٝاٍب٤ُج4ٚ

 .رؼِْ اُزطج٤وبد اُؼ٤ِٔخ ُطوائن اُزله11ٌ٣
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 أُطِٞثخ ٝؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .24

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - ة
      اُؾظٍٞ ػ٠ِ اًجو هله ٖٓ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ   -1أ

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ كْٜ افاله٤بد أُٜ٘خ-2أ

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼوكخ أُجبكب  ُطوائن اُزله٣ٌ -3أ
 
 جوٗبٓظ اُقبطخ ثبُ األٛلاف أُٜبهار٤خ –ة 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ ؽَ أُشٌالد اُقبطخ ثطوائن اُزله٣ٌ– 1ة 

 اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ ُطوائن اُزله٣ٌ – 2ة 

 
 ؽوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 .ري٣ٝل اُطبُجبد ثبالٍب٤ٍبد ٝأُبػ٤غ االػبك٤خ1

 .رطج٤ن أُٞاػ٤غ أُلهٍٝخ ٗظو٣ب ػ٠ِ أَُزٟٞ اُؼ2٢ِٔ

 .اُطِت ٖٓ اُطبُجبد ثؼغ اُزطج٤وبد اُؼ٤ِٔخ ُطوائن اُزله3ٌ٣

 .اُشوػ ٝاُزٞػ٤ؼ4

 .ؽو٣وخ أُؾبػوح 11
 ؽوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ ٝشٜو٣خ -
 آزؾبٗبد ٜٗبئ٤خ -
 كهعبد ٓ٘بكَخ ُٔشبهًزٜٖ ا٤ٓٞ٤ُخ -
 كهعبد ُِؾؼٞه ٝاالٗزظبّ ك٢ أُؾبػواد -

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُشقظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ عؼَ ٓبكح ؽوائن اُزله٣ٌ هبػلح ُٜٖ ُالٍزلبكح ٜٓ٘ب -1ك  

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ اعز٤بى ٓوبثالد اُؼَٔ ٖٓ فالٍ شقظ٤خ ه٣ٞخ ُٜٖ-2ك

 ر٤ٌٖٔ اُطبُجبد ٖٓ رط٣ٞو مار٢ َٓزٔو ُٔب ثؼل اُزقوط-3ك
 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .25

 اَُبػبد أُؼزٔلح           أَُبماٍْ أُووه أٝ  هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

 --- 2 ؽوائن اُزله٣ٌ  اُضبُضخ

 
 

 اُزقط٤ؾ ُِزطٞه اُشقظ٢ .26

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -0
 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2
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 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤به اُوجٍٞ  .27

 مركزي /حسب متطلبات وزارة التعليم العالي -

 أْٛ ٓظبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .28

 المكتبة المركزية في الجامعة ومكتبة الكلية -

 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( -

 المنهج المقرر للدراسة وحسب المفردات المقرة من الوزارة -

 االطالع على المصادر المساعدة -
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للرمُُن

 هخرخاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

 أصاصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌح / الوضرىي

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والرأهُلُح الوهاراخ الؼاهح 

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الورؼلمح تماتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

طرائك   2019/2019

 الرذرَش
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .46

 اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .47

 
 ؽوائن اُزله٣ٌ اٍْ / هٓي أُووه .48

 ٗظو١ كوؾ أشٌبٍ اُؾؼٞه أُزبؽخ .49

 ١ٍٞ٘ اُلظَ / اَُ٘خ .56

 ٍبػخ 66 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .51

 29/16/2619 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا اُٞطق  .52

 أٛلاف أُووه .53

 .تزويد الطالبات بالمعلومات النظرية في مادة طرائق التدريس0

 .تزويد الطالبات بمعلومات عملية ونظرية في كيفية مواجهة المهنةوبناء شخصية مهنية قوية لهن2

 
 
 
 
 
 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ث٤٘خ أُووه .54

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽو٣وخ اُزو٤٤ْ ؽو٣وخ اُزؼ٤ِْ

طرائق  التعرؼ على  
التدريس وما يتعلق 
 بالعملية التدريسية

 االفزجبه أُ٘بهشخ ؽوائن اُزله٣ٌ

      

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .55

 كتاب طرائق التدريس العامة ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 6

 .مدخل الى طرائق التدريس,عبد الوىاب عوض0 ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُظبكه(  2
 .اتجاىات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس , كوثر حسن2
 .مهارات التدريس الفعاؿ , نايفة قطامي3
 .المبادئ االساسية في طرائق التدريس العامة4

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ ، اُزوبه٣و ،.... ) 
 مجالت العلـو التربوية و النفسية

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ، ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .56

 ر٘ٞع ٓظبكه رؼِْ ٓٞػٞػبد أُووه -6  

أُ٘شٞهح ٝؿ٤و  ٓواعؼخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبدؽوائن اُزله٣ٌ ،االُٔبّ ثٌَ ٓبٛٞ َٓزؾلس ٝعل٣ل ك٢  -2

 أُ٘شٞهح ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُلٝه٣بد

 االكبكح ٖٓ َٓزؾلصبد ٗزبئظ اُجؾٞس اُزغو٣ج٢ -3
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