
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـهاز اإلشـراف والتقـويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة البصرة: الجامعة   
  كلية التربية للعلوم اإلنسانية: المعهد/ ةالكلي   

 العلوم التربوية والنفسية:    القسم العلمي
 2020 / 4 / 2:  تاريخ ملء الملف   

 
 
:    التوقيع     :                                                           التوقيع           

 اسعد عباس هندي          .   د. أ:  اسم المعاون العلمي محمود شاكر عبد اهلل      . د. م.أ:    : اسم رئيس القسم
 :                                                        التاريخ :                                                             لتاريخ   ا        

   

 
     

 
 

                  
                                                                                                                       مصادقة السيد العميد 

 حميد سراج جابر. د.        أ
 
 
 



  
 1انصفحت 

 
  

 

        

: وصف انبشَايذ األكادًٍَ 

 

اً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ب مقتضإيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ  /اٌجظشح عبِؼخ  انًؤصضت انتؼهًُُت .1

 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ انًشكز / ػهًٍانقضى ال .2

 ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ اصى انبشَايذ األكادًٍَ  .3

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اصى انشهادة انُهائُت .4

 :انُظاو انذساصٍ  .5
 أخشي/يقشساث /صُىٌ 

 عٕٛٞ

 -  انًؼتًذبشَايذ االػتًاد .6

 - انًؤحشاث انخاسرُت األخشي .7

 2020 / 4 / 2 تاسَخ إػذاد انىصف .8

 أهذاف انبشَايذ األكادًٍَ .9

  رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثمبػذح ػش٠ؼخ ِٓ اٌّؼشفخ اٌّزخظظخ ثبٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ اٌّؼشف١خ ٌالٔغبْ اٌشاشذ

 .اٌغٛٞ ِٓ ؽ١ش أٛاػٙب، ٚع١شٚسارٙب، ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ف١ٙب، ٚٔظش٠برٙب

 

  انًطهىبت وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُىبشَايذيخشراث ال .10

  األهذاف انًؼشفُت  - أ

   .ٌجخ ثّب١٘خ ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ، ٚأ١ّ٘زٗ فٟ اٌؾ١بح، ١ِٚبد٠ٓ رطج١مٗاٌؾ رؼش٠ف-  1أ

 . االٌّبَ ثزبس٠خ ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ اثزذاءا ِٓ اٌذساعبد إٌفغ١خ ػٕذ اٌؼٍّبء اٌّغ١ٍّٓ-  2أ
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بشَايذ   انخاصت بالاألهذاف انًهاساتُت - ب 

ِغبػذح اٌطٍجخ ػٍٝ رى٠ٛٓ فُٙ اوبد٠ّٟ ػبَ ٚػش٠غ ػٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼشف١خ ٌالٔغبْ اٌشاشذ –  1ة 

. اٌغٛٞ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ف١ٙب ِٕز رى٠ٛٓ اٌج٠ٛؼخ اٌّخظجخ ؽزٝ اٌّّبد

ِغبػذح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ االعب١ٌت ٚإٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجؾش إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ  – 2ة 

 .اٌّؼشفٟ

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .إٌشبؽ اٌظفٟ- 3

 .األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت -  د 

ٌجخ ػٍٝ إٌظش ٌالٔغبْ ثبػزجبسٖ وبئٕب فبػال فٟ ث١ئزٗ ١ٌٚظ ِزٍم١ب عٍج١ب ٌٍّؼبسف ِغبػذح اٌؾ- 1ط

. ٚاالفىبس ٚاٌّذسوبد

رى٠ٛٓ ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾٛ اٌؼمً االٔغبٟٔ ٚاِىب١ٔخ ٘زا اٌؼمً ػٍٝ اٌزطٛس ٚاٌزأص١ش فٟ اٌّؾ١ؾ -2ط

 .اٌزٞ ٠ؼ١شٗ االٔغبْ

 

 ( وانتطىس انشخصٍ انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف انًهاساث األخشي ) انًُقىنت انؼايت وانتأهُهُت انًهاساث -د 

ؽٍجخ ٠ّزٍىْٛ فّٙب اوبد١ّ٠ب ٌٍؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ ٠ّىُٕٙ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ ِخزٍف ششائؼ رخش٠ظ - 1د

اٌّغزّغ ِضً اٌطٍجخ فٟ اٌّذاسط، ٚرٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ، ٚوجبس اٌغٓ، ِٚؾبوُ االؽٛاي 

.  اٌشخظ١خ، ٚاٌٛصاساد اال١ِٕخ وبٌذاخ١ٍخ ٚاٌذفبع، ٚاالػالَ

. رض٠ٚذ ٚصاسح اٌزشث١خ ثّذسع١ٓ اخزظبص فٟ ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ ٚاالعزّبع- 2د

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب- 3د

 بُُت انبشَايذ .11

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

ػٍّٟ ٔظشٞ 
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 - 100 ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ - صبٌضخاياٌّشؽٍخ 

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 األفىبس دٚسٖ فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ ٚو١ف١خ رطج١ك أداءاٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت ثشىً ٠غبػذٖ ػٍٝ  -

 .. ٚاٌّٙبساد اٌزٟ اوزغجٙب خالي دساعزٗ ١ٌىْٛ ػٕظشا  فبػال فٟ اٌّغزّغ

 

 (انًؼهذ  األَظًت انًتؼهقت باالنتحاق بانكهُت أو وضغ )يؼُاس انقبىل  .13

. اٌّؼ١ٍّٓ اٌّغبص٠ٓ ِٓ لجً ٚصاسح اٌزشث١خ- اٌمجٛي اٌّشوضٞ  -

 

 أهى يصادس انًؼهىياث ػٍ انبشَايذ .14

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح 

 



 بُُت انًقشس. 15

 انضاػاث األصبىع
يخشراث انتؼهى 

 انًطهىبت
 طشَقت انتقُُى طشَقت انتؼهُى أو انًىضىع/ اصى انىحذة 

 - 8تششٍَ األول 

اٌّذخً اٌٝ ػٍُ إٌفظ 

رؼش٠فٗ، ٚأ١ّ٘زٗ، )اٌّؼشفٟ

 (إ٘زّبِبرٗ، ا٘ذافٗ، ِٛاػ١ؼٗ

 ٔظش٠خ ِؾبػشح

ِغ رطج١مبد 

ػ١ٍّخ داخً 

اٌظف ؽ١ضّب 

  ٚاعزخذاَاِىٓ، 

 .اٌغجٛسح

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

، شف٠ٛخ ٚأعئٍخ

 .ِٕٚبلشخ

 - 8انخاٍَ  تششٍَ

اٌّذخً اٌٝ ػٍُ إٌفظ 

افزشاػبرٗ االعبع١خ، )اٌّؼشفٟ

رطٛس اٌجؾش اٌّؼشفٟ، ِشاؽً 

 .(رطٛس ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ

- - 

 - 8كاَىٌ األول 

ِب١٘زٗ ٚرؼش٠فٗ، )االٔزجبٖ 

ٚٔظش٠برٗ، ٚأٛاػٗ، ٚاٌؼٛاًِ 

اعجبة اػطشاة اٌّؤصشح ف١ٗ، 

  (. االٔزجبٖ

- - 

 - 8كاَىٌ انخاٍَ 

رؼش٠فٙب، ِشاؽٍٙب، ) ٌزاوشحا

ّٔٛرط ارىٕغٓ ٚش١فشْ ِزؼذد 

اٌّشاؽً، ّٔٛرط رٌٛفٕظ، 

ّٔٛرط و١٘ٛٓ ٚعى٠ٛش، 

ّٔٛرط ثبدٌٟ ٚ٘زش، و١ف 

٠مبط اٌززوش ٚإٌغ١بْ، رم١ٕبد 

رؾغ١ٓ اٌززوش، إٌغ١بْ 

 . (ٚٔظش٠برٗ

- - 

 - 8شباط 

ِفَٙٛ االدسان )االدسان اٌؾغٟ

اٌؾغٟ، رؼش٠فبرٗ، خطٛارٗ، 

ػٕبطشٖ، اٌؼٛاًِ اٌزار١خ 

ٚاٌّٛػٛػ١خ اٌّؤصشح ف١ٗ، 

اخطبء االدسان ٚاِشاػٗ، 

اعجبة اػطشاة االدسان، 

طؼٛثبد االدسان، ٔظش٠بد 

 .  (االدسان

- - 

 - 8آراس 

ِب١٘زٗ ) اإلدسان االعزّبػٟ

ٚرؼش٠فٗ، ٚاٌّخططبد 

االخزالفبد اٌضمبف١خ االعزّبػ١خ، 

ػٍُ ،فٟ اإلدسان االعزّبػٟ

األػظبة اٌّؼشفٟ 

اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ، االعزّبػٟ

- - 
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، ٔظش٠خ اٌؼمً، اٌؼضٚ اٌّشآر١خ

