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: ٔصف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

 

 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 انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 العلوم التربوية والنفسية انًشكض / ػهًٙانمغى ال .2

 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5
 أخشٖ/يمشساد /عُٕ٘ 

 عٕٛٞ

 ػّبْ اٌغٛدح  انًؼتًذثشَبيح االػتًبد .6

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٍطٍجخ انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ .7

 2020 / 4 / 2    تبسٚخ إػذاد انٕصف .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 ٚإػبدح فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؾش اٌمبئُ ػٍٝ دساعخ ٚرؾ١ًٍ اٌٛلبئغ  إٌفظ اٌزشثٛٞ ِٓ ػٍُ  اإلفبدح-1

 ػٍُ ٌٗ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ اْ أعبط ػٍٝ ٚؽً اٌّشىالد رشو١جٙب ٌذٜ اٌطٍجخ ثغ١خ اٌٛطٛي إٌٝ اٌؾمبئك 

 . فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب اٌفشد  اٌخبطخ ثٗٚأطٌٛٗلٛاػذٖ 

 ثٙذف ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت اٌّغزمٍخ اٌمبدسح ػٍٝ اٌزٟ ٠ظذسٖ اٌطٍجخ ٚا٢ساء األفىبسر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ٔمذ - 2

  . ِٕٙب فٟ اعزششاف اٌّغزمجًٚاإلفبدح ٚفّٙٙب ٌّٛالف اٌزٟ ٠زؼشػٗ اٌطبٌترؾ١ًٍ ا

 ٚإدساوب ثّب ٠ّٕؼ اٌطبٌت فّٙب ٚاػؾب   ٚخجشارٗاإلٔغبْاالؽالع ػٍٝ اٌزغبسة اٌجشش٠خ ٚرغبسة  -3

 .ؽ١برٗ ثظ١شٚسح ِٚغ١شح 

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

 .األسع  فٟ اإلٔغبْ اٌّٛالف اٌزٟ ٠ّش ثٙبِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ - 5

  .ساد اٌجؾش اٌؼٍّٟارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

 . ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌفشد ٚع١ٍخ ٌزؾم١ك أفؼً ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞاػزجبس  -7
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  انًطهٕثخ ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛىثشَبيحيخشخبد ال .10

  األْذاف انًؼشفٛخ  - أ

 ثؼٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ِٚبسط ػٍُ إٌفظ  ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ  اٌطبٌت رؼش٠ف-  1أ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌذافؼ١خ ٚاالٔفؼبي -  2أ

. اٌزاوشح ٚإٌغ١بْ   ػٍٝ ِفَٙٛاٌزؼشف- 3أ

. أزمبي اصش اٌزؼٍُِؼشفخ - 4أ

. ٌزغز٠خ اٌشاعؼخاٌزؼشف ػٍٝ ا- 5أ

 .ػٓ إٌفظ اٌزشثٛٞرض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ِؼّمخ - 6أ

ثشَبيح   انخبصخ ثبلاألْذاف انًٓبساتٛخ - ة 

. ِٓ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب رّى١ٓ اٌطبٌت-  1ة 

. اٌؼٍّٟرؼض٠ض اٌطبٌت ثبٌّٕٙظ  - 2ة 

      .ػجش اٌزغبسة فٟ ػٍُ إٌفظلشاءح اٌزطٛساد اٌزٟ  - 3ة 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 .األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -  ج 

. اٌّٛالف اٌزٟ ٠ّش ثٙبِغبػذح اٌطبٌت فٟ فُٙ - 1ط

. و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ فئبد اٌّغزّغ- 2ط

. ؽً اٌّشىالد ثطش٠مخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ  -3ط

. ِخ دساعخ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٚفُٙ االشخبص ػٍٝ اعبط لٛاػذح ٚلٛا١ٔجٕٗاٌزؼش٠ف ثمٟ- 4ط
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 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 

