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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 العلوم التربوية والنفسية القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 مادة القياس والتقويم

 بكلوريوس العلوم التربوية والنفسية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 والتطبيق في الدراسة الثانويةالنشاطات البحثية والمشاهد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/10/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي : .9

 يهدف المنهج إلى إعداد الطالبات لممارسة مهنة التدريس من خالل التعرف على: 

 مفاهيم ومصطلحات عديدة منها القياس،االختبار، التقويم . -1

 وكيفية صياغتها ومزاياها وعيوبها.أنواع االختبارات التحصيلية  -2

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في االرشاد التربوي في المدارس الثانوية. -3

 
نتائج التعلم: بعد تزويد الطالبات بالمادة فأنهن يكن قادرات على إعداد االختبارات وأصول إجرائها وتقييمها في 

تخدام الوسائل الحسابية واإلحصائية التي تساعدهن في تقييم ضوء األهداف المرسومة لها، ومتمكنات من اس

 التحصيل التربوي عند التالمذة أو الطلبة في المستقبل .
 

 

 

 
 



 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   -أ

 ان تتعرف الطالبة على مفاهيم القياس االختبار التقويم      -1أ
 ان تتعرف الطالبة على االهداف التربوية العامة والخاصة كل حسب االختصاص-2أ

 ان تتعرف الطالبة على انواع االختبارات المقالية والموضوعية وقواعد اعدادها ومزاياها وعيوبها -3أ

 ان تتعرف الطالبة على الوسائل الالاختبارية كالبطاقة المدرسية والسجل التراكمي  -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ان تستطيع الطالبة صياغة و كتابة كافة انواع االختبارات المقالية والموضوعية – 1ب 

 يفها في كتابة االسئلة ان تستطيع الطالبة تصميم الخارطة االختبارية وتوظ – 2ب 

 ان تستطيع الطالبة استخراج معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االختبار        – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المناقشة واالستجواب

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية اليومية والشهرية والنهائية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ان يثمن الطالب اهمية عملية التقويم في كافة محاور العملية التعليمية )الطالب ، المدرس ، المنهج( -1ج         

  -2ج

 -3ج

 -4ج   
 

 

 الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 أن يسمح بالحصول على معلومات عن نتائج التعلم و التعليم )طرقه، وسائله، محتوياته...(. -1د

 دعم عملية التعلم وتصحيحه وتحسينه. -2د

 

 

 
 
 



 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  2 القياس والتقويم  الرابعة

     

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

االطالع على املصادر اجلديدة يف كل ماخيص مادة القياس والتقومي واالطالع على املواقع االلكرتونية فيما خيص هذه املادة            -
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكالت العلمية .  -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .   -
 
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف  -
 اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

ة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ومعدلعا يف االمتحان أما القبول يف قسم العلوم الرتبوية والنفسية فهو خيضع لقرار جلن
 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 الكتب املنهجية اضافة اىل مصادر حديثة وشبكة االنرتنيت



 

 المنهجمخطط مهارات 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

القياس   2016

 والتقويم
    √    √    √    √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 العلوم التربوية والنفسية    القسم العلمي  / المركز .2

 القياس والتقويم اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات أشكال الحضور المتاحة .4

 السنوي/ فصلين الفصل / السنة .5

 ساعة 46 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الطالبات لممارسة مهنة التدريس من خالل التعرف على:يهدف المنهج إلى إعداد 

 مفاهيم ومصطلحات عديدة منها القياس،االختبار، التقويم . -1

 أنواع االختبارات التحصيلية وكيفية صياغتها ومزاياها وعيوبها. -2

 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

 ان تتعرف الطالبة على مفاهيم القياس االختبار التقويم      -1أ
 ان تتعرف الطالبة على االهداف التربوية العامة والخاصة كل حسب االختصاص-2أ



 ان تتعرف الطالبة على انواع االختبارات المقالية والموضوعية وقواعد اعدادها ومزاياها وعيوبها -3أ

 تتعرف الطالبة على الوسائل الالاختبارية كالبطاقة المدرسية والسجل التراكميان  -4أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ان تستطيع الطالبة صياغة و كتابة كافة انواع االختبارات المقالية والموضوعية – 1ب    

 ان تستطيع الطالبة تصميم الخارطة االختبارية وتوظيفها في كتابة االسئلة  – 2ب 

 ان تستطيع الطالبة استخراج معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االختبار        – 3ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المناقشة واالستجواب

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية اليومية والشهرية والنهائية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المنهج(ان يثمن الطالب اهمية عملية التقويم في كافة محاور العملية التعليمية )الطالب ، المدرس ، 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 أن يسمح بالحصول على معلومات عن نتائج التعلم و التعليم )طرقه، وسائله، محتوياته...(. -1د

 دعم عملية التعلم وتصحيحه وتحسينه. -2د

   

 املقرربنية  .11

اسم الوحدة / أو  خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
 املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

نظرة عامة عن تطور   2 1تشرين األول 
 التقومي والقياس

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب 
 واالمتحاانت

مفاهيم التقومي والقياس   2 2تشرين األول 
 والعالقة بينهاواالختبار 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب
 واالمتحاانت

األداء الصفي  املناقشة واالستجوابامهية التقومي والقياس يف   2 3تشرين االول 



 واالمتحاانت  العملية الرتبوية

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب انواع التقومي الرتبوي  2 4تشرين األول 
 واالمتحاانت

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب انواع التقومي الرتبوي   2 1تشرين الثاين 
 واالمتحاانت

االختبارات التحصيلية   2 2تشرين الثاين 
 اليت يضعها املدرس

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب اخلارطة االختبارية  2 3تشرين الثاين 
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب اختبارات املقال  2 4تشرين الثاين 
 واالمتحاانت 

االختبارات ذات   2 1كانون األول 
 االجاابت القصرية

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب اختبارات االداء  2 2كانون األول  
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب االختبارات املوضوعية  2  3كانون األول
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب االختبارات املوضوعية  2 4كانون األول 
 واالمتحاانت

حتليل فقرات االختبار   2  1كانون الثاين 
 وحتسينها

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب
 واالمتحاانت

األداء الصفي  املناقشة واالستجوابالتحليل االحصائي   2 2كانون الثاين 



 واالمتحاانت لفقرات االختبار

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب معامل السهولة  2  3كانون الثاين 
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب معامل الصعوبة  2 4كانون الثاين 
 واالمتحاانت

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب معامل التمييز  2 1شباط    
 واالمتحاانت

مواصفات االختبار   2  2شباط    
 اجليد

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب انواع الصدق  2  1آذار    
 واالمتحاانت 

 األداء الصفي  تطبيق   2آذار    

األداء الصفي   تطبيق   3آذار     
 واالمتحاانت 

األداء الصفي   تطبيق    4آذار     
 واالمتحاانت 

األداء الصفي   تطبيق   1نيسان 
 واالمتحاانت 

األداء الصفي   تطبيق   2نيسان  
 واالمتحاانت 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب الثبات  2 3نيسان 
 واالمتحاانت 



 

 

 البنية التحتية  .12

 وآخرون.التقومي والقياس ،أتليف مصطفى حممود اإلمام  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .2000التقويم والقياس في التربية وعلم النفس،سامي ملحم، -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 .2008القياس والتقويم في التربية والتعليم،توما جورج الخوري، -2

القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية، صالح  الالدين محمالود  -3

 .2007عحم،

 
والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 االطالع على كل ماهو حديث وينشر يف اجملالت العلمية احملكمة

cafe.com/book/83rjar.hthttp://www.alkutub ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
ml 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االطالع على كل ماهو حديث في اختصاص المناهج وطرائق التدريس والقياس والتقويم -

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في اعداد مدرسات كفوءات في  كيفية  -

 صياغة االسئلة وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

 
 
 

 