ّٚٔبرعٗ اٌّخزٍفخ، اٌزؾ١ض فٟ 

  .(اٌؼضٚ

 - 8َُضاٌ 
ِب١٘زٙب، دالئٍٙب، )االٔفؼبالد

 .(ٔظش٠برٙب
- - 

 - 8أَاس 

اٌّمذِخ ) ؽً اٌّشىالد

ػٛاًِ ٚاٌزؼش٠ف، اال١ّ٘خ، اي

ؽً فٟ ِؼشف١خ ايغ١ش 

، أٔٛاع اٌّشىالد، اٌّشىالد

ؽً ، خطٛاد ؽً اٌّشىالد

اٌّشىالد ٚػاللزٗ ثّٕٙظ 

ؽشق ، ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد

، ٚاعزشار١غ١بد ؽً اٌّشىٍخ

ِشاؽً ، رؼٍُ ؽً اٌّشىالد

  (.ؽً اٌّشىالد

- - 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساصٍ .16

. اٌّخزجش إٌفغٟ ػشٚسح الثذ ِٕٙب ارا اسدٔب رط٠ٛش اٌذساعبد إٌفغ١خ .1

 . اػطبء ا٘زّبَ اوجش ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ .2

 .رض٠ٚذ اٌمبػبد اٌذساع١خ ثبٌغجٛساد اٌزو١خ العزخذاِٙب فٟ ػشع افالَ اٌفذ٠ٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ .3
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: وصف انبشَايذ األكادًٍَ 

 

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

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤصضت انتؼهًُُت .15

 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛٗ ٚإٌفغ١ٗ انًشكز / ػهًٍانقضى ال .16

 ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ اصى انبشَايذ األكادًٍَ  .17

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اصى انشهادة انُهائُت .18

 :انُظاو انذساصٍ  .19
 أخشي/يقشساث /صُىٌ 

 عٕٛٞ

 ػّبْ اٌغٛدح  انًؼتًذبشَايذ االػتًاد .20

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٍطٍجخ انًؤحشاث انخاسرُت األخشي .21

 2020 / 3 / 24 تاسَخ إػذاد انىصف .22

 أهذاف انبشَايذ األكادًٍَ .23

 االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ فٟ رفغ١ش أّٔبؽ اٌشخظ١ٗ  ِٓ أعً اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ٚسفغ ِغزٜٛ -1

 .ادائٙب فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١ٗ ٚااللزظبد٠ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ ٚاٌؾؼبس٠ٗ 

االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ فٟ فُٙ اٌغٍٛن االٔغبٟٔ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ِٓ اعً سفغ وفبءٖ االداء - 2

 .ٚص٠بدٖ االٔزبع١ٗ

 . اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ ثٕبء شخظ١ٗ  اٌفشد ٚثبٌزبٌٟ ر١غ١ش ػ١ٍّٗ اٌزغ١١ش ٌألفؼًاالؽالع ػٍٝ -3

  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزاد ثّٛػٛػ١خ ٚرغشد ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش- 4

 .األسع  فٟ اإلٔغبِْٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ سعبٌخ - 5
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 . رط٠ٛش اٌشخظ١ٗسادارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

  ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ  ٔمذ اعب١ٌت اٌزٕشئٗ اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ اػطشاثبد اٌشخظ١ٗ-7

 

  انًطهىبت وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُىبشَايذيخشراث ال .24

  األهذاف انًؼشفُت  - ب

   .ِغبالد  االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗاٌطبٌت ة رؼش٠ف-  1أ

اٌزؼشف ػٍٝ أّٔبؽ اٌشخظ١ٗ -  2أ

اثؼبد ّٔٛ اٌشخظ١ٗ اٌزؼشف ػٍٝ - 3أ

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌشخظ١ٗ - 4أ

ِفب١ُ٘ ػٛاًِ رىبًِ اٌشخظ١ٗ اٌزؼشف ػٍٝ - 5أ

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌشخظ١ٗ ٚاٌظؾٗ إٌفغ١ٗ.اٌزؼشف ػٍٝ - 6أ

بشَايذ   انخاصت بالاألهذاف انًهاساتُت - ب 

. ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ اٌّؾبفظٗ ػٍٝ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ–  1ة 

. اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌمذسٖ ػٍٝ ثٕبء شخظ١ٗ  ع٠ٛٗ – 2ة 

    رؼض٠ض اٌمذسٖ ػٍٝ ٔمذ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ اػطشاثبد اٌشخظ١ٗ – 3ة 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 .األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت -  د 

ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٌذٜ اٌطبٌت ٌٍغؼٟ ِٓ اعً رط٠ٛششخظ١زٗ - 1ط

 ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ رمجً االخزالف فٟ شخظ١ٗ االخش - 2ط

١ّٔٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌغؼٟ ٌفُٙ اٌزاد ٚفُٙ االخش د -3ط
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 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 

 ( وانتطىس انشخصٍ انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف انًهاساث األخشي ) انًُقىنت انؼايت وانتأهُهُت انًهاساث -د 

ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ ِبدح - 1د

. رخش٠ظ ّٔبرط ِٓ اٌطٍجخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اوّبي دساعزٙب اٌؼ١ٍب- 2د

 اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ األخشٜرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 .ٌألؽذاس اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اإلراػ١خاٌجشاِظ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

. ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

.  اٌٛصبئم١خاألفالَاعزخذاَ - 4

 .شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخثؼغ ِٛالغ االػزّبد ػٍٝ - 5

 طشائك انتقُُى
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. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

. ػشع اٌىزت- 3

 . اٌطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِشىالرُٙ ِمبثٍخ-4

 بُُت انبشَايذ .25

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

ػٍّٟ ٔظشٞ 

  100 ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ  ٌضٗاٌضباٌّشؽٍخ 

     

     

     

     

     

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .26

 األفىبس دٚسٖ فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ ٚو١ف١خ رطج١ك أداءاٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت ثشىً ٠غبػذٖ ػٍٝ  -

 .. ٚاٌّٙبساد اٌزٟ اوزغجٙب خالي دساعزٗ ١ٌىْٛ ػٕظشا  فبػال فٟ اٌّغزّغ

 

 (انًؼهذ  األَظًت انًتؼهقت باالنتحاق بانكهُت أو وضغ )يؼُاس انقبىل  .27

. اٌّؼ١ٍّٓ اٌّغبص٠ٓ ِٓ لجً ٚصاسح اٌزشث١خ- اٌمجٛي اٌّشوضٞ  -

 

 أهى يصادس انًؼهىياث ػٍ انبشَايذ .28

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح  -اٌىزت إٌّٙغ١خ - 
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 يخطظ يهاساث انًُهذ

 َشرً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدَت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقُُى

 يخشراث انتؼهى انًطهىبت يٍ انبشَايذ 

 اصى انًقشس سيز انًقشس انًضتىي/ انضُت 
أصاصٍ 

 أو اختُاسٌ

 األهذاف انًؼشفُت
األهذاف انًهاساتُت 

انخاصت بانبشَايذ 

األهذاف انىرذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاساث انؼايت وانتأهُهُت 

انًهاساث األخشي  ) انًُقىنت

انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف 

 ( وانتطىس انشخصٍ

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

 انخهانج
 / / / / / / / / / / / / / / / / أصاصٍ ػهى َفش انشخصُه 

                   

 
                   

                   

 
                   

                   

 
                   

                   



 ًَىرد وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤصضت انتؼهًُُت .1

 ػٍَٛ ٔفغ١ٗ ٚرشث٠ٛٗ انًشكز/ انقضى انؼهًٍ   .2

 ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ سيز انًقشس/ اصى  .3

 اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة أشكال انحضىس انًتاحت .4

 عٕٛٞ انضُت/ انفصم  .5

 60 ( انكهٍ )ػذد انضاػاث انذساصُت  .6

 2020 / 3 / 24 تاسَخ إػذاد هزا انىصف .7

 أهذاف انًقشس .8

 االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ فٟ رفغ١ش أّٔبؽ اٌشخظ١ٗ  ِٓ أعً اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ٚسفغ ِغزٜٛ -1

 .ادائٙب فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١ٗ ٚااللزظبد٠ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ ٚاٌؾؼبس٠ٗ 

االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ فٟ فُٙ اٌغٍٛن االٔغبٟٔ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ِٓ اعً سفغ وفبءٖ االداء - 2

 .ٚص٠بدٖ االٔزبع١ٗ

 . اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ ثٕبء شخظ١ٗ  اٌفشد ٚثبٌزبٌٟ ر١غ١ش ػ١ٍّٗ اٌزغ١١ش ٌألفؼًاالؽالع ػٍٝ -3

  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزاد ثّٛػٛػ١خ ٚرغشد ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش- 4

 .األسع  فٟ اإلٔغبِْٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ سعبٌخ - 5

 . رط٠ٛش اٌشخظ١ٗسادارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

  ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ  ٔمذ اعب١ٌت اٌزٕشئٗ اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ اػطشاثبد اٌشخظ١ٗ-7

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف . ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ

 ؛.اٌجشٔبِظ
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 يخشراث انًقشس وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى .9

 األهذاف انًؼشفُت  - أ

   .ِغبالد  االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗاٌطبٌت ة رؼش٠ف-  1أ

اٌزؼشف ػٍٝ أّٔبؽ اٌشخظ١ٗ -  2أ

اثؼبد ّٔٛ اٌشخظ١ٗ اٌزؼشف ػٍٝ - 3أ

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌشخظ١ٗ - 4أ

ِفب١ُ٘ ػٛاًِ رىبًِ اٌشخظ١ٗ اٌزؼشف ػٍٝ - 5أ

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌشخظ١ٗ ٚاٌظؾٗ إٌفغ١ٗ.اٌزؼشف ػٍٝ - 6أ

األهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -  ب 

. ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ اٌّؾبفظٗ ػٍٝ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ–  1ة 

. اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌمذسٖ ػٍٝ ثٕبء شخظ١ٗ  ع٠ٛٗ – 2ة             

    رؼض٠ض اٌمذسٖ ػٍٝ ٔمذ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ اػطشاثبد اٌشخظ١ٗ – 3ة  