 ( ٔانتطٕس انشخصٙ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف انًٓبساد األخشٖ ) انًُمٕنخ انؼبيخ ٔانتأْٛهٛخ انًٓبساد -د 

. ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞرخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ - 1د

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

فٟ اٌّؾبوُ ٚسػب٠خ  اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ األخشٜرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 .االعزّبػ١ٗ 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

. ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 .شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخثؼغ ِٛالغ االػزّبد ػٍٝ - 4

 طشائك انتمٛٛى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

. ػشع اٌىزت- 3

 . اٌطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِشىالرُٙ ِمبثٍخ-4

 ثُٛخ انجشَبيح .11



  
 4انصفحخ 

 
  

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

ػٍّٟ ٔظشٞ 

  60 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ H1 االٌٚٝاٌّشؽٍخ 

     

     

     

     

     

 
 

 انتخطٛظ نهتطٕس انشخصٙ .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

 

 (انًؼٓذ  األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهٛخ أٔ ٔضغ )يؼٛبس انمجٕل  .13

. اٌّؼ١ٍّٓ اٌّغبص٠ٓ ِٓ لجً ٚصاسح اٌزشث١خ- اٌمجٛي اٌّشوضٞ  -

 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح  -اٌىزت إٌّٙغ١خ - 
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 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انتؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهتمٛٛى

 يخشخبد انتؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انًغتٕٖ/ انغُخ 
أعبعٙ 

 أو اختٛبس٘

 األْذاف انًؼشفٛخ
األْذاف انًٓبساتٛخ 

انخبصخ ثبنجشَبيح 

األْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

انًٓبساد انؼبيخ ٔانتأْٛهٛخ 

انًٓبساد األخشٖ  ) انًُمٕنخ

انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف 

 ( ٔانتطٕس انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 االٔنٗ
H1 ٕ٘أعبعٙ ػهى انُفظ انتشث / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 العلوم التربوية والنفسية انًشكض/ انمغى انؼهًٙ   .2

    h1 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ سيض انًمشس/ اعى  .3

 اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة أشكبل انحضٕس انًتبحخ .4

 عٕٛٞ انغُخ/ انفصم  .5

 60 ( انكهٙ )ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2020 / 4 / 2 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف .7

 أْذاف انًمشس .8

 

 رشو١جٙب ٚإػبدح فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؾش اٌمبئُ ػٍٝ دساعخ ٚرؾ١ًٍ اٌٛلبئغ  إٌفظ اٌزشثٛٞ ِٓ ػٍُ  اإلفبدح-1

 ػٍُ ٌٗ لٛاػذٖ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ اْ أعبط ػٍٝ ٚؽً اٌّشىالد ٌذٜ اٌطٍجخ ثغ١خ اٌٛطٛي إٌٝ اٌؾمبئك 

 . فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب اٌفشد  اٌخبطخ ثٗٚأطٌٛٗ

 ثٙذف ثٕبء شخظ١خ اٌطبٌت اٌّغزمٍخ اٌمبدسح ػٍٝ اٌزٟ ٠ظذسٖ اٌطٍجخ ٚا٢ساء األفىبسر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ٔمذ - 2

  . ِٕٙب فٟ اعزششاف اٌّغزمجًٚاإلفبدح ٚفّٙٙب ٌّٛالف اٌزٟ ٠زؼشػٗ اٌطبٌترؾ١ًٍ ا

 ثظ١شٚسح ٚإدساوب ثّب ٠ّٕؼ اٌطبٌت فّٙب ٚاػؾب   ٚخجشارٗاإلٔغبْاالؽالع ػٍٝ اٌزغبسة اٌجشش٠خ ٚرغبسة  -3

 .ؽ١برٗ ِٚغ١شح 

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

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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 .األسع  فٟ اإلٔغبْ اٌّٛالف اٌزٟ ٠ّش ثٙبِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ - 5