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب املوضوعية والشمولية  2  4نيسان 
 واالمتحاانت 

حتسني بعض وسائل   2  1مايس   
 التقومي غري االختبارية

األداء الصفي  املناقشة واالستجواب
 واالمتحاانت 

 _____     مراجعة عامة   2 2مايس  

 ____      االمتحاانت النهائية   ___  4و  3مايس 

http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.html
http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.html
http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.html
http://www.alkutubcafe.com/book/83rjar.html
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا  
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 مادة طرائق تدريس اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .16
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 مهارات التفكير بالطريقة المناسبة ألداء خطوات الدرس داخل الصف  -3

 مهارات التطوير الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع االخرين  -4

 



 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .24

 االهداف المعرفية   -ب

 قدر من المعرفة العلمية .تمكين الطالبات من الحصول على أكبر  -1أ
 تمكين الطالبات من الحصول على فهم اخالقيات المهنة . -2أ

 تمكين الطالبات من الحصول على فهم المعارف األساسية في التطبيقات طرائق التدريس. -3أ

 تمكن الطالبات من الحصول على معرفة القواعد االساسية لطرائق التدريس وتوظيفها في الدرس .  -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تمكين الطالبات من حل المشكالت الخاصة بطريقة التدريس . – 1ب 

 تمكين الطالبات من حل المشكالت المرتبطة بخطوات التدريس وتوظيف الطريقة النسب. – 2ب 

 ي الدرس .تمكين الطالبات من حل المشكالت المرتبطة بالطريقة التي تالئم الطالب ف – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطالبات باألساسيات والمواضيع االضافية . -

تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على المستوى العلمي من خالل استخدام الطالبات للمكتبة  -

 واالنترنيت .
 الطلب من الطالبات بأجراء بعض المهارات الطرائق التدريس في الدرس واالعتماد على انفسهن .   -

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية . -

 امتحانات نهائية . -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية في الدرس . -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات. -
 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 من خالل ربط المتغيرات على مستوى الطرائق التدريس . -1ج         

 تمكن الطالبات من التوصل الى العالقات بين طرائق التدريس المختلفة .  -2ج

 مهارات علمية  تمكن الطالبات من التوصل الى الطريقة االنسب الى الدخول في الدرس. -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 تزويد الطالبات باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات السابقة لحل المشاكل العلمية. -

 تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على المستوى العلمي في كافة المستويات الطرائق التدريس. -
 ات العلمية .  الطلب من الطالبات أثناء المحاضرات ألجراء بعض التطبيق -

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات تتطلب مهارات عملية وعلمية . -

 امتحانات يومية . -



 درجات مشاركة يومية ألسئلة المنافسة للمواضيع . -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات . -

 

 

 )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

تمكين الطالبات من جعل مادة التطبيقات لطرائق التدريس قاعدة لهن لالستفادة منها في كيفية  -1د

 توصيل الطريقة االنسب .

 تمكين الطالبات من اجتياز مقبالت العمل من خالل بناء شخصية قوية لهن .  -2د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 بكتاب من الوزارة .وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع لجنة عمداء الكليات التربية في العراق يبلغ الينا  -

ارسال الطالبات للتدريب من خالل استغالل مدة التطبيق العلمي في المدارس الثانوية والمعمول به في  -

 كليات التربية واالدب .
 تدريب الطالبات على خبرات تحاكي الواقع . -

 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتياً . -

 مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية .درجات  -
 درجات محددة للحضور واالنتظام . -

 بنية البرنامج  .25

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - 2 طرائق تدريس  الثالثة

     

     

     

     
     
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

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 .



 
 

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(معيار القبول  .27

 مركزية / حسب متطلبات وزارة التعليم العايل .  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 املكتبة املركزية يف اجلامعة ومكتبة الكلية . -
 شبكة املعلومات الدولية )االنرتنيت( . -

 املقرة من الوزارة .املنهج املقرر للدراسة وحسب املفردات  -

 االطالع على مصادر مساعدة. -

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوىالسنة / 

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

                 اساسي طرائق تدريس   2019-2020

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .9

 االقتصاد المنزلي    القسم العلمي  / المركز .10

 طرائق التدريس  اسم / رمز المقرر .11

 نظري فقط  أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي الفصل / السنة .13

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 9/2019/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 تزويد الطالبات ابملعلومات النظرية يف كيفية توصيل طريقة التدريس  -

 تدريس الطالبات العلوم االساسية والداعمة هلن  -

هلن من خالل االرشادات والنصائح تزويد الطالبات مبعلومات علمية ونظرية يف كيفية مواجهة املهنة وبناء شخصية مهنية قوية  -
 اليت تقدم هلن .

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1 الصفحة

 
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية   -أ

 تدريب الطالبات على كيفية القيام بالتدريس واي طريقة تكون افضل على مستوى التقبل . -1أ
 قدراتهن العلمية والمهنية .تعريف الطالبات كيفية تطوير  -2أ

 تمكينهن من معرفة انتقاء النصوص والنماذج التي تتمتع بمواصفات الدرس . -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 إكساب الطالبات مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما يخص المادة المقررة .  – 1ب

 ريقة المالئمة لتطبيق في الدرس .تدريبهن على ايجاد الط – 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

اعطاء المحاضرات والقاءها على الطالبات من خالل شاشات العرض . واستخدام االنترنت كما تعطي 

 للطالبات واجبات الختيار انسب طريقة .

 
 طرائق التقييم      

 quizzesاجراء امتحانات يومية سريعة  -

 اجراء االمتحانات الشهرية . -
 اجراء االمتحانات النهائية . -
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطالبات من تطبيق المعلومات التي درسنها على المادة بصورة عملية . -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن .  -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع .-3ج

 تنمية اخالقيات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية علياً.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 أعطا المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عملياً.

 

 
 طرائق التقييم    

 والشهرية والنهائية  quizzesاالمتحانات اليومية  سريعة  -

 
 

 

 



  
 2 الصفحة

 
  

 

 البنية التحتية  .16

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 

 

 

 

 الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



  
 3 الصفحة

 
  

 مدرس املادة / م. قيس ذايب عبد علي

 التعليم العالي والبـحث العلميوزارة   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية الرتبية للبنات:   ة/ املعهدالكلي   
 العلوم الرتبوية والنفسية:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 : أ.د.نبيل عبد العزيز عبد الكرمي          اسم املعاون العلمي :  م. د. علي مؤيد سلطان             اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                         ٢٠١٩/ ٢٥/٨:    لتاريخ  ا    
   
 زوان رمضان صاحلاسم التدريسي:م.د.غ   

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 4 الصفحة

 
  

 
 

      

المقررنموذج وصف          

  

 برنامج االكاديميوصف ال

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .17

 قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية للبنات     / المركز علمي القسم ال .18

 أسس التربية  اسم / رمز المقرر .19

 طالبات أشكال الحضور المتاحة .20

 2019-2018الفصل االول والثاني  الفصل / السنة .21

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 25/8/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

.يهدف الى جعل الطلبة يعرفون االسس العامة والمبادئ التي تقوم عليها التربية من خالل استعراض 1

 مجموعة من االسس كاالساس التاريخي واالجتماعي واالقتصادي والعلمي
 .تنمية القيم في التربية العربية واالسالمية  2  

 عبر التاريخ عن التربيةعلى مهارات البحث  البات.تعليم الط3

 

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

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

 البرنامج.