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت  - د

ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٌذٜ اٌطبٌت ٌٍغؼٟ ِٓ اعً رط٠ٛششخظ١زٗ - 1ط

 ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ رمجً االخزالف فٟ شخظ١ٗ االخش - 2ط

١ّٔٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌغؼٟ ٌفُٙ اٌزاد ٚفُٙ االخش د -3ط

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى
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 بُُت انًقشس. 10

 انضاػاث األصبىع
يخشراث انتؼهى 

 انًطهىبت
 طشَقت انتقُُى طشَقت انتؼهُى أو انًىضىع/ اصى انىحذة 

 ٔظشٞ 6تششٍَ األول 
ِفَٙٛ اٌشخظ١ٗ ػجش اٌزشاس      

 اٌغ١ىٌٛٛعٟ

 ٔظش٠خ ِؾبػشح

ٚٔظٛص وزبة 

اٌغجٛسح  ٚاعزخذاَ

  ..ٚاٌخشائؾ

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

 ..شف٠ٛخ ٚأعئٍخ

 - -        اثؼبد ثٕبء  اٌشخظ١ٗ ٔظشٞ 6انخاٍَ  تششٍَ

 - -        اثؼبد ّٔٛ اٌشخظ١ٗ     ٔظشٞ 6كاَىٌ األول 

 ٔظشٞ 6كاَىٌ انخاٍَ 
        ٔظش٠بد اٌشخظ١ٗ

 
- - 

 - - اٌشخظ١ٗ ٚاٌظؾٗ إٌفغ١ٗ ٔظشٞ 6شباط 

 ٔظشٞ 6آراس 
 اٌشخظ١ٗ ث١ٓ اٌغٛاء 

 ٚاٌّشع        
- - 

. اٌّؾبػشحؽش٠مخ  -1

 .االعزغٛاةؽش٠ك  -2

 

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 ( انشخصٍ بقابهُت انتىظُف وانتطىس انًتؼهقت األخشي انًهاساث )وانتأهُهُت انًُقىنت  انؼايت انًهاساث -د 

.  ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗرخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ ِبدح- 1د

. رخش٠ظ ّٔبرط ِٓ اٌطٍجخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اوّبي دساعزٙب اٌؼ١ٍب- 2د

 اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ األخشٜرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 .ٌألؽذاس اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اإلراػ١خاٌجشاِظ 
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 - -       رم٠ُٛ اٌشخظ١ٗ     ٔظشٞ 6َُضاٌ 

 - -       رم٠ُٛ اٌشخظ١ٗ ٔظشٞ 6أَاس 

 

 انبُُت انتحتُت .11

 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1
ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ ػض٠ض ؽٕب 

 شٍزض:ٔظش٠بد اٌشخظ١ٗ 

 شٍزض:ٔظش٠بد اٌشخظ١ٗ / ٔظش٠بد اٌشخظ١ٗ الصاسٚط(  اٌّظبدس )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 - أ

 (....  ،اٌزمبس٠ش ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ  )
 وزت ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١ٗ

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ، ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.. 

ع١ّغ اٌىزت ٚاٌجؾٛس إٌّشٛسح ٠ّىٓ االؽالع ٚاالػزّبد ػ١ٍٙب 

  ..(االٔزش١ٔذ  )ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساصٍ .12

   

 ِفشداد دساع١خ عذ٠ذح رزالئُ ِغ اٌزطٛساد اٌزٟ ِشد ثٙب إٌّطمخ ٚاػزّبد اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌجؾش ػٓ إػبفخ

 .اٌٛصبئك ٚاٌّظبدس 
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: وصف انبشَايذ األكادًٍَ 

 

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

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤصضت انتؼهًُُت .29

 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛٗ ٚإٌفغ١ٗ انًشكز / ػهًٍانقضى ال .30

 اسشبد ٔفغٟ اصى انبشَايذ األكادًٍَ  .31

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اصى انشهادة انُهائُت .32

 :انُظاو انذساصٍ  .33
 أخشي/يقشساث /صُىٌ 

 عٕٛٞ

 ػّبْ اٌغٛدح  انًؼتًذبشَايذ االػتًاد .34

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٍطٍجخ انًؤحشاث انخاسرُت األخشي .35

 2020 / 3 / 24 تاسَخ إػذاد انىصف .36

 أهذاف انبشَايذ األكادًٍَ .37

 االعزفبدٖ ِٓ االسشبد فٟ رؼذ٠ً اٌغٍٛن اٌّؼطشة ِٓ أعً اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌشخظ١ٗ ٚسفغ ِغزٜٛ -1

 .ادائٙب فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١ٗ ٚااللزظبد٠ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ ٚاٌؾؼبس٠ٗ 

االعزفبدٖ ِٓ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ فٟ فُٙ اٌغٍٛن االٔغبٟٔ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ِٓ اعً سفغ وفبءٖ االداء ٚص٠بدٖ - 2

 .االٔزبع١ٗ

 . اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ ثٕبء شخظ١ٗ  اٌفشد ٚثبٌزبٌٟ ر١غ١ش ػ١ٍّٗ اٌزغ١١ش ٌألفؼًاالؽالع ػٍٝ -3

  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزاد ثّٛػٛػ١خ ٚرغشد ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش- 4

 .األسع  فٟ اإلٔغبِْٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ سعبٌخ - 5

 . رط٠ٛش اٌشخظ١ٗسادارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

  ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ  ٔمذ اعب١ٌت اٌزٕشئٗ اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ االػطشاثبد إٌفغ١ٗ-7
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  انًطهىبت وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُىبشَايذيخشراث ال .38

  األهذاف انًؼشفُت  - ث

 االسشبد إٌفغٟ ِغبالد  االعزفبدٖ ِٓ اٌطبٌت ة رؼش٠ف-  1أ

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٛافك -  2أ

اعظ االسشبد اٌزؼشف ػٍٝ - 3أ

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد االسشبد - 4أ

اٌّؼٍِٛبد اٌالصِٗ ٌالسشبد اٌزؼشف ػٍٝ - 5أ

 اٌّفَٙٛ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ.اٌزؼشف ػٍٝ - 6أ

بشَايذ   انخاصت بالاألهذاف انًهاساتُت - ب 

. ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ اٌّؾبفظٗ ػٍٝ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ–  1ة 

اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌمذسٖ ػٍٝ االسشبد  – 2ة 

    رؼض٠ض اٌمذسٖ ػٍٝ ٔمذ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ اػطشاثبد اٌشخظ١ٗ – 3ة 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 .األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت -  د 

ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٌذٜ اٌطبٌت ٌٍغؼٟ ِٓ اعً رط٠ٛششخظ١زٗ - 1ط

 ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ رمجً االخزالف فٟ شخظ١ٗ االخش - 2ط

١ّٔٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌغؼٟ ٌفُٙ اٌزاد ٚفُٙ االخش د -3ط

 

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى
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. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 

 ( وانتطىس انشخصٍ انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف انًهاساث األخشي ) انًُقىنت انؼايت وانتأهُهُت انًهاساث -د 

االسشبد رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ - 1د

. رخش٠ظ ّٔبرط ِٓ اٌطٍجخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اوّبي دساعزٙب اٌؼ١ٍب- 2د

 اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ األخشٜرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 .ٌألؽذاس اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اإلراػ١خاٌجشاِظ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

. ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

.  اٌٛصبئم١خاألفالَاعزخذاَ - 4

 .شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخثؼغ ِٛالغ االػزّبد ػٍٝ - 5

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

. ػشع اٌىزت- 3

 . اٌطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِشىالرُٙ ِمبثٍخ-4

 بُُت انبشَايذ .39



  
 7انصفحت 

 
  

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

ػٍّٟ ٔظشٞ 

  100 اسشبد ٚطؾٗ ٔفغ١ٗ  ٌضٗاٌضباٌّشؽٍخ 

     

     

     

     

     

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .40

 األفىبس دٚسٖ فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ ٚو١ف١خ رطج١ك أداءاٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت ثشىً ٠غبػذٖ ػٍٝ  -

 .. ٚاٌّٙبساد اٌزٟ اوزغجٙب خالي دساعزٗ ١ٌىْٛ ػٕظشا  فبػال فٟ اٌّغزّغ

 

 (انًؼهذ  األَظًت انًتؼهقت باالنتحاق بانكهُت أو وضغ )يؼُاس انقبىل  .41

. اٌّؼ١ٍّٓ اٌّغبص٠ٓ ِٓ لجً ٚصاسح اٌزشث١خ- اٌمجٛي اٌّشوضٞ  -

 

 أهى يصادس انًؼهىياث ػٍ انبشَايذ .42

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح  -اٌىزت إٌّٙغ١خ - 
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 يخطظ يهاساث انًُهذ

 َشرً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدَت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقُُى

 يخشراث انتؼهى انًطهىبت يٍ انبشَايذ 

 اصى انًقشس سيز انًقشس انًضتىي/ انضُت 
أصاصٍ 

 أو اختُاسٌ

 األهذاف انًؼشفُت
األهذاف انًهاساتُت 

انخاصت بانبشَايذ 

األهذاف انىرذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاساث انؼايت وانتأهُهُت 

انًهاساث األخشي  ) انًُقىنت

انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف 

 ( وانتطىس انشخصٍ

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

 انخهانج
 / / / / / / / / / / / / / / / / أصاصٍ اسشاد وصحه َفضُه 

                   

 
                   

                   

 
                   

                   

 
                   