  .ساد اٌجؾش اٌؼٍّٟارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 6

 . ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌفشد ٚع١ٍخ ٌزؾم١ك أفؼً ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞاػزجبس  -7

  

 يخشخبد انًمشس ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .9

 األْذاف انًؼشفٛخ  - أ

 ثؼٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ِٚبسط ػٍُ إٌفظ  ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ  رؼش٠ف اٌطبٌت-  1أ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌذافؼ١خ ٚاالٔفؼبي -  2أ

. اٌزاوشح ٚإٌغ١بْ   ػٍٝ ِفَٙٛاٌزؼشف- 3أ

. أزمبي اصش اٌزؼٍُِؼشفخ - 4أ

. ٌزغز٠خ اٌشاعؼخاٌزؼشف ػٍٝ ا- 5أ

 .ػٓ إٌفظ اٌزشثٛٞرض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ِؼّمخ - 6أ

األْذاف انًٓبساتٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -  ة 

. ِٓ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙبرّى١ٓ اٌطبٌت  - 1ة 

. اٌؼٍّٟرؼض٠ض اٌطبٌت ثبٌّٕٙظ  - 2ة 

       .ػجش اٌزغبسة فٟ ػٍُ إٌفظلشاءح اٌزطٛساد اٌزٟ  - 3ة 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

. ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

.  االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3
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 ثُٛخ انًمشس. 10

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
 طشٚمخ انتمٛٛى طشٚمخ انتؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اعى انٕحذح 

 ٔظشٞ 6كبٌَٕ األٔل 

     تأسٚخ ػهى انُفظ ثشكم 

ػبو ، ٔتؼشٚف ػهى انُفظ 

انتشثٕ٘ ، ٔاْذافّ، دٔس 

انؼهًبء انؼشة انًغهًٍٛ فٙ 

 ٔظش٠خ ِؾبػشح

ٚٔظٛص وزبة 

 اٌغجٛسح  ٚاعزخذاَ

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

 ..شف٠ٛخ ٚأعئٍخ

األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  - ج

. انًٕالف انتٙ ًٚش ثٓبيغبػذح انطبنت فٙ فٓى - 1ج

. كٛفٛخ انتؼبيم يغ فئبد انًدتًغ- 2ج

. حم انًشكالد ثطشٚمخ انؼصف انزُْٙتًكٍٛ انطبنت يٍ فٓى  -3ج

 .يخ دساعخ ػهى انُفظ انتشثٕ٘ ٔفٓى االشخبص ػهٗ اعبط لٕاػذح ٔلٕاَٛجُّانتؼشٚف ثمٙ- 4ج

 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

. اٌّؾبػشحؽش٠مخ  -1

 .االعزغٛاةؽش٠ك  -2

 

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

. االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 ( انشخصٙ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انًتؼهمخ األخشٖ انًٓبساد )ٔانتأْٛهٛخ انًُمٕنخ  انؼبيخ انًٓبساد -د 

. ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞرخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ ِبدح- 1د

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

فٟ اٌؾبوُ ٚاٌشػب٠خ  اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ األخشٜرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد - 3د

 االعزّبػ١خ وّششذ٠ٓ
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ػهى انُفظ،  ػهى انُفظ 

انتشثٕ٘ ٔػاللتّ ثبنؼهٕو 

األخشٖ   

 

 ٔظشٞ 6كبٌَٕ انثبَٙ 
، تؼشٚف انغهٕن ٔإَاع 

انغهٕن ٔاعبنٛت تؼذٚم 

 .انغهٕن

- - 

 ٔظشٞ 6شجبط 

تؼشٚف انزاكشح  ، ، انزاكشِ 

يشاحم ػًم ٔإَاع انزاكشِ ، 

.  أًْٛخ انزاكشح :انزاكشح 

 