  
 5 الصفحة

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18

  هداف المعرفية األ -أ
 جعل الطلبة يعرفون مبادئ التربية  --1أ

 جعل الطلبة يفهمون االساس التاريخي للتربية -2أ

  جعل الطلبة يميزون اهمية االساس االجتماعي  -3أ
 جعل الطلبة يعرفون اثر التربية في االقتصاد والتنمية  -4أ
 جعل الطلبة يفهمون دور العلم في التربية  -5أ
 يعرفون النظم التعليمية-6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية التفكير العلمي  - 1ب

 تنمية مهارات الطالب التاريخية  – 2ب 

 تنمية مهارات النقد العلمي - 3ب 

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة , المناقشة , االستجواب 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  معرفة حضارة وادي الرافدين  -1ج

 تنمية الحس االجتماعي -2ج

 حث الطلبة على التحصيل-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة , المناقشة , االستجواب

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية

 

 

 

 

 



  
 6 الصفحة

 
  

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 7 الصفحة

 
  

 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

المحاضرة  اسس التربيه علوم تربوية ونفسية 2 االول

 والمناقشة
االختبارات 

 التحصيلية 
معنى التربيه واهداف  = 2 الثاني

 التربيه
= = 

اضروريات واهمية  = 2 الثالث

 التربيه
= = 

 = = نظريات التربيه = 2 الرابع
 = = مجاالت التربيه = 2 الخامس
 = = االساس التأريخي = 2 السادس
 = = تطوور اسس التربية = 2 السابع
التربية في المجتمعات  = 2 الثامن

 البدائية

= = 

 = = التربية الصينية = 2 التاسع 
 = = اليونانية = 2 العاشر 
الحادي 

 عشر
التربية العربية  = 2

 االسالمية

= = 

التربية في عصر  = 2 الثاني عشر

 ماقبل االسالم

= = 

اعالم الفكر التربوي  = 2 الثالث عشر

 خلدونالعربي / ابن 

= = 

 = = ابن سنا  = 2 الرابع عشر 
الخامس 

 عشر 
 = = الغزالي = 2

السادس 

 عشر
التربية الحديثة / جان  = 2

 جاك روسو

= = 

 = = جون ديوي  = 2 السابع عشر
 = = االساس االجتماعي  = 2 الثامن عشر
عالقة التربية  = 2 التاسع عشر

 بالمجتمع

= = 

 = = التربية بالبيئةعالقة  = 2 العشرون
الواحد 

 والعشرون
 = = التربية الخلقية = 2

الثاني 

 والعشرون 
 = = التربية الصحية = 2

الثالث 

 والعشرون
 = = التربية العائلية = 2

 = = االساس االقتصادي = 2الرابع 



  
 8 الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .20

 اسس التربية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب التاريخ واالجتماع واالقتصاد  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االجتماع التربوي  –فلسفات تربوية 

االلكترونية, مواقع ب ـ المراجع 

 االنترنيت....
 مواقع تربوية ونفسية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 تطوير المادة الدراسية حسب الخطة السنوية  لتحديث البرامج الدراسية المعتمدة في الكلية 

 

 ورش العمل والندوات والمؤتمرات واالفادة من توصياتها

 

 

 
 

 
 
 
 

 والعشرون
الخامس 

 والعشرون 
 = = مفهوم التنمية = 2

السادس 

 والعشرون
 = = التربية والتنمية = 2

السابع 

 والعشرون
العائد االقتصادي  = 2

 للتعليم

= = 

الثامن 

 والعشرون
 = = التنمية والتخطيط = 2

التاسع 

 والعشرون
 = = تمويل التعليم = 2

 = = مصادر التمويل = 2 الثالثون
      



  
 9 الصفحة

 
  

 

 العالي والبـحث العلميوزارة التعليم 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة : تكريت
 الكلية/ املعهد:  الرتبية للبنات

 والنفسيةالقسم العلمي   : العلوم الرتبوية 
 1/9/2019اتريخ ملء امللف :  

 االسم:م.د. موفق جنم عبود
 التوقيع :                                                  التوقيع   :                     

 انأ.م.د. علي مؤيد سلط اسم رئيس القسم: ا. د.نبيل عبد العزيز عبد العزيز          اسم املعاون العلمي :     
 التاريخ                                                                   :التاريخ :                     

 
 
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
 التاريخ     

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد                                                                              

  والمعاهد للكليات األكاديمي البرنامج وصف استمارة
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  إجيازا مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .29

 العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للبنات القسم العلمي / المركز  .30

اسم البرنامج األكاديمي او  .31

 المهني 
 مادة علم االجتماع التربوي

 بكالوريوس تربية اسم الشهادة النهائية  .32

 النظام الدراسي : .33
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي/مقررات

 الدراسة النظرية برنامج االعتماد المعتمد   .34

 المكتبة واالنترنت المؤثرات الخارجية األخرى  .35

 
 1/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي .37

 .معرفة وفهم معنى علم االجتماع التربوي وما يتعلق بها من معايير1

 .مهارات نظرية تمكن الطالبة من تحليل وفهم  مشكالت التربية2

 .مهارات التفكير والتحليل تمكنهم من معرفة أهمية علم االجتماع التربوي3

 .مهارات التطوير الذاتي الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين3

 .تعلم أهم المشاكل التي تواجه التربية4

 .تعلم التطبيقات العملية لحل مشاكل العملية التربوية5
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .38

 األهداف المعرفية  -ت
 تمكين الطالبات من الحصول على اكبر قدر من المعرفة العلمية  -1أ

 تمكين الطالبات من فهم أخالقيات المهنة-2أ

 تمكين الطالبات من الحصول على معرفة المبادئ  لعلم االجتماع التربوي -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

 تمكين الطالبات من حل المشكالت الخاصة للطلبة –1ب 

 التطبيق العملي لعلم االجتماع التربوي–2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .تزويد الطالبات باألساسيات والمواضيع اإلضافية1

 المدروسة نظريا على المستوى العملي.تطبيق المواضيع 2

 .الطلب من الطالبات بعض التطبيقات العملية لعلم االجتماع التربوي3

 .الشرح والتوضيح4

 .طريقة المحاضرة 5

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية -
 امتحانات نهائية -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية -
 واالنتظام في المحاضراتدرجات للحضور  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكن الطالبات من التوصل إلى العالقات بين مشكالت التربية -1ج         

 مهارات تمكن الطالبات من التوصل إلى معرفة دقيقة بمواضيع علم االجتماع التربوي-2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطالبات باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة لحل المشاكل  -

 العملية التربوية
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 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي  -
 الطلب من الطالبات أثناء المحاضرات إلجراء بعض التطبيقات العملية -
 طريقة المناقشة والمحاضرة -

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية وشهرية -
 امتحانات نهائية -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات -

 

 
 

 

 الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 تمكين الطالبات من جعل مادة علم االجتماع التربوي قاعدة لهن لالستفادة منها -1د

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل شخصية قوية لهن-2د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع لجنة عمداء كليات التربية في العراق يبلغ الينا بكتاب من الوزارة-   

 إرسال الطالبات للتدريب من خالل استغالل مدة التطبيق العملي في المدارس الثانوية -

 تدريب الطالبات على خبرات تحاكي الواقع -

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتيه حلها ذاتيا -
 درجات مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -
 درجات محددة للحضور واالنتظام -

 بنية البرنامج  .39

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 --- 2 علم االجتماع التربوي  األولى

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .40

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1
 إدارة الوقت وحتديد األوليات بشكل منظم -2
 
 

 المعهد(معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  .41

 مركزي /حسب متطلبات وزارة التعليم العايل -
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

 املكتبة املركزية يف اجلامعة ومكتبة الكلية ومكتبة القسم -

 شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( -

 املنهج املقرر للدراسة وحسب املفردات املقرة من الوزارة -

 املساعدةاالطالع على املصادر  -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 الشخصي(والتطور 

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

علم االجتماع   2018/2019

 التربوي
 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .25

 العلوم التربوية والنفسية القسم العلمي  / المركز .26

 
 علم االجتماع التربوي اسم / رمز المقرر .27

 نظري فقط أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي السنةالفصل /  .29

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

 8/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 .تزويد الطالبات ابملعلومات النظرية يف مادة علم االجتماع الرتبوي1