                   



 ًَىرد وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤصضت انتؼهًُُت .10

 ػٍَٛ ٔفغ١ٗ ٚرشث٠ٛٗ انًشكز/ انقضى انؼهًٍ   .11

 اسشبد ٔفغٟ سيز انًقشس/ اصى  .12

 اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة أشكال انحضىس انًتاحت .13

 عٕٛٞ انضُت/ انفصم  .14

 60 ( انكهٍ )ػذد انضاػاث انذساصُت  .15

 2020 / 3 / 24 تاسَخ إػذاد هزا انىصف .16

 أهذاف انًقشس .17

 االعزفبدٖ ِٓ االسشبد فٟ رؼذ٠ً اٌغٍٛن اٌّؼطشة ِٓ أعً اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌشخظ١ٗ ٚسفغ ِغزٜٛ -1

 .ادائٙب فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١ٗ ٚااللزظبد٠ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ ٚاٌؾؼبس٠ٗ 

االعزفبدٖ ِٓ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ فٟ فُٙ اٌغٍٛن االٔغبٟٔ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ِٓ اعً سفغ وفبءٖ االداء ٚص٠بدٖ - 2

 .االٔزبع١ٗ

 . اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ ثٕبء شخظ١ٗ  اٌفشد ٚثبٌزبٌٟ ر١غ١ش ػ١ٍّٗ اٌزغ١١ش ٌألفؼًاالؽالع ػٍٝ -3

  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزاد ثّٛػٛػ١خ ٚرغشد ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش- 4

 .األسع  فٟ اإلٔغبِْٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ سعبٌخ - 5

 . رط٠ٛش اٌشخظ١ٗسادارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

  ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ  ٔمذ اعب١ٌت اٌزٕشئٗ اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ االػطشاثبد إٌفغ١ٗ-7

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف . ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ

 ؛.اٌجشٔبِظ
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 يخشراث انًقشس وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى .18

 األهذاف انًؼشفُت  - أ

 االسشبد إٌفغٟ ِغبالد  االعزفبدٖ ِٓ اٌطبٌت ة رؼش٠ف-  1أ

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٛافك -  2أ

اعظ االسشبد اٌزؼشف ػٍٝ - 3أ

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد االسشبد - 4أ

اٌّؼٍِٛبد اٌالصِٗ ٌالسشبد اٌزؼشف ػٍٝ - 5أ

 ِفَٙٛ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ.اٌزؼشف ػٍٝ - 6أ  

األهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -  ب 

. ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ اٌّؾبفظٗ ػٍٝ اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ–  1ة 

اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌمذسٖ ػٍٝ االسشبد  – 2ة             

    رؼض٠ض اٌمذسٖ ػٍٝ ٔمذ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغُٙ فٟ اػطشاثبد اٌشخظ١ٗ – 3ة  

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت  - د

ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٌذٜ اٌطبٌت ٌٍغؼٟ ِٓ اعً رط٠ٛشاِىب١ٔبرٗ فٟ االسشبد - 1ط

 ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اوزغبة اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ - 2ط

١ّٔٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌغؼٟ ٌزؼذ٠ً اٌزاد  د -3ط

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى
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 بُُت انًقشس. 10

 انضاػاث األصبىع
يخشراث انتؼهى 

 انًطهىبت
 طشَقت انتقُُى طشَقت انتؼهُى أو انًىضىع/ اصى انىحذة 

            ِفَٙٛ االسشبد ٔظشٞ 6تششٍَ األول 

 ٔظش٠خ ِؾبػشح

ٚٔظٛص وزبة 

اٌغجٛسح  ٚاعزخذاَ

  ..ٚاٌخشائؾ

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

 ..شف٠ٛخ ٚأعئٍخ

 - -            اعظ االسشبد ٔظشٞ 6انخاٍَ  تششٍَ

 - -         ٔظش٠بد االسشبد    ٔظشٞ 6كاَىٌ األول 

 ٔظشٞ 6كاَىٌ انخاٍَ 

    اٌّؼٍِٛبد اٌالصِٗ ٌؼ١ٍّٗ 

 االسشبد

 

- - 

 - - االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ اٌّذسعٗ ٔظشٞ 6شباط 

 - -          اٌظؾٗ إٌفغ١ٗ   ٔظشٞ 6آراس 

. اٌّؾبػشحؽش٠مخ  -1

 .االعزغٛاةؽش٠ك  -2

 

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 ( انشخصٍ بقابهُت انتىظُف وانتطىس انًتؼهقت األخشي انًهاساث )وانتأهُهُت انًُقىنت  انؼايت انًهاساث -د 

االسشبد رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ - 1د

. رخش٠ظ ّٔبرط ِٓ اٌطٍجخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اوّبي دساعزٙب اٌؼ١ٍب- 2د

 اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ األخشٜرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 .ٌألؽذاس اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اإلراػ١خاٌجشاِظ 
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 ٔظشٞ 6َُضاٌ 
 ِفَٙٛ اٌؼغٛؽ ٚاالصِبد 

 إٌفغ١ٗ   
- - 

 - - االعب١ٌت اٌذفبػ١ٗ ـ اٌزٛافك   ٔظشٞ 6أَاس 

 

 انبُُت انتحتُت .13

 اسشبد ٚطؾٗ ٔفغ١ٗ ؽغ١ٓ سث١غ ؽّبدٞ فبُ٘ ؽغ١ٓ اٌطش٠ؾٟ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

(  اٌّظبدس )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
االسشبد إٌفغٟ اعب١ٌجٗ ٚف١ٕبرٗ عؼ١ذ ؽغٓ اٌؼضٖ 

 االسشبد إٌفغٟ عٙبَ دس٠ٚش اثٛ ػ١طٗ

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 - أ

 (....  ،اٌزمبس٠ش ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ  )
 وزت االسشبد ٚاٌظؾٗ إٌفغ١ٗ

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ، ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.. 

ع١ّغ اٌىزت ٚاٌجؾٛس إٌّشٛسح ٠ّىٓ االؽالع ٚاالػزّبد ػ١ٍٙب 

  ..(االٔزش١ٔذ  )ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساصٍ .14

   

 ِفشداد دساع١خ عذ٠ذح رزالئُ ِغ اٌزطٛساد اٌزٟ ِشد ثٙب إٌّطمخ ٚاػزّبد اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌجؾش ػٓ إػبفخ

 .اٌٛصبئك ٚاٌّظبدس 
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: وصف انبشَايذ األكادًٍَ 

 

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

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤصضت انتؼهًُُت .43

 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ انًشكز / ػهًٍانقضى ال .44

 ؽشائك اٌزذس٠ظ اصى انبشَايذ األكادًٍَ  .45

 ثىٍٛس٠ٛط اصى انشهادة انُهائُت .46

 :انُظاو انذساصٍ  .47
 أخشي/يقشساث /صُىٌ 

 عٕٛٞ

 ػّبْ اٌغٛدح  انًؼتًذبشَايذ االػتًاد .48

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٍطٍجخ انًؤحشاث انخاسرُت األخشي .49

 2020 / 3 / 1 تاسَخ إػذاد انىصف .50

 أهذاف انبشَايذ األكادًٍَ .51

 اٌزذس٠ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌت رذس٠غٙب فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ ِٓ ػٍُ  اإلفبدح-1

 .ر١ّٕخ اٌمذسح ٌذ٠ُٙ ػٍٝ إػزّبد٘ب ثؼذ اٌزخشط أٚ فٟ أصٕبء ِّبسعخ إٌّٙخٌذٜ اٌطٍجخ ثغ١خ 

ثٙذف ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت اٌّغزمٍخ اٌمبدسح ٌذٜ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٌٍذسط ٚاٌزٕف١ز ٚاٌزم٠ُٛ  ر١ّٕخ اٌمذسح - 2

  .ػٍٝ رظ١ُّ دسط ِزىبًِ ٠ٚؾمك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ

 .ػٍٝ ّٔبرط ٚخطؾ اٌزذس٠ظ اٌفؼبٌخ ِٚؾبٌٚخ وزبثخ اٌخطخ  اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌشٙش٠خ ٚا١ِٛ١ٌخاالؽالع ػٍٝ  -3

 .ػٍٝ أٔٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ اٌزذس٠ظ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ - 4

ممارسة التدريس وفياميـ بأّنو أمر مختمؼ تماـ االختالؼ عف الحديث عنو، فيو ِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ - 5
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ليس استعراض المدرس لمعارفو او مياراتو أماـ طمبتو، بؿ ىو القدرة عمى أداء إجراءات متنوعة مف شأنيا 
شراؾ اكثر مف حاسة مف حواسيـ في ىذا التفاعؿ  مساعدة الطمبة عمى التفاعؿ مع الموقؼ التعميمي، وا 

 

اٌزخط١ؾ  ٌٍذسط ، اٌز١ّٙذ ٌٍذسط ، ششػ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ،  )اٌزذس٠ظ اٌالصِخ ِٓ ساد ارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

ِٙبسح األعئٍخ اٌظف١خ ، ِٚٙبسح اٌزؼض٠ض ، ِٚٙبسح ر٠ٕٛغ اٌّض١شاد ، ِٚٙبسح ػجؾ اإلداسح اٌظف١خ ، ِٚٙبسح 

 (غٍك اٌذسط

 .ٌّٙبساد اٌزذس٠ظ ٌٍطٍجخ  أفؼً ٚع١ٍخ ٌزؾم١ك فُٙ أفؼً ِبدح ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظاػزجبس  -7

 