- - 

 ٔظشٞ 6آراس 
تؼشٚف دافؼٛخ انتؼهى ، انؼاللخ 

 إَاع –ثٍٛ انذافؼٛخ ٔانحبخخ 

 .انحبخبد

- - 

 ٔظشٞ 6َٛغبٌ 
يُبْح انجحث فٙ ػهى انُفظ 

 انتشثٕ٘  
- - 

 ٔظشٞ 6أٚبس 

َظشٚبد انتؼهى ، ٔاْى َظشٚبد 

انتؼهى انغهٕكٛخ ٔاالختًبػٛخ 

ٔانًؼشفٛخ ، كًب تتطشلُب انٗ 

انًٕضٕع اَتمبل اثش انتذسثٛت 

. ٔاًْٛتّ

 

- - 

 - - أزمبي اصش اٌؼٍُ ٔظشٞ 6َٛغبٌ 

 - -  اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٔظشٞ 6أٚبس 

 

 انجُٛخ انتحتٛخ .11

 . ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ِغّٛػخ ِؤٌف١ٓ، ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

  ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٚٔظش٠بد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُِغّٛػخ ِؤٌف١ٓ،(  اٌّظبدس )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 - أ

 (....  ،اٌزمبس٠ش ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ  )

يحًذ ػٕدح ، سًٚبٔ٘ ال- (. 2013.)إثشاْٛى سصٔلٙ، ػالء 

-  (. 2003 ). ػًبد، صغٕل ال-  (. 2004 ).ٔاَخشٌٔ 

شحبتّ حغٍ ٔصُٚت (. - 2001).صٚتٌٕ،حغٍ حغٍٛ

 2002 ).صجش٘ ػهٙ ٔاػذ - 2003).انُدبس
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ِٛالغ االٔزش١ٔذ ، ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.. 

ع١ّغ اٌىزت ٚاٌجؾٛس إٌّشٛسح ٠ّىٓ االؽالع ٚاالػزّبد ػ١ٍٙب 

  ..(االٔزش١ٔذ  )ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

 

 خطخ تطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12
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: ٔصف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

 

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

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ / جامعة البصرة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛٗ ٚإٌفغ١ٗ انًشكض/ انمغى انؼهًٙ  .2

 ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5

 أخشٖ/يمشساد /عُٕ٘ 
 عٕٛٞ

 ػّبْ اٌغٛدح ثشَبيح االػتًبد انًؼتًذ .6

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٍطٍجخ انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ .7

 2020 / 3 / 24 تبسٚخ إػذاد انٕصف .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ فٟ رفغ١ش أّٔبؽ اٌغٍٛن االعزّبػٟ ٌالٔغبْ ِٓ أعً اٌؼًّ ػٍٝ - 1

 .رط٠ٛش٘ب ٚسفغ ِغزٜٛ ادائٙب فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١ٗ ٚااللزظبد٠ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ ٚاٌؾؼبس٠ٗ 

االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ فٟ فُٙ اٌؼاللبد االٔغب١ٔٗ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ِٓ اعً سفغ وفبءٖ االداء - 2

 .ٚص٠بدٖ االٔزبع١ٗ

ثٙذف رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ  (اال٠غبثٟ ٚاٌغٍجٟ)االؽالع ػٍٝ أعب١ٌت اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ ثٕٛػ١ٙب - 3

 .اٌؼٛاًِ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ ثٕبء شخظ١زٗ ٚثبٌزبٌٟ ر١غ١ش ػ١ٍّٗ اٌزغ١١ش ٌألفؼً

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

 .ِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ سعبٌخ اإلٔغبْ فٟ األسع - 5

 .رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٙبساد اٌجؾش اٌجؾش اٌزٛاطً االعزّبػٟ- 6

 .ٚاصش٘ب فٟ عٕٛػ االؽذاس ٚاالػطشاثبد إٌفغ١ٗ.ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ ٔمذ اعب١ٌت اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ اٌخبؽئٗ- 7
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 يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .10