 .تزويد الطالبات مبعلومات عملية ونظرية يف كيفية مواجهة املهنة وبناء شخصية مهنية قوية هلن2

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22

 األهداف المعرفية  -أ
 تعريف الطالبات بعلم االجتماع التربوي وأهميته -1أ

 تمكين الطالبات على كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية-2أ

 حل المشكالت التي تواجه العملية التربوية -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 إكساب الطالبات مهارات تطبيق علم االجتماع التربوي– 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إعطاء المحاضرات وإلقاءها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام االنترنت  -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 إجراء امتحانات يومية سريعة-

 إجراء االمتحانات الشهرية -

 إجراء االمتحانات النهائية -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المعلومات التي درسنها في علم االجتماع التربويتمكين الطالبات من تطبيق -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن-2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع-3ج

 تنمية أخالقيات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية عليا  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 إعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا -
 المناقشة -
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 البنية التحتية  .24

 كتاب علم االجتماع الرتبوي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مقدمة يف علم االجتماع الرتبوي ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 د.نبيل عبد اهلادي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 النفسيةجمالت العلوم الرتبوية و 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية السريعة والشهرية والنهائية -1 -
 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -2 -

 

 

 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات  -د 

 تمكين الطالبات من جعل مادة علم االجتماع التربوي قاعدة لهن لالستفادة منها -1د 

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل شخصية قوية لهن-2د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-3د

 

 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

العملية  التعرف على  
 الرتبوية وحل مشاكلها

 االختبار المناقشة علم االجتماع التربوي
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 
 
 
 

 

تهدف المادة الى توضيح المفاهيم األساسية لمادة علم االجتماع التربوي خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

وعالقته بالعلوم االخرى وتعريف الطالب بماهية مؤسسات التربية والتنشئة االجتماعية في المجتمع 

 التفاعل االجتماعي في مؤسسات التربويةوكيفية 

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -1

اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في علم االجتماع التربوي،مراجعة البحوث والدراسات المنشورة  -2

 وغير المنشورة في الجامعات والدوريات

 اإلفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -3
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : تكريت 
 الكلية/ املعهد: كلية الرتبية للبنات 
 القسم العلمي: العلوم الرتبوية والنفسية 
 اتريخ ملء امللف :   

 التوقيع :                                                           التوقيع :   
 اسم رئيس القسم : أ.د. نبيل عبد العزيز عبد الكرمي         

 :  م. د. علي مؤيد سلطان            اسم املعاون العلمي 
 التاريخ :                                                                                                ٢٠١٩/ 5/9التاريخ :   

 اسم التدريسي :م.م. فاروق خلف عبيد
                                             

 دقـق امللف من قبل شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

 وصف استمارة

 األكاديمي البرنامج

  والمعاهد للكليات
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 التاريخ :                      
 التوقيع :

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

   

 نموذج وصف المقرر       

  

 وصف البرنامج االكاديمي

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

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة, والبد من الربط بينها وبين وصف 

  البرنامج.

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية للبنات     المركز /القسم العلمي   .2

 أسس التربية  رمز المقرر /اسم  .3

 طالبات أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2018الفصل االول والثاني  السنة /الفصل  .5

 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 5/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

جعل الطلبة يعرفون االسس العامة والمبادئ التي تقوم عليها التربية من خالل استعراض يهدف الى . 1

 مجموعة من االسس كاألساس التاريخي واالجتماعي واالقتصادي والعلمي
 تنمية القيم في التربية العربية واالسالمية2.

 تعليم الطالبات على مهارات البحث عن التربية عبر التاريخ3.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطلبة يعرفون مبادئ التربية  -1
 جعل الطلبة يفهمون االساس التاريخي للتربية -2
 جعل الطلبة يميزون اهمية االساس االجتماعي   -3
 جعل الطلبة يعرفون اثر التربية في االقتصاد والتنمية  -4
 جعل الطلبة يفهمون دور العلم في التربية  -5
 يعرفون النظم التعليمية -6
  
 . األهداف المهارآتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تنمية التفكير العلمي  - 1
 تنمية مهارات الطالب التاريخية  – 2
     العلميتنمية مهارات النقد  - 3

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب , المناقشة , المحاضرة 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 معرفة حضارة وادي الرافدين   -1ج

 تنمية الحس االجتماعي  -2
 حث الطلبة على التحصيل -3
 طرائق التعليم والتعلم     

 االستجواب, المناقشة , المحاضرة 
 
 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
1- 
2- 
3- 

4-    
 

 بنية المقرر  .10

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

المحاضرة  اسس التربية علوم تربوية ونفسية 2 االول

 والمناقشة
االختبارات 

 التحصيلية 
معنى التربية واهداف  = 2 الثاني

 التربية
= = 

 = = ضروريات واهمية التربية = 2 الثالث
 = = نظريات التربية = 2 الرابع

 = = مجاالت التربية = 2 الخامس
 = = االساس التاريخي = 2 السادس
 = = تطور اسس التربية = 2 السابع
التربية في المجتمعات  = 2 الثامن

 البدائية
= = 

 = = التربية الصينية = 2 التاسع 
 = = اليونانية = 2 العاشر 
الحادي 

 عشر
 = = التربية العربية االسالمية = 2

الثاني 

 عشر
التربية في عصر ما قبل  = 2

 االسالم
= = 

الثالث 

 عشر
اعالم الفكر التربوي  = 2

 ابن خلدون /العربي 
= = 

الرابع 

 عشر 
 = = ابن سنا  = 2

الخامس 

 عشر 
 = = الغزالي = 2

السادس 

 عشر
جان جاك  /التربية الحديثة  = 2

 روسو
= = 

السابع 

 عشر
 = = جون ديوي  = 2

الثامن 

 عشر
 = = االساس االجتماعي  = 2

التاسع 

 عشر
 = = التربية بالمجتمععالقة  = 2
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 = = عالقة التربية بالبيئة = 2 العشرون
الواحد 

 والعشرون
 = = التربية الخلقية = 2

الثاني 

 والعشرون 
 = = التربية الصحية = 2

الثالث 

 والعشرون
 = = التربية العائلية = 2

الرابع 

 والعشرون
 = = االساس االقتصادي = 2

الخامس 

 والعشرون 
 = = مفهوم التنمية = 2

السادس 

 والعشرون
 = = التربية والتنمية = 2

السابع 

 والعشرون
 = = العائد االقتصادي للتعليم = 2

الثامن 

 والعشرون
 = = التنمية والتخطيط = 2

التاسع 

 والعشرون
 = = تمويل التعليم = 2

 = = مصادر التمويل = 2 الثالثون
 

 البنية التحتية  .11

 اسس التربية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب التاريخ واالجتماع واالقتصاد  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

, المجالت العلمية ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
 ,....  ( التقارير

 االجتماع التربوي  –فلسفات تربوية 

 مواقع تربوية ونفسية ....مواقع االنترنيت, ب ـ المراجع االلكترونية

 
 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
تطوير المادة الدراسية حسب الخطة السنوية  لتحديث البرامج الدراسية المعتمدة في الكلية  ورش العمل والندوات 

 .والمؤتمرات واالفادة من توصياتها 



  
 9 الصفحة

 
  

 
 
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

  لقاء حممد صاحل مرعي حسن العزاوي االسم:   
 اجلامعة  : تكريت   
 الكلية/ املعهد:  الرتبية للبنات   
 القسم العلمي    : العلوم الرتبوية والنفسية   
 2019/  8/ 25اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                                    التوقيع :       
 املعاون العلمي:أ.م.د. علي مؤيد سلطان                   اسم رئيس القسم : أ.د. نبيل عبد العزيز عبد الكرمي البدري                اسم    
                 التاريخ   :                                                                 التاريخ  :                                           
   
 