  انًطهىبت وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُىبشَايذيخشراث ال .52

  األهذاف انًؼشفُت  - ث

. اٌزؼّشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزذس٠ظ    -

. أْ ٠ٛػؼ  ِب١٘خ اٌزذس٠ظ - 2

. أْ ٠ججٓ اٌّفَٙٛ اٌمذ٠ُ ٌٍزذس٠ظ ، اٌّفَٙٛ اٌؾذ٠ش ٌٍزذس٠ظ - 3

 .أْ ٠ؼشع ثطش٠مخ ِٕطم١خ ِغٍّبد ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزذس٠ظ ، اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠غ١خ- 4

. اْ ٠ٛػؼ أعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ - 5 

. أْ ٠ج١ٓ ِفَٙٛ إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ - 6

. أْ ٠غزؼشع اٌؼاللخ ث١ٓ األعزشار١غ١خ ٚاٌطش٠مخ ٚاألعٍٛة - 7

. أْ ٠ؾذد ِٛاطفبد األعزشار١غ١خ فٟ اٌزذس٠ظ- 8

 .ِىٛٔبد إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -9

. ِؼب١٠ش اخز١بس إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ اٌّالئّخاْ ٠ؾذد اٌطبٌت - 10          

. إعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظأْ ٠ظٕف - 11

ّٞ أْ ٠زؼشف ػٍٝ ا-  12  (ٖ ٚأ٘ذافِٖفَٙٛ)ٌزم٠ُٛ اٌزشثٛ

. أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت اٌفشق ث١ٓ اٌم١بط ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ- 13

 .أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أ٘ذاف رم٠ُٛ اٌّؼٍُّ ٌٍّزؼ١ٍّٓ- 14

بشَايذ   انخاصت بالاألهذاف انًهاساتُت - ب 

ِٙبساد اٌزذس٠ظ ِٓ ؽ١ش خطٛاد وً ِٙبسح ِٚبٟ٘ آ١ٌبد اٌؼًّ ثٙب ِٕمجً  ِٓ  رّى١ٓ اٌطبٌت- 1ة 

. اٌزذس٠غٟ

. اٌزؼّشف ػٍٝ خطٛاد اٌؼًّ ثطشائك ٚأعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  -2ة 

     .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ آ١ٌخ رظ١ُّ اٌزذس٠ظ ٚو١ف١خ أعزؼّبي اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزذس٠ظ – 3ة 
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 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 .األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت -  د 

ِبدح ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ إرمبْ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ فٟ أصٕبء ِغبػذح اٌطبٌت فٟ فُٙ - 1ط

. اٌزذس٠ظ ِٓ إٌبؽ١خ إٌفغ١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ

. رؼّشف اٌطٍجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ػٕذ إعزؼّبٌٙب فٟ ؽشائك اٌزذس٠ظ- 2ط

. اٌزؼّشف ػٍٝ أ١ّ٘خ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ِٚؼشفخ ل١ّخ وً أعٍٛة رذس٠غٟ ٠مَٛ ثٗ اٌزذس٠غٟ-3ط

. اٌزؼّشف ل١ّخ اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚدٚسٖ فٟ رظؾ١ؼ اٌّغبس ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ- 4ط

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3
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 ( وانتطىس انشخصٍ انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف انًهاساث األخشي ) انًُقىنت انؼايت وانتأهُهُت انًهاساث -د 

ِبدح ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ - 1د

. (اٌذوزٛساٖ ) رخش٠ظ ّٔبرط ِٓ اٌطٍجخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اوّبي دساعزٙب اٌؼ١ٍب- 2د

  اٌزشث٠ٛخ ، أٚ اٌؼًّ وّذسط فٟ ٚصاسح اٌزشث١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

. ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

ؽش٠مخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘ اعزخذاَ - 4

ؽش٠مخ اٌزؼٍُّ اٌزؼبٟٚٔ - 5

. شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخثؼغ ِٛالغ االػزّبد ػٍٝ - 6

 

 

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 . ٚرٍخ١ظٙبػشع اٌىزت- 3

 بُُت انبشَايذ .53

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

ػٍّٟ ٔظشٞ 

  30 ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ/  اٌّبعغز١ش
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 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .54

 األفىبس دٚسٖ فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ ٚو١ف١خ رطج١ك أداءاٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت ثشىً ٠غبػذٖ ػٍٝ  -

 .. ٚاٌّٙبساد اٌزٟ اوزغجٙب خالي دساعزٗ ١ٌىْٛ ػٕظشا  فبػال فٟ اٌّغزّغ

 

 (انًؼهذ  األَظًت انًتؼهقت باالنتحاق بانكهُت أو وضغ )يؼُاس انقبىل  .55

. لجٛي ؽغت اٌظٛاثؾ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌٛصاس٠خ ٌمجٛي اٌطٍجخ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 

 أهى يصادس انًؼهىياث ػٍ انبشَايذ .56

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح  -اٌىزت إٌّٙغ١خ - 
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 يخطظ يهاساث انًُهذ

 َشرً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشراث انتؼهى انفشدَت يٍ انبشَايذ انخاضؼت نهتقُُى

 يخشراث انتؼهى انًطهىبت يٍ انبشَايذ 

 اصى انًقشس سيز انًقشس انًضتىي/ انضُت 
أصاصٍ 

 أو اختُاسٌ

 األهذاف انًؼشفُت
األهذاف انًهاساتُت 

انخاصت بانبشَايذ 

األهذاف انىرذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاساث انؼايت وانتأهُهُت 

انًهاساث األخشي  ) انًُقىنت

انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف 

 ( وانتطىس انشخصٍ

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

 انًارضتُش
 

يُاهذ وطشائك 

 انتذسَش
 / / / / / / / / / / / / / / / / أصاصٍ
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 ًَىرد وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤصضت انتؼهًُُت .19

 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ انًشكز/ انقضى انؼهًٍ   .20

 ؽشائك اٌزذس٠ظ سيز انًقشس/ اصى  .21

 اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة أشكال انحضىس انًتاحت .22

 عٕٛٞ انضُت/ انفصم  .23

 60 ( انكهٍ )ػذد انضاػاث انذساصُت  .24

 20207 / 3 / 1 تاسَخ إػذاد هزا انىصف .25

 أهذاف انًقشس .26

 اٌزذس٠ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌت رذس٠غٙب فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ ِٓ ػٍُ  اإلفبدح-1

 .ر١ّٕخ اٌمذسح ٌذ٠ُٙ ػٍٝ إػزّبد٘ب ثؼذ اٌزخشط أٚ فٟ أصٕبء ِّبسعخ إٌّٙخٌذٜ اٌطٍجخ ثغ١خ 

ثٙذف ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت اٌّغزمٍخ اٌمبدسح ٌذٜ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٌٍذسط ٚاٌزٕف١ز ٚاٌزم٠ُٛ  ر١ّٕخ اٌمذسح - 2

 .ػٍٝ رظ١ُّ دسط ِزىبًِ ٠ٚؾمك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ

 .ػٍٝ ّٔبرط ٚخطؾ اٌزذس٠ظ اٌفؼبٌخ ِٚؾبٌٚخ وزبثخ اٌخطخ  اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌشٙش٠خ ٚا١ِٛ١ٌخاالؽالع ػٍٝ  -3

 .ػٍٝ أٔٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ اٌزذس٠ظ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ -4

ممارسة التدريس وفياميـ بأّنو أمر مختمؼ تماـ االختالؼ عف الحديث عنو، فيو ِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ - 5
ليس استعراض المدرس لمعارفو او مياراتو أماـ طمبتو، بؿ ىو القدرة عمى أداء إجراءات متنوعة مف شأنيا 

شراؾ اكثر مف حاسة مف حواسيـ في ىذا التفاعؿ . مساعدة الطمبة عمى التفاعؿ مع الموقؼ التعميمي، وا 

 

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف . ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ

 ؛.اٌجشٔبِظ
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اٌزخط١ؾ  ٌٍذسط ، اٌز١ّٙذ ٌٍذسط ، ششػ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ،  )اٌزذس٠ظ اٌالصِخ ِٓ ساد ا رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ-6

ِٙبسح األعئٍخ اٌظف١خ ، ِٚٙبسح اٌزؼض٠ض ، ِٚٙبسح ر٠ٕٛغ اٌّض١شاد ، ِٚٙبسح ػجؾ اإلداسح اٌظف١خ ، ِٚٙبسح 

 (غٍك اٌذسط

 .ٌّٙبساد اٌزذس٠ظ ٌٍطٍجخ  أفؼً ٚع١ٍخ ٌزؾم١ك فُٙ أفؼً ِبدح ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ اػزجبس -7

 يخشراث انًقشس وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى .27

 األهذاف انًؼشفُت  - أ

. اٌزؼّشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزذس٠ظ    -1

. أْ ٠ٛػؼ  ِب١٘خ اٌزذس٠ظ - 2

. أْ ٠ججٓ اٌّفَٙٛ اٌمذ٠ُ ٌٍزذس٠ظ ، اٌّفَٙٛ اٌؾذ٠ش ٌٍزذس٠ظ - 3

 .أْ ٠ؼشع ثطش٠مخ ِٕطم١خ ِغٍّبد ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزذس٠ظ ، اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠غ١خ- 4

. اْ ٠ٛػؼ أعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ - 5 

. أْ ٠ج١ٓ ِفَٙٛ إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ - 6

. أْ ٠غزؼشع اٌؼاللخ ث١ٓ األعزشار١غ١خ ٚاٌطش٠مخ ٚاألعٍٛة - 7

. أْ ٠ؾذد ِٛاطفبد األعزشار١غ١خ فٟ اٌزذس٠ظ- 8

 .ِىٛٔبد إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -9

. ِؼب١٠ش اخز١بس إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ اٌّالئّخاْ ٠ؾذد اٌطبٌت - 10          

. إعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظأْ ٠ظٕف - 11

ّٞ أْ ٠زؼشف ػٍٝ ا-  12  (ٖ ٚأ٘ذافِٖفَٙٛ)ٌزم٠ُٛ اٌزشثٛ

. أْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت اٌفشق ث١ٓ اٌم١بط ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ- 13

 .أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أ٘ذاف رم٠ُٛ اٌّؼٍُّ ٌٍّزؼ١ٍّٓ- 14

األهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -  ب 

ِٙبساد اٌزذس٠ظ ِٓ ؽ١ش خطٛاد وً ِٙبسح ِٚبٟ٘ آ١ٌبد اٌؼًّ ثٙب ِٕمجً  ِٓ  رّى١ٓ اٌطبٌت- 1ة 

. اٌزذس٠غٟ

. اٌزؼّشف ػٍٝ خطٛاد اٌؼًّ ثطشائك ٚأعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  -2ة 

     .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ آ١ٌخ رظ١ُّ اٌزذس٠ظ ٚو١ف١خ أعزؼّبي اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزذس٠ظ – 3ة 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتقُُى
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 بُُت انًقشس. 10

 انضاػاث األصبىع
يخشراث انتؼهى 

 انًطهىبت
 طشَقت انتقُُى طشَقت انتؼهُى أو انًىضىع/ اصى انىحذة 

ِفَٙٛ اٌزذس٠ظ ، ِب١٘خ  ٔظشٞ 2 األول

اٌزذس٠ظ ، اٌّفَٙٛ اٌمذ٠ُ 

ِؾبػشح ٔظش٠خ 

وزت ايٚٔظٛص 

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 . ٚرٍخ١ظٙبػشع اٌىزت- 3

األهذاف انىرذاَُت وانقًُُت  - د

ِبدح ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ إرمبْ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ فٟ أصٕبء ِغبػذح اٌطبٌت فٟ فُٙ - 1ط

. اٌزذس٠ظ ِٓ إٌبؽ١خ إٌفغ١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ

. رؼّشف اٌطٍجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ػٕذ إعزؼّبٌٙب فٟ ؽشائك اٌزذس٠ظ- 2ط

. اٌزؼّشف ػٍٝ أ١ّ٘خ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ِٚؼشفخ ل١ّخ وً أعٍٛة رذس٠غٟ ٠مَٛ ثٗ اٌزذس٠غٟ-3ط

 .اٌزؼّشف ل١ّخ اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚدٚسٖ فٟ رظؾ١ؼ اٌّغبس ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ- 4ط

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى

. اٌّؾبػشحؽش٠مخ  -1

 .االعزغٛاةؽش٠ك  -2

 

. ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

ؽش٠مخ اٌزؼٍُّ اٌزؼبٟٚٔ - 4

 .ؽش٠مخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘- 5

 طشائك انتقُُى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 . ٚرٍخ١ظٙبػشع اٌىزت- 3

 ( انشخصٍ بقابهُت انتىظُف وانتطىس انًتؼهقت األخشي انًهاساث )وانتأهُهُت انًُقىنت  انؼايت انًهاساث -د 

ِبدح ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ - 1د

. (اٌذوزٛساٖ ) رخش٠ظ ّٔبرط ِٓ اٌطٍجخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اوّبي دساعزٙب اٌؼ١ٍب- 2د

  اٌزشث٠ٛخ ، أٚ اٌؼًّ وّذسط فٟ ٚصاسح اٌزشث١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د
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ٌٍزذس٠ظ ، اٌّفَٙٛ اٌؾذ٠ش 

ٌٍزذس٠ظ ، ِغٍّبد ٠مَٛ ػ١ٍٙب 

. اٌزذس٠ظ ، اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠غ١خ

اٌّغبػذح 

 شبشخٚاعزخذاَ اي

االفالَ اٌؼ١ٍّخ ٚ

  ..اٌزٛػ١ؾ١خ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

 ..ٚأعئٍخ شف٠ٛخ

 ٔظشٞ 2 انخاٍَ

أعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ، ِفَٙٛ 

إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ ، اٌؼاللخ 

األعزبسر١غ١خ ٚاٌطش٠مخ 

ٚاألعٍٛة ، ِٛاطفبد 

األعزشار١غ١خ فٟ اٌزذس٠ظ 

- - 

 ٔظشٞ 2 انخانج

ِىٛٔبد إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ 

  ِؼب١٠ش اخز١بس إعزشار١غ١خ 

 اٌزذس٠ظ اٌّالئّخ

رظ١ٕف إعزشار١غ١بد  

  اٌزذس٠ظ

- - 

 ٔظشٞ 2 انشابغ

عزشار١غ١خ اٌّؾبػشح 

 إعزشار١غ١خ إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس 

 إعزشار١غ١خ اٌؼشٚع اٌؼ١ٍّخ 

 إعزشار١غ١خ اٌمظض 

ٚاٌؾىب٠بد 

 إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ 

  االعزٕجبؽ١خ

- - 

 ٔظشٞ 2 انخايش

عزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ االعزمشائ١خ 

إعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ 

ثبالوزشبف 

عزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ 

  االعزمظبئٟ

- - 

 ٔظشٞ 2 انضادس

إعزشار١غ١خ ؽً اٌّشىالد 

 إعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌزارٟ 

اٌفشدٞ 

 إعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ 

 االٌىزشٟٚٔ

- - 

 ٔظشٞ 2 انضابغ

إعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ 

أٔٛاع اٌزؼٍُ :  أٚال 

 conceptualization of 

learning :  اٌزؼٍُ إعزشار١غ١خ

  strategyِفَٙٛ 

رظ١ٕف اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ 

- - 
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 االعزشار١غ١بد ِب ٚساء 

 )فٛق اٌّؼشف١خ / اٌّؼشفخ 

Meta Cognitive 

( Strategie 

 ٔظشٞ 2 انخايٍ

أّٔبؽ اٌزؼٍُ 

 ّٔبرط أّٔبؽ اٌزؼٍُ 

ّٔٛرط دْ ٚدْ :  أٚال 

: Kolb's learning styles 

صب١ٔب : وٌٛت ّٔٛرط 

  

 

 

- - 

  2انتاصغ 

اٌزؼٍُ إٌشؾ ِفَٙٛ اٌزؼٍُ 

إٌشؾ 

 أ١ّ٘خ اٌزؼٍُ إٌشؾ 

   إعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌشؾ

  

  2انؼاشش 

إعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 إعزشار١غ١خ إٌّبلشخ 

  إعزشار١غ١خ اٌؼظف 

  اٌزٕٟ٘

  

  2انحادٌ ػشش 

إعزشار١غ١خ اٌّششٚػبد 

 إعزشار١غ١خ ٌؼت األدٚاس 

  إعزشار١غ١خ ؽً اٌّشىالد

  

  2أحُا ػشش 

عب١ٌت اٌزذس٠ظ  أ

ؽج١ؼخ عٍٛة اٌزذس٠ظ ِفَٙٛ أ

عب١ٌت أ١ّّ٘خ أعٍٛة اٌزذس٠ظ أ

اٌزذس٠ظ  

ِٛاطفبد األعٍٛة اٌزذس٠ظ 

إٌبعؼ  

أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌّجبششح  

. أعب١ٌت اٌزذس٠ظ غ١ش اٌّجبششح

  

  2انخانج ػشش 

 . عب١ٌت اٌزذس٠ظ غ١ش اٌّجبششحأ

عٍٛة اٌزذس٠ظ اٌمبئُ ػٍٝ  ـ أ1

اٌّذػ ٚإٌمذ 

عٍٛة اٌزذس٠ظ اٌمبئُ ػٍٝ ـ أ2 
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 .اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ

 اٌمبئّخ عب١ٌت اٌزذس٠ظ ـ أ3

ػٛػ اٌؼشػأٚ اٌزمذ٠ُ ػٍٝ ٚ

ّٟ  ـ أ4 عٍٛة اٌزذس٠ظ اٌؾّبع

ٌٍّؼٍُّ  

عٍٛة اٌزذس٠ظ اٌمبئُ ػٍٝ ـ أ5

 ّٞ  اٌزٕبفظ اٌفشد

عٍٛة اٌزذس٠ظ اٌمبئُ ػٍٝ  ـ أ6

اعزؼّبي أفىبس اٌّزؼٍُّ 

 

 

 

  2انشابغ ػشش 

عبئً اٌزؼ١ّ١ٍـّخ اٌٛ

ر١ّٙذ 

ع١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍّخ رؼش٠ف اٌٛ

طـ١ٕف اٌٛعبئً اٌزـؼ١ّ١ٍـّخ د

ػٍٝ أعبط اٌؾٛاط 

ع١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍّخ فٛائذ اٌٛ

عبئً اٌزؼ١ّ١ٍّخ فٟ دٚس اٌٛ

رؾغ١ٓ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُّ 

عزخذاَ ِؼب١٠ش اخز١بس ٚا

 .١ّ٠ّخاٌٛع١ٍخ اٌزؼً

  