                                                                            
 دقـق امللف من قبل        
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    
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 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
      

 اديمي وصف البرنامج األك       

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضباً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من 
الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .43

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية  للبنات القسم العلمي / المركز  .44

اسم البرنامج األكاديمي  .45

 او المهني 
 علم نفس النمو )طفولة ومراهقة(

 بكالوريوس/ ماجستير/علم النفس التربوي اسم الشهادة النهائية  .46

 النظام الدراسي :  .47
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

برنامج االعتماد  .48

 المعتمد  
 ال يوجد

المؤثرات الخارجية  .49

 األخرى 
 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية

 2019 /25/8 تاريخ إعداد الوصف  .50

 أهداف البرنامج األكاديمي .51

تزويد الطالبات بالعلوم والمعارف التي تتعلق بالنمو االنساني بمراحله العمرية المختلفة من -1

 المرحلة الجنينية الى مرحلة الشيخوخة. 
–مراهقة –تعريف وتدريب الطالبات على اساليب متطلبات تلك المراحل الحياتية )طفولة  -2

 شيخوخة(.–رشد 
 الكلية للتدريس في المراحل المتوسطة والثانوية .اعداد جيل من خريجات  -3

 تزويد الطالبات بالعلم والمعرفة لمواجهة  متطلبات الحياة وتطورها. -4
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .52

 االهداف المعرفية   -ث
 ان تتعرف الطالبة على معنى النمو والتطور االنساني.       -1أ

 ان تتعرف على قوانين النمو وخصائصه -2أ

تزويد الطالبات بالخبرات التربوية والعلمية لحل مشكحت الطلبة في المراحل  -3أ

 الدراسية المختلفة
 تزويد الطالبات بنتائج االبحاث والدراسات النفسية في هذا المجال -4أ
   -5أ
   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تعريف الطالبات باساليب تربية وتنشئة االطفال وكيفية التعامل معهم  – 1ب 

 تمكين الطالبات من مواجهة وحل مشكحت الطفولة والمراهقة  – 2ب 

 القرارات واتخاذ الدورتنمية الثقة بالنفس واالعتماد على الذات واتخاذ         – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -1
 المحاضرة إلقاء -2
 المناقشة طريقة -3

 طرائق التقييم      

 النظرية االختبارات -1
 الطالبة من الراجعة والتغذية التقارير -2
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 بناء منظومة قيمية ايجابية في سلوك الطالبات -1ج         

 القدرة على المناقشة وتوجيه االسئلة والحوار بطرق ايجابية -2ج

 القدرة على التعامل مع الطالبات داخل المدرسة وخارجها -3ج

 ان تنمي الطالبة في نفسها السلوك االيثاري -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 12 الصفحة

 
  

 االستكشافية -1
 المحاضرة إلقاء -2
 المناقشة طريقة -3
 طرائق التقييم    

 النظرية االختبارات -1
 الطالبات من الراجعة والتغذية التقارير -2

 
 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -د 

 والتطور الشخصي(.

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضو  ودقة -1د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد  -2د

 على حل المشكحت

 القدرة على المبادرة في النشاطات الحصفية -3د

 التكيف بنجا  مع االوضاع والمواقف المتغيرة-4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 االستكشافية -1
 المحاضرة إلقاء -2
 المناقشة طريقة -3

 

 طرائق التقييم          

 النظرية االختبارات -1
 الطالبات من الراجعة والتغذية التقارير -2

 
 

 بنية البرنامج  .53

المرحلة 

 الدراسية 
رمز المقرر أو 

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

بكالوريوس 

المرحلة 

 الثانية

علم نفس النمو )طفولة  

 ومراهقة(
ساعتان 

 اسبوعيا
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 التخطيط للتطور الشخصي .54

 ونشاط بفاعلية المجموعة ضمن العمل -1
 منظم بشكل االوليات وتحديد الوقت ادارة -2
 واقناعهم االخرين تحفيز على القدرة -3
 العمل ادارة في االستقاللية -4

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .55
 

 % فما فوق60املعدل  
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .56
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 والجامعة للكلية االلكتروني الموقع -1
 ومصادره المعني القسم كتب -2
 للجامعة المركزية المكتبة -3
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 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
األهداف  األهداف المعرفية 

المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة 

والتأهيلية المنقولة) 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 الشخصي(
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

علم نفس النمو   الثانية

 طفولة ومراهقة
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .33

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية للبنات    القسم العلمي  / المركز .34

 علم نفس النمو )طفولة ومراهقة( اسم / رمز المقرر .35

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .36

 سنوي الفصل / السنة .37

عدد الساعات الدراسية  .38

 )الكلي(
 ( ساعة16)

 2019 /8/  25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

الطالبات ابملعارف الرتبوية والنفسية وتعليمهن املبادئ والطرق احلديثة يف دراسة  النمو وخصائصه تزويد 
 ومتطلبات املراحل العمرية للنمو االنساين

تزويد الطالبات ابخلربات والنظرايت النفسية ونتائج االحباث والدراسات احمللية والعاملية فيما خيص علم نفس  
 النمو

 ت على كتابة البحوث والتقارير وتلخيص االفكار النظرية والتطبيقية يف جمال علم نفس النموتدريب الطالبا

 

ً ألهم خصائص  المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضبا

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 ؛والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



  
 1 الصفحة
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 بنية المقرر .26

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

ان تتعرف   

الطالبة على ما 

جاء في القران 

الكريم والحديث 

النبوي الشريف 

فيما يخص 

مراحل النمو 

 وتطوره

رعاية الطفولة في 

 القران الكريم
الشر  و 

 المناقشة
 االمتحان

تعريف النمو /    

قوانينه/ العوامل 

المؤثرة في النمو / 

البيئية والوراثية/ 

المرحلة الجنينية 

 خصائصها ومتطلباتها

  

مرحلة الطفولة    

المبكرة والمتوسطة 

والمتاخرة / مشكحت 

الطفولة اسبابها 

 واعراضها وسبل حلها

  

مرحلة المراهقة /    

معناها / مراحلها / 

خصائصها / مكشحت 

المراهقة / سبل حلها / 

كيفية تكيف المراهق 

مع نفسه مع االخرين / 

كيفية اختيار المراهق 

 للتخصص والمهنة

  

مرحلة الرشد / معناها    

متطليباتها / مهامها  /

تكوين االسرة /  /

 تحمل المسوؤليات 

  

مرحلة الشيخوخة /    

متطلباتها وخصائصها 
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 البنية التحتية  .27

 جتمع املواد املقررة من كتب خمتلفة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االلوسي جمال/  والمراهقة الطفولة نفس علم -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 خان علي واميمة

 عريفج سامي/  التطوري النفس علم -2
  حسان شفيق/التطور النفس علم اساسيات -3
 االنترنيت -4

الكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ 

 ) المجحت العلمية , التقارير ,....  (
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .28

 المقرر موضوعات تعلم مصادر تنوع -1
 البحوث مراجعة والنفسية، التربوية المجاالت في وجديد مستحدث ماهو بكل االلمام -2

 والدوريات الجامعات في المنشورة وغير المنشورة والدراسات
 التجريبية البحوث نتائج مستحدثات من االفادة -3

 

 

وامراضها ورعاية 

 المسنين

نظريات النمو النفسي    

)نظرية بياجيه ، 

نظريه فرويد ، نظرية 

برونر ، نظرية كولبرك 

 ، نظرية اريكسون
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم : أ.م.د زبيدة عباس محمد هندي الحياني     

 اجلامعة  : تكريت   
 الكلية/ املعهد:  الرتبية للبنات   
 القسم العلمي    : العلوم الرتبوية والنفسية   
 2019/  8/ 25اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :  أ.د نبيل عبد العزيز عبد الكرمي          اسم املعاون العلمي :  أ.م.د علي مؤيد سلطان                    
 التاريخ  :                                                                                  التاريخ   :                                   
   