اٌمٛاػذ اٌّزٟ ٠غت ِشاػبرٙب 

لبد عزخذاَ اٌٛع١ٍخ ػٕذ ا ّٛ ِؼ

عزخذاَ اٌٛعبئً أِبَ ٔغبػ ا

عبع١ّبد فٟ اعزخذاَ اٌٛعبئً أ

... اٌزؼ١ّ١ٍّخ

  

انخايش 

ػشش 
2  

ّٞ ِفَٙٛ ٚأ٘ذاف  ٌزم٠ُٛ اٌزشثٛ

.  ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ

ط ٚاٌزم١١ُ اٌفشق ث١ٓ اٌم١ب

 ٚاٌزم٠ُٛ

. أ٘ذاف رم٠ُٛ اٌّؼٍُّ ٌٍّزؼ١ٍّّٓ

  

 

 انبُُت انتحتُت .15
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 وزبة ِٕب٘ظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

(  اٌّظبدس )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

ِؾغٓ ػٍٟ . د)إٌّب٘ظ اٌزذس٠غ١خ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ 

( أؽّذ ؽغٓ اٌٍمبٟٔ. د) إٌّٙظ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك  ) (ػط١خ

أعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّزمذِخ ٚأعزشار١غ١بد اٌزؼٍُّ ٚأّٔبؽ 

 (ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغٓ ػجذ اٌؾ١ّذ شب١٘ٓ. د )اٌزؼ١ٍُ 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 - أ

 (....  ،اٌزمبس٠ش ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ  )

أعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّزمذِخ ٚأعزشار١غ١بد اٌزؼٍُّ ٚأّٔبؽ 

  (ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغٓ ػجذ اٌؾ١ّذ شب١٘ٓ. د )اٌزؼ١ٍُ 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ، ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.. 

ع١ّغ اٌىزت ٚاٌجؾٛس إٌّشٛسح ٠ّىٓ االؽالع ٚاالػزّبد ػ١ٍٙب 

  ..(االٔزش١ٔذ  )ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساصٍ .16

فٟ رذس٠ظ  ٚاػزّبد اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ اٌؾذ٠شإػبفخ ِفشداد دساع١خ عذ٠ذح رزالئُ ِغ   

 .اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚإػزّبد لبػبد رذس٠ج١خ ٌغشع ِّبسعخ اٌطبٌت ٌّٙبساد اٌزذس٠ظ ثظٛسح طؾ١ؾخ
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 المرحمةالثالثة

 (عمـ النفس الفسيولوجي) نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 كمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -1

 العمـو التربوية والنفسية المركز/ القسـ العممي   -2

 عمـ النفس الفسيولوجي رمز المقرر/ اسـ  -3

 الحضور اثناء العاـ الدراسي أشكاؿ الحضور المتاحة -4

 سنوي السنة/ الفصؿ  -5

  ساعة في الفصؿ 72/ ساعة اسبوعيا 4 (الكمي)عدد الساعات الدراسية  -6

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  -7

أىداؼ المقرر   -8
 .التعرؼ عمى انواع الغدد-أ

. التعرؼ عمى الجياز العصبي المركزي - ب
 .التعرؼ الدماغ واجزائو- ج

  عمـ النفس الفسيولوجي تقـو ىذه المادة بتعريؼ الطالب عمى فسمجة االعضاء وثاثيرىا في تشكيؿ انفعاالت :وصؼ المقرر
 .الفرد والغدد واليرمونات وانواعيا 

مخرجات المقرر   -9
 .االسسالفسمجية لمدوافعمعرفة-ا

. معرفة االنفعاالت-ب
 .معرفة الجياز العصبي- ج
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األىداؼ المعرفية    - أ

 .تعريؼ الطالب باالسس الفسيولوجية لمدوافع .1
 .تعريؼ الطالب عالقة اليرمونات بالقدرات العقمية .2

.  األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء مف  دراسة المقرر يمتمؾ الطالب 

 .تطبيؽ ماتعممو الطالب حوؿ االنفعاالت.  1 
 .وتوضيفو في خدمة العممية التعميمية عمـ النفس الفسيولوجياستخداـ . 2

      طرائؽ التعميـ والتعمـ 
 

 .استخداـ االستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفية  -
 .استخداـ نماذج التعميـ الحديثة وطرائؽ التدريس الحديثة ومف ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمؿ الجماعي  -

      طرائؽ التقييـ 
 

. اختبارات تقييـ االداء -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -
األىداؼ الوجدانية والقيمية  - ج

: جعؿ الطالب في نياية المقرر قادر عمى 
. معرفة   عمـ النفس الفسيولوجي - 1         ج
 .مفيـو النواقؿ العصبية - 2ج

     طرائؽ التعميـ والتعمـ 
. التغذية الراجعة  -

 .استراتيجيات مساعدة الحفظ والتذكر     -    
    طرائؽ التقييـ 

 .مف خالؿ الزيارات الدورية مف قبؿ األساتذة اآلخريف لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة  - د 
 .قدرة الطالب عمى تطبيؽ ما تعممو واستيعاب الميارات وتطبيقيا عمميا   - 
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 المرحمةالثالثة

 (عمـ النفس التجربي) نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 كمية التربية لمعمـو االنسانية/ جامعة واسط  المؤسسة التعميمية -10

 العمـو التربوية والنفسية المركز/ القسـ العممي   -11

 عمـ النفس التجربي رمز المقرر/ اسـ  -12

 الحضور اثناء العاـ الدراسي أشكاؿ الحضور المتاحة -13

 سنوي السنة/ الفصؿ  -14

  ساعة في الفصؿ 72/ ساعة اسبوعيا 4 (الكمي)عدد الساعات الدراسية  -15

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  -16

أىداؼ المقرر   -17
 .التعرؼ عمى  الطريقة العممية-أ

. التعرؼ عمى وسائؿ الطريقة العممية - ب
 .التعرؼ اساليب التجريب- ج

   عمـ النفس التجربي تقـو ىذه المادة بتعريؼ الطالب عمى  التجريب ومفيومو وتطوره والعمـ والطريقة :وصؼ المقرر
 .العممية والدراسات الميدانية 

مخرجات المقرر   -18
 . القياسمعرفة-ا

. معرفة التجريب-ب
 .معرفة دراسة الحالة- ج
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األىداؼ المعرفية    - ب

 .تعريؼ الطالب بالدراسات الميدانية .3
 .تعريؼ الطالب  بالدراسات االرتباطية .4

.  األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء مف  دراسة المقرر يمتمؾ الطالب 

 .تطبيؽ ماتعممو الطالب مف الصدؽ والثبات.  1 
 .وتوضيفو في خدمة العممية التعميمية  عمـ النفس التجربياستخداـ. 2

      طرائؽ التعميـ والتعمـ 
 

 .استخداـ االستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفية  -
 .استخداـ نماذج التعميـ الحديثة وطرائؽ التدريس الحديثة ومف ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمؿ الجماعي  -

      طرائؽ التقييـ 
 

. اختبارات تقييـ االداء -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -
األىداؼ الوجدانية والقيمية  - ج

: جعؿ الطالب في نياية المقرر قادر عمى 
. معرفة    عمـ النفس التجربي - 1         ج
 .التجريب والبحث - 2ج

     طرائؽ التعميـ والتعمـ 
. التغذية الراجعة  -

 .استراتيجيات مساعدة الحفظ والتذكر     -    
    طرائؽ التقييـ 

 .مف خالؿ الزيارات الدورية مف قبؿ األساتذة اآلخريف لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة  - د 
 .قدرة الطالب عمى تطبيؽ ما تعممو واستيعاب الميارات وتطبيقيا عمميا   - 
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 المرحمة الثالثة

 (التقنيات التربوية   ) نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 كمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -1

 العمـو التربوية والنفسية المركز/ القسـ العممي   -2

 التقنيات التربوية رمز المقرر/ اسـ  -3

 .حسب الظروؼ في اثناء العاـ الدراسي  أشكاؿ الحضور المتاحة -4

 سنوي السنة/ الفصؿ  -5

 .  ساعة في كؿ فصؿ دراسي 72/ ساعة اسبوعيا 4 (الكمي)عدد الساعات الدراسية  -6

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  -7

 .أىداؼ المقرر  -8
:  ييدؼ المقرر الدراسي لمتقنيات التربوية التعرؼ عمى 

 .االسس النظرية التي تستند الييا التقنيات التربوية والمفاىيـ االساسية المرتبطة بو- أ
. المبادئ االساسية والخصائص العامة لمتقنيات التربوية - ب
.  خطوات اعداد التقنيات التربوية - ج
. انواع التقنيات التربوية - د

. ىػ ػ  تصانيؼ التقنيات التربوية 
. و ػ االسباب الحتمية الستخداـ التقنيات التربوية 

 .زػ  مراحؿ تسميات التقنيات التربوية 

تتناوؿ التقنيات التربوية التعرؼ عمى مفيـو االتصاؿ التعميمي ، ومفيـو التقنيات التربوية ، واىـ المراحؿ التي مرت بيا مف 
مرحمة الحواس وحتى نياية مرحمة النظـ  ، وكذلؾ تصانيؼ التقنيات التربوية ، واىـ انواع التقنيات التربوية التي تمثؿ 

التقنيات السمعية والتقنيات البصرية والتقنيات السمعية بصرية ، ودراسة اىـ المستحدثات في التقنيات التربوية والتي تشمؿ 
 .الشبكة العالمية لممعمومات االنترنيت 

 مخرجات المقرر  -9
:  يتوقع مف الطمبة بعد نياية السنة الدراسية  اف 
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   . يتعرفوا عمى مفيـو االتصاؿ التعميمي وعناصره وخصائصو وانواعو -1
 .يوضحوا مفيـو التقنيات التربوية ومراحؿ تطوره وعالقتو بالمفاىيـ األخرى ذات الصمة -2
 .يحددوا دواعي ومبررات استخداـ التقنيات التربوية وفوائدىا في العممية التعميمية التعممية -3
 . يوضحوا تصانيؼ التقنيات التربوية وأىدافيا ومستوياتيا ووحداتيا -4
 .يبينوا مراحؿ تسميات التقنيات التربوية  -5
 .يوضحوا مفيـو التخطيط لمتقنيات التربوية  -6
 .يتمكنو مف معرفة المستحدثات المعاصرة لمتقنيات التربوية  -7
 .يفيمو معنى التطور في التقنيات التربوية  -8
 .يستنبطوا كؿ ماىو جديد يطرأ  في المؤسسات التربوية مف التعميـ االلكنروني  -9
  يتعرفوا عمى انواع التقنيات التربوية -10
 :األىداؼ المعرفية   - أ

:  يتوقع مف الطمبة بعد نياية السنة الدراسية التعرؼ عمى  
 .االجراءات المناسبة لمتقنيات التربوية  -1
 .االجراءات المناسبة لفيـ التقنيات التربوية  -2
 .االجراءات التي تتظمنيا التقنيات التربوية  -3
 .االجراءات التي تتظمنيا كؿ خطوة مف خطوات التقنيات التربوية  -4

.  األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:  يتوقع مف الطمبة بعد نياية السنة الدراسية  اف يمتمكوا 

 .رسـ  مخطط مراحؿ تسميات التقنيات التربوية  -1
 .تشغيؿ اجيزة التقنيات التربوية االلكترونية  -2
  .(الرقمية االلكترونية التفاعمية  )الكتابة عمى السبورة الذكية  -3
 عرض الدرس بجياز الداتشو -4
 .كتابة تقرير عف انواع التقنيات التربوية  -5

      طرائؽ التعميـ والتعمـ 
 .توظيؼ االستراتيجيات التدريسية بمختمؼ اشكاليا  -1
 .توظيؼ نماذج التعميـ والتعمـ  -2
 .توظيؼ نظريات االتصاؿ التعميمي  -3
 .توظيؼ طرائؽ التدريس الحديثة  -4
 .توظيؼ العمؿ واالشتراؾ الجماعي لمطمبة في اثناء الدرس  -5

 
      طرائؽ التقييـ 

 .اختبارات تقييـ االداء -1
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 .االختبارات الشفوية  -2
 .االختبارات الميارية  -3
 .اختبارات الكتابة عمى السبورة البالستيكية  -4
 .االختبارات الموضوعية والتحريرية -5

 
األىداؼ الوجدانية والقيمية  - ج

:  جعؿ الطمبة بعد نياية السنة الدراسية  
. يميموا الى متابعة الطرؽ الحديثة في التقنيات التربوية - 1         ج
. يتمكنوا مف طرح اسئمة حوؿ  موضوعات المادة الدراسية - 2ج
حث الطمبة عمى متابعة المسمسالت التعميمية التي تعرض بشكؿ فيديو عمى روابط عممية رسمية - 3ج
 .حث الطمبة عمى استعماؿ اجيزة التقنيات التربوية - 4ج

     طرائؽ التعميـ والتعمـ 
 .اعداد تقارير اسبوعية وشيرية عف موضوعات مادة التقنيات التربوية  -6
 . يطمع عمى اىـ التطورات الحديثة في التقنيات التربوية  -7

    طرائؽ التقييـ 
 .مف خالؿ الزيارات الدورية مف قبؿ األساتذة اآلخريف لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو 

 
. (الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي  )الميارات العامة والتأىيمية المنقولة - د 

.  قدرة الطمبة عمى تطبيؽ ما تعمموه واستوعبوه مف ميارات التقنيات التربوية-
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 ةلثالمرحمةالثا

 (االحصاء االستداللي) نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 كمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -19

 العمـو التربوية والنفسية المركز/ القسـ العممي   -20

 االحصاء االستداللي رمز المقرر/ اسـ  -21

 الحضور اثناء العاـ الدراسي أشكاؿ الحضور المتاحة -22

 سنوي السنة/ الفصؿ  -23

  ساعة في الفصؿ 72/ ساعة اسبوعيا 4 (الكمي)عدد الساعات الدراسية  -24

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  -25

أىداؼ المقرر   -26
 . االحصاء االستدالليالتعرؼ عمى بعض مفاىيـ-أ

. االحصاء االستداللياكتساب ميارات تطبيؽ القوانيف والمبادىء االساسية -ب
 .تساب الطالب ميارة التعرؼ عمى القانوف واالسموب االحصائي المناسب لكؿ حالةؾا-  ج

االحصاء االستداللي تقـو ىذه المادة بتعريؼ الطالب عمى مفيومو وتطوره التاريخي وصمتو بالعمـو االخرى :وصؼ المقرر
  .اساليب االحصائيةوا

مخرجات المقرر   -27
 .معرفة استخدامات االساليب االحصائية-ا

. معرفة تطبيقيا في البحوث وغرفة الصؼ-ب
 .معرفة اكتساب ميارات في االحصاء الوصفي- ج
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األىداؼ المعرفية    - ت

 .تعريؼ الطالب باالساليب الشائعة مثؿ مقاييس النزعة المركزية  .5
 .تعريؼ الطالب طرؽ تبويب وحساب البيانات .6

.  األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء مف  دراسة المقرر يمتمؾ الطالب 

 .تطبيؽ االساليب االحصائية. 1 
 .استخداـ مفاىيـ االحصاء وتوضيفيا في خدمة العممية التعميمية. 2

      طرائؽ التعميـ والتعمـ 
 

 .استخداـ االستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفية  -
 .استخداـ نماذج التعميـ الحديثة وطرائؽ التدريس الحديثة ومف ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمؿ الجماعي  -

      طرائؽ التقييـ 
 

. اختبارات تقييـ االداء -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -
األىداؼ الوجدانية والقيمية  - ج

: جعؿ الطالب في نياية المقرر قادر عمى 
. معرفة القيـ والتوزيعات االحصائية وانواعيا- 1         ج
 .تبويب البيانات -  2ج

     طرائؽ التعميـ والتعمـ 
. التغذية الراجعة  -

 .استراتيجيات مساعدة الحفظ والتذكر     -    
    طرائؽ التقييـ 

 .مف خالؿ الزيارات الدورية مف قبؿ األساتذة اآلخريف لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة  - د 
 .قدرة الطالب عمى تطبيؽ ما تعممو واستيعاب الميارات وتطبيقيا عمميا   - 
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( منيج البحث العممي )نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 كمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -28

 العمـو التربوية والنفسية المركز/ القسـ العممي   -29

 منيج البحث العممي رمز المقرر/ اسـ  -30

 الحضور اثناء العاـ الدراسي أشكاؿ الحضور المتاحة -31

 سنوي السنة/ الفصؿ  -32

  ساعة في الفصؿ 72/ ساعة اسبوعيا 4 (الكمي)عدد الساعات الدراسية  -33

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  -34

أىداؼ المقرر   -35
 .منيج البحث العمميالتعرؼ عمى بعض مفاىيـ-أ

. منيج البحث العممياكتساب ميارات تطبيؽ القوانيف والمبادىء االساسية -ب
 . المناسب لكؿ حالةمنيج البحث العمميتساب الطالب ميارة التعرؼ عمى ؾا-  ج

 تقـو ىذه المادة بتعريؼ الطالب عمى مفيومو وتطوره التاريخي وصمتو بالعمـو االخرى  منيج البحث العممي:وصؼ المقرر
  .اساليب البحث العممي وانواعياوا

مخرجات المقرر   -36
  . منيج البحث العمميمعرفة استخدامات -ا

. معرفة تطبيقيا في البحوث وغرفة الصؼ-ب
  . منيج البحث العمميمعرفة اكتساب ميارات في - ج
األىداؼ المعرفية    - ث

  . مناىج البحث العمميطرؽتعريؼ الطالب باالساليب الشائعة  .7
 . منيج البحث العمميوخطواتتعريؼ الطالب طرؽ  .8
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.  األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء مف  دراسة المقرر يمتمؾ الطالب 

 .  منيج البحث العمميتطبيؽ اساليب. 1 
 .وتوضيفيا في خدمة العممية التعميمية منيج البحث العممياستخداـ مفاىيـ . 2

      طرائؽ التعميـ والتعمـ 
 

 .استخداـ االستراتيجيات المعرفية وفوؽ المعرفية  -
 .استخداـ نماذج التعميـ الحديثة وطرائؽ التدريس الحديثة ومف ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمؿ الجماعي  -

      طرائؽ التقييـ 
 

. اختبارات تقييـ االداء -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -
األىداؼ الوجدانية والقيمية  - ج

: جعؿ الطالب في نياية المقرر قادر عمى 
. وانواعو منيج البحث العمميمعرفة - 1         ج
  .خطوات البحث-  2ج

     طرائؽ التعميـ والتعمـ 
. التغذية الراجعة  -

 .استراتيجيات مساعدة الحفظ والتذكر     -    
    طرائؽ التقييـ 

 .مف خالؿ الزيارات الدورية مف قبؿ األساتذة اآلخريف لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة  - د 
 .قدرة الطالب عمى تطبيؽ ما تعممو واستيعاب الميارات وتطبيقيا عمميا   - 