 

                                                                 
 دقـق امللف من قبل               

 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 جلودة واألداء اجلامعي:اسم مدير شعبة ضمان ا    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .57

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية  للبنات القسم العلمي / المركز  .58

اسم البرنامج األكاديمي او  .59

 المهني 
 االرشاد التربوي والصحة النفسية 

 ماجستير/ دكتوراه /علم النفس التربويبكالوريوس /   اسم الشهادة النهائية  .60

 النظام الدراسي :  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .62

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .63

 2019 /8/ 25 تاريخ إعداد الوصف  .64

 أهداف البرنامج األكاديمي .65

 تزويد الطالبات بالمعارف التربوية و النفسية وتعليمهن المبادئ و الطرق الحديثة في دراسة العلمية االرشادية 

 والنفسية واعداد كوادر تعليمية في التربية وعلم النفس والمساهمة في تطوير الكوادر العامة في المجال التربوي

 والنفسي

االستفادة من نظريات االرشاد وتطبيقاتها التربوي في مجال التعليم وفي حل المشكالت تزويد الطلبة بكيفية 

 االجتماعية .
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .66
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 االهداف المعرفية   -ج
 ان يتعرف على مفهوم االرشاد التربوي والنفسي       -1أ

 ان يصنف اهداف االرشاد التربوي والنفسي -2أ

 ان يبرهن على صحة االفكار التي جاءت بها نظرية الذات لكارل روجر -3أ
 ان يقارن بين التوجيه واالرشاد -4أ
 ان يصمم برنامج ارشادي في حل مشكلة قلق االمتحان -5أ
 م على قيمة العمل الجماعي في عملية االرشادان تحك -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 معرفة الطالبة لمفهوم التكيف الذاتي والبايولوجي – 1ب 

 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 2ب 

 تطبيق التطبيقات التربوية للنظرية السلوكية في االرشاد       – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -4
 المحاضرة إلقاء -5
 المناقشة طريقة -6

 طرائق التقييم      

 النظرية االختبارات -3
 الطالبة من الراجعة والتغذية التقارير -4
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ان تبدي الطالبة اهتماماَ بموضوع االرشاد التربوي -1ج         

 تحترم افكار الطالبات االخريات في تطوير العملية االرشادية -2ج

 القدرة على التعامل مع الطالبات داخل المدرسة وخارجها -3ج

 ان تنمي الطالبة في نفسها السلوك االيثاري -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -4
 المحاضرة إلقاء -5
 المناقشة طريقة -6
 طرائق التقييم    

 النظرية االختبارات -3
 الطالبات من الراجعة والتغذية التقارير -4
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -1د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد على حل  -2د

 المشكالت

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

 التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغيرة-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االستكشافية -4
 المحاضرة إلقاء -5
 المناقشة طريقة -6

 

 طرائق التقييم          

 النظرية االختبارات -3
 الطالبات من الراجعة والتغذية التقارير -4

 
 

 بنية البرنامج  .67

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

بكالوريوس 

 المرحلة الثالثة
تتطلب )س(  االرشاد التربوي والنفسي 

 ساعة معتمدة
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .68



  
 8 الصفحة

 
  

 ونشاط بفاعلية المجموعة ضمن العمل -5
 منظم بشكل االوليات وتحديد الوقت ادارة -6
 واقناعهم االخرين تحفيز على القدرة -7
 العمل ادارة في االستقاللية -8

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .69
 

 %65املعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .70

 والجامعة للكلية االلكتروني الموقع -4
 ومصادره المعني القسم كتب -5
 للجامعة المركزية المكتبة -6

 



  
 9 الصفحة

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

االرشاد   الثالثة

التربوي 

 والنفسي

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 10 الصفحة

 
  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .41

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية للبنات    القسم العلمي  / المركز .42

 االرشاد التربوي والصحة النفسية اسم / رمز المقرر .43

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي الفصل / السنة .45

 ( ساعة16) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 2019 /8/  25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

تزويد الطالبات بالمعارف التربوية والنفسية وتعليمهن المبادئ والطرق الحديثة في دراسة العملية 

 االرشادية والنفسية واعداد كوادر

 التربية وعلم النفس والمساهمة في تطوير الكوادر العامة في المجال التربوي والنفسيتعليمية في 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .29



  
 1الصفحة 

 
  

 

 األهداف المعرفية   -أ
 ان تتعرف الطالبة على مفهوم االرشاد التربوي والنفسي -1أ

 ان تصنف اهداف االرشاد التربوي والنفسي -2أ

 تبرهن على صحة االفكار التي جاءت بها نظرية الذات لكارل روجران  -3أ
 ان تقارن بين االرشاد والتوجيه-4أ
 ان تصمم برنامج االرشاد في حل مشكلة قلق االمتحان -5أ
 ان تحكم على قيمة العمل الجماعي في عملية االرشاد  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة الطالبة لمفهوم التكيف الذاتي والبايولوجي– 1ب

 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 2ب

 القدرة على تطبيق التطبيقات التربوية للنظرية السلوكية – 3ب

 عينةالقدرة على صياغة المقترحات في حل مشكلة م    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -1
 المحاظرة إلقاء -2
 المناقشة طريقة -3

 
 طرائق التقييم      

 النظرية االختبارات -1
 الطالبات من الراجعة والتغذية التقارير -2
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان تبدي الطالبة اهتماما واضحا بموضوع االرشاد -1ج

 افكار زميالتها من الطالبات في تطوير العملية االرشاديةان تحترم  -2ج

 ان تكون قادرة على حسن التعامل مع الطالبات-3ج

 ان تنمي الطالبة في نفسها السلوك االيثاري  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة طريقة-3       المحاضرة إلقاء-2     االستكشافية -1

 طرائق التقييم    

 النظرية االختبارات -1
 الطالبات من الراجعة والتغذية التقارير -2

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -1د

 بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالتجمع المعلومات  -2د

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

 التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المغيرة   -4د



  
 2الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .31

 خمتلفةجتمع املواد املقررة من كتب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ابن -االرشاد الرتبوي والنفسي د. صاحل حياوي الداهري، جامعة بغداد-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 رشد 

االرشاد الرتبوي والنفسي من منظور حديث، هادي مشعان ربيع، -2 
  2008مكتبة اجملتمع العريب

التوجيه واالرشاد والنفسي والصحة النفسية والعالج النفسي حامد -3 
 ، القاهرة2عبد السالم زهران، ط

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 التقارير ,....  () المجالت العلمية , 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .32

 المقرر موضوعات تعلم مصادر تنوع -4
 والدراسات البحوث مراجعة والنفسية، التربوية المجاالت في وجديد مستحدث ماهو بكل االلمام -5

 والدوريات الجامعات في المنشورة وغير المنشورة
 التجريبية البحوث نتائج مستحدثات من االفادة -6

 

 
 
 
 

 بنية المقرر .30

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

 االمتحان الشرح و االرشاد التربوي  التعرف على مبررات  

  المناقشة و النفسي واهداف ومبادئ   
    االرشاد واهمية التوافق  
    والتكيف في حياة الفرد  
      



  
 3الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : تكريت   
 الكلية/ المعهد:  التربية للبنات   
 القسم العلمي    : التربية وعلم النفس   
 201٩/  8/ 2٥تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                   م.د.علي مؤيد سلطان اسم المعاون العلمي :   اسم رئيس القسم : أ.م.د.نبيل عبد العزيز عبد الكريم       

      التاريخ   :                                                      التاريخ  :                                                      
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              

 مصادقة السيد العميد          
 
 
 
 
 

         



  
 4الصفحة 

 
  

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .71

 قسم التربية وعلم النفس/ كلية التربية  للبنات القسم العلمي / المركز  .72

اسم البرنامج األكاديمي او  .73
 المهني 

 علم النفس التربوي

 االختصاصات كافةولالمرحلة االولى  س علم النفس التربويبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .74

 النظام الدراسي :  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .76

المؤثرات الخارجية  .77
 األخرى 

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية

 2019 /8/ 25 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي .79

إيصال نظرة عامة عن مفاهيم علم النفس التربوي ونظريات التعلم والدافعية في التعلم  -
 والفروق الفردية وتعلم المفاهيم.والتذكر والنسيان والتغذية الراجعة والتفكير 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .80

 االهداف المعرفية   -ح

 إعداد مدرسات مزودات بالخبرات التربوية والنفسية . -خ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 إعداد مدرسات مزودات بالخبرات التربوية والنفسية . – 1ب  -أ
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -7
 إلقاء المحاضرة -8
 طريقة المناقشة -9

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -5
 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -6

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 البة اهتماماً لمواضيع علم النفس التربوي ان تبدي الط -1ج         
ابداءهم وطرحهم االفكار الجديدة والمهمة فيما يتعلق تحترم افكار الطالبات االخريات في  -2ج

 بالسلوك االنساني وما يحمله من نشاطات داخلية وخارجية
 مع  المواقف التعليمية والحياتية القدرة على التعامل  -3ج

  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -7
 إلقاء المحاضرة -8
 طريقة المناقشة -9

 
 
 
 

 طرائق التقييم    



  
 6الصفحة 

 
  

 االختبارات النظرية -5
 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -6

 

 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات -د 

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -1د
جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد على حل  -2د

 المشكالت
 التربويفي القيام تطبيق احدى نظريات علم النفس القدرة على المبادرة  -3د
 التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغيرة-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االستكشافية -7
 إلقاء المحاضرة -8
 طريقة المناقشة -9

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -5
 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -6

 
 

 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .81

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -9
 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -10
 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -11
 االستقاللية في ادارة العمل -12

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .82
 

 %65المعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .83



  
 7الصفحة 

 
  

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -7
 كتب القسم المعني ومصادره -8
 المكتبة المركزية للجامعة -9

 



  
 0الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .49

 قسم التربية وعلم النفس/ كلية التربية للبنات    القسم العلمي  / المركز .50

 علم النفس التربوي اسم / رمز المقرر .51

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .52

 سنوي الفصل / السنة .53

 ( ساعة16) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 2019 /8/  25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

النفس التربوي ونظريات التعلم والدافعية في التعلم إيصال نظرة عامة عن مفاهيم علم   -
 والتذكر والنسيان والتغذية الراجعة والتفكير والفروق الفردية وتعلم المفاهيم.

 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 
 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .33

 األهداف المعرفية   -أ
التاريخي وكيف طبق علم نفس التربوي في المجاالت علم النفس التربوي وتطوره التعرف على   -1أ ◼

  الدراسية
 التعرف على االهداف التربوية وتصنيفها وتحويلها الى اهداف تعليمية-2 ◼

 تعليم الطلبة نظريات التعليم وتطبيقاتها التربوية والعوامل المؤثرة في التعلم-3
مساعدة الطالب على االستفادة من مواضيع علم النفس التربوي وهي الذاكرة,نظرياتها والنسيان -4         

 وانتقال اثر التدريب والدافعية في مجال علم النفس والفروق الفردية وتطبيقها في الحياة اليومية
 
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 باهم المفاهيم والنظريات واالهداف التربويةمعرفة الطالبة  – 1– 1ب

 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 2ب 
 االطالع على المهارات والعادات وكيفية اكتسابها واالستفادة منها في التعلم – 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -4
 رةضالمحاإلقاء  -5
 طريقة المناقشة -6
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -3
 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 البة اهتماماً لمواضيع علم النفس التربوي ان تبدي الط -1ج  -1ج

ابداءهم وطرحهم االفكار الجديدة والمهمة فيما يتعلق تحترم افكار الطالبات االخريات في  -2ج
 بالسلوك االنساني وما يحمله من نشاطات داخلية وخارجية

 القدرة على التعامل مع  المواقف التعليمية والحياتية  -3ج
 -4ج   
 

 
 
 
 

  



  
 2الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -2
 إلقاء المحاضرة -3
 طريقة المناقشة -4

 

    
 طرائق التقييم 

 االختبارات النظرية -3
 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -4

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -1د
 جمع المعلومات بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت -2د
 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د
 غيرة  تالتكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف الم -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .34

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
طريقة المحاضرة  علم النفس التربوي  2

 واثارة االسئلة
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
طريقة المحاضرة  تطوره التاريخي   2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
مجاالت دراسية   2

 وتعريفية

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تشرين 

 4األول 
طريقة المحاضرة  االهداف التربوية   2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
تصنيفها وتحويلها   2

 اهداف تعليميةالى 

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2الثاني 
طريقة المحاضرة  الذاكرة  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 3الثاني 
طريقة المحاضرة  نظرياتها  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 4الثاني 

طريقة المحاضرة  طبيعتها  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 1األول 

طريقة المحاضرة  دورها في التدريس  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 2األول  

طريقة المحاضرة  النسيان  2

 االسئلةواثارة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

  3األول

طريقة المحاضرة  نظرياته  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

كانون 

 4األول 

طريقة المحاضرة  طبيعته  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 

المحاضرة طريقة  انتقال اثر التدريب  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 

الدافعية في مجال   2

 علم النفس التربوي

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3الثاني 

طريقة المحاضرة  تعلم المفاهيم  2

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات

  

كانون 

 4الثاني 

وعالقتها بالتفكير   2

العلمي والتفكير 

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .35

ملزمة مجعت من عدة كتب وذلك جلعلها تغطي كافة املفردات اليت اقرهتا  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 اهليئة القطاعية للعلوم الرتبوية 

 االبداعي

طريقة المحاضرة  التغذية المرتدة  2 1شباط    

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات

نظريات التعليم   2  2شباط    

 وتطبيقاتها التربوية

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العوامل المؤثرة في   2  1آذار    

 التعلم

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة
 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الفروق الفردية   2 2آذار    

واثرها في التعلم 

 وكيفية مراعاتها

المحاضرة طريقة 

 واثارة االسئلة

 األداء الصفي

طريقة المحاضرة  المهارات   2 3آذار     

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة المحاضرة  العادات  2  4آذار     

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة المحاضرة  كيفية اكتسابها  2 1نيسان 

 االسئلةواثارة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

واالستفادة منها في   2 2نيسان  

 التعلم

طريقة المحاضرة 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة المحاضرة  واالستفادة منها في التعلم  2 3نيسان 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة المحاضرة  التعلمواالستفادة منها في   2  4نيسان 

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة المحاضرة  واالستفادة منها في التعلم  2  1مايس   

 واثارة االسئلة

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

و  3مايس 

4  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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 /1علم النفس التربوي /د.رؤوف محمود القيسي   / ط - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 / األردن  2008

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .36

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -7
وجديد في المجاالت التربوية والنفسية، مراجعة البحوث والدراسات االلمام بكل ماهو مستحدث  -8

 المنشورة وغير المنشورة في الجامعات والدوريات
 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -9

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د   
 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -
 طريقة حل المشكالت . -
والقدرة على اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ،  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم          
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 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .  -
المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح  -

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 

 

 

 

 

 بنية البرنامج  .84

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 العامعلم النفس   الصف األول 

  2 التربية البيئية  الصف االول

االسس العامة للتربية   الصف االول

 والتعليم
3  

  2 الفروق الفردية  الصف األول 

  2 علم االجتماع التربوي  الصف األول 
  2 نصوص انكليزي  الصف األول 

  2 اللغة العربية  الصف األول 
 2 1 الحاسبات  الصف األول 
حقوق االنسان   الصف األول 

 والديمقراطية

2  

  2 علم نفس النمو  الصف الثاني
  2 علم النفس التربوي  الصف الثاني 
  2 التعليم المستمر  الصف الثاني 

  2 علم النفس االجتماعي  الصف الثاني 
  2 المنهج والكتاب المدرسي  الصف الثاني 
  2 نصوص انكليزي  الصف الثاني 

  2 التخطيط التربوي  الصف الثاني 
 2 1 الحاسبات  الصف الثاني 
 2 1 االحصاء الوصفي  الصف الثاني 

  2 اللغة العربية  الصف الثاني 
 2 1 علم النفس التجريبي  الصف الثالث
 2 1 طرائق التدريس  الصف الثالث 

   علم النفس الفسيولوجي  الصف الثالث 
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   منهج البحث العلمي  الصف الثالث 
   علم نفس الشخصية  الصف الثالث 
   علم النفس المعرفي  الصف الثالث 

   التربية المقارنة  الصف الثالث 
 2 1 االحصاء االستداللي  الصف الثالث 
 2 1 التقنيات التربوية  الصف الثالث 

  2 االرشاد النفسي  الصف الثالث 
  2 فلسفة التربية  الصف الرابع 
  2 تعديل السلوك  الصف الرابع 

  2 اقتصاديات التعليم  الصف الرابع 
  2 مشروع البحث  الصف الرابع 
  2 الصحة النفسية  الصف الرابع

  2 االدارة واالشراف  الصف الرابع 
 4  تطبيقات تدريسية  الصف الرابع 
  2 التربية الخاصة  الصف الرابع 

  2 تعليم التفكير  الصف الرابع 
  2 القياس والتقويم  الصف الرابع

 

 التوظيف والتطور الشخصي  المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية-د 

 وخاصة في مجال علم النفس التربوي

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .    -1د

 مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د   
 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -
 طريقة حل المشكالت . -
 طريقة المناقشة -
 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم          
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : تكريت   
 الكلية/ املعهد:  الرتبية للبنات   
 القسم العلمي    : العلوم الرتبوية والنفسية   
 25/8/2019اتريخ ملء امللف :     

 اسم التدريسي : م. مروان حكم توفيق 
 التوقيع   :                                                          التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم : ا.د.نبيل عبد العزيز عبد العزيز             اسم املعاون العلمي :     ا.م.د.علي مؤيد سلطان                 
 التاريخ  :                                                                                   التاريخ   :                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:اسم مدير شعبة     
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .85

 العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للبنات القسم العلمي / المركز  .86

اسم البرنامج األكاديمي او  .87

 المهني 
 مادة طرائق التدريس علوم القرآن

 بكالوريوس تربية اسم الشهادة النهائية  .88

 النظام الدراسي :  .89

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي/مقررات

 الدراسة النظرية برنامج االعتماد المعتمد   .90

 المكتبة واالنترنت المؤثرات الخارجية األخرى  .91

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية
 25/8/2019 تاريخ إعداد الوصف  .92

 أهداف البرنامج األكاديمي .93

 .معرفة وفهم معنى طرائق التدريس وما يتعلق بها من معايير1

 .مهارات نظرية تمكن الطالبة من تحليل وفهم  طرائق التدريس التربية اإلسالمية2

 .مهارات التفكير والتحليل تمكنهم من معرفة طرائق التدريس التربية اإلسالمية3

 التطوير الذاتي الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع االخرين.مهارات 3

 .تعلم طرائق التدريس واساليبه4

 .تعلم التطبيقات العملية لطرائق التدريس5

 

 

 



  
 10الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .94

 االهداف المعرفية   -د

 تمكين الطالبات من الحصول على اكبر قدر من المعرفة العلمية       -1أ
 تمكين الطالبات من فهم اخالقيات المهنة-2أ

 تمكين الطالبات من الحصول على معرفة المبادئ  لطرائق التدريس -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تمكين الطالبات من حل المشكالت الخاصة بطرائق التدريس العامة– 1ب 

 التطبيق العملي لطرائق التدريس التربية اإلسالمية – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االضافية.تزويد الطالبات باألساسيات والمواضيع 1

 .تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي2

 .الطلب من الطالبات بعض التطبيقات العملية لطرائق التدريس3

 .الشرح والتوضيح4

 .طريقة المحاضرة 5

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية -

 امتحانات نهائية -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية -
 للحضور واالنتظام في المحاضراتدرجات  -
 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكن الطالبات من التوصل الى العالقات بين طرق التدريس -1ج         

 مهارات تمكن الطالبات من التوصل الى معرفة دقيقة بطرائق التدريس-2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطالبات باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة لحل المشاكل  -

 العملية

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي  -
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 الطلب من الطالبات اثناء المحاضرات إلجراء بعض التطبيقات العملية -
 لمحاضرةطريقة المناقشة وا -
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية وشهرية -

 امتحانات نهائية -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات -
 

 
 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 تمكين الطالبات من جعل مادة طرائق التدريس قاعدة لهن لالستفادة منها -1د

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل شخصية قوية لهن-2د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع لجنة عمداء كليات التربية في العراق يبلغ الينا بكتاب من الوزارة-   

 ارسال الطالبات للتدريب من خالل استغالل مدة التطبيق العملي في المدارس الثانوية -

 تدريب الطالبات على خبرات تحاكي الواقع -

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -
 درجات محددة للحضور واالنتظام -

 بنية البرنامج  .95

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      



  
 12الصفحة 

 
  

طرائق التدريس علوم   الثالثة

 القرآن والتربية اإلسالمية
2 --- 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .96

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1
 ادارة الوقت وحتديد االوليات بشكل منظم -2
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .97

 مركزي /حسب متطلبات وزارة التعليم العايل -
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .98

 املكتبة املركزية يف اجلامعة ومكتبة الكلية -
 شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( -

 املفردات املقرة من الوزارةاملنهج املقرر للدراسة وحسب  -

 االطالع على املصادر املساعدة -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

طرائق   2019/2020

 التدريس
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 14الصفحة 

 
  

 



  
 15الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .57

 العلوم التربوية والنفسية    القسم العلمي  / المركز .58

 
 التربية اإلسالميةطرائق التدريس  اسم / رمز المقرر .59

 نظري فقط أشكال الحضور المتاحة .60

 سنوي الفصل / السنة .61

 ساعة 60 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .62

 25/8/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 .تزويد الطالبات ابملعلومات النظرية يف مادة طرائق التدريس1

 .تزويد الطالبات مبعلومات عملية ونظرية يف كيفية مواجهة املهنة وبناء شخصية مهنية قوية هلن2

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .37

 األهداف المعرفية   -أ

 تعريف الطالبات بطرائق التدريس المختلفة -1أ
 تمكين الطالبات على كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية-2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 اكساب الطالبات مهارات تطبيق طرائق تدريس المختلفة– 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء المحاضرات والقاءها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام االنترنت  -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اجراء امتحانات يومية سريعة-

 اجراء االمتحانات الشهرية -

 اجراء االمتحانات النهائية -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المعلومات التي درسنها في طرائق التدريستمكين الطالبات من تطبيق -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن-2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع-3ج

 تنمية اخالقيات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية عليا  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا -

 المناقشة -
 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .39

 كتاب طرائق التدريس العامة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .40

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -1  

االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في طرائق التدريس ،مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغير  -2

 المنشورة في الجامعات والدوريات

 مستحدثات نتائج البحوث التجريبيةاالفادة من  -3

 
 

 االمتحانات اليومية السريعة والشهرية والنهائية -

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -2 -

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى  -د 

 تمكين الطالبات من جعل مادة طرائق التدريس قاعدة لهن لالستفادة منها -1د  

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل شخصية قوية لهن-2د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-3د

 

 بنية المقرر .38

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

طرائق  التعرف على  
التدريس وما يتعلق 
 ابلعملية التدريسية

 االختبار المناقشة طرائق التدريس

      
      
      