 األْذاف انًؼشفٛخ   - أ

 .  اٌطبٌت ثّغبالد  االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ  رؼش٠ف-  1أ

. اٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ-  2أ

. اٌزؼشف ػٍٝ اعجبة عٕٛػ االؽذاس ٚأّبؽُٙ ٚاعب١ٌت دساعٗ اٌغٕبػ ٚٚلب٠زُٙ ِٓ اٌغٕٛػ- 3أ

. اٌزؼشف ػٍٝ اٌذػب٠ٗ ٚاالػالَ  ٚاالشبػٗ ٚرظ١ٕفٙب  ٚاٌشاٞ اٌؼبَ ٚٚظبئفٗ- 4أ

. اٌزؼشف ػٍٝ اٌم١بدٖ ٚأٛاػٙب ٚٔظش٠برٙب ٚطفبد اٌّذ٠ش إٌبعؼ- 5أ

 .اٌزؼشف ػٍٝ د٠ٕب١ِبد اٌغّبػٗ ثٕبؤ٘ب ٚأٛاػٙب ٚاالدٚاس ٚرى٠ٛٓ اٌشخظ١بد- 6أ

 األْذاف انًٓبساتٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح - ة  

. اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ اٌخبؽئٗ ٔمذ ِٓ رّى١ٓ اٌطبٌت-  1ة 

. اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌمذسٖ ػٍٝ ثٕبء ػاللبد اعزّبػ١ٗ ع٠ٛٗ – 2ة 

 .    رؼض٠ض اٌمذسٖ ػٍٝ رغ١١ش االرغب٘بد اٌغٍج١ٗ ٚثٕبء االرغب٘بد اال٠غبث١ٗ – 3ة 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة- 1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح- 2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 .األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج  

. ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٌذٜ اٌطبٌت ٌجٕبء ػاللبد اعزّبػ١ٗ ع٠ٛٗ- 1ط

. ر١ّٕٗ ١ِٛي ا٠غبث١ٗ ٔؾٛ اٌم١ِٛبد اٌّخزٍفٗ ٚاٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ ِغ االخش-  2ط

. ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌذ٠ّمشاؽ١ٗ- 3ط

 .اٌزؼش٠ف ثّغبٜٚء اٌزفشلٗ اٌؼٕظش٠ٗ- 4ط
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 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة- 1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح- 2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 

 (ٔانتطٕس انشخصٙ  انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف انًٓبساد األخشٖ ) انًُمٕنخ انؼبيخ ٔانتأْٛهٛخ انًٓبساد- د 

. رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ ِبدح ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ- 1د

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

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد األخشٜ اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ - 3د

 .اٌجشاِظ اإلراػ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٌألؽذاس

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة- 1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح- 2

. ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

. اعزخذاَ األفالَ اٌٛصبئم١خ- 4

 .االػزّبد ػٍٝ ثؼغ ِٛالغ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ- 5

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

. ػشع اٌىزت- 3

 .ِمبثٍخ اٌطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِشىالرُٙ- 4
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 ثُٛخ انجشَبيح .11

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 ػٍّٟ ٔظشٞ

  100 ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ  اٌضب١ٔٗاٌّشؽٍخ 

     

     

     

     

     

 
 

 انتخطٛظ نهتطٕس انشخصٙ .12

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

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

 

 (ٔضغ األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ  )يؼٛبس انمجٕل  .13

 .اٌّؼ١ٍّٓ اٌّغبص٠ٓ ِٓ لجً ٚصاسح اٌزشث١خ- اٌمجٛي اٌّشوضٞ - 

 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح - اٌىزت إٌّٙغ١خ - 
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 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انتؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهتمٛٛى

 يخشخبد انتؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انًغتٕٖ/ انغُخ 
 أعبعٙ

 أو اختٛبس٘

 األْذاف انًؼشفٛخ
األْذاف انًٓبساتٛخ 

 انخبصخ ثبنجشَبيح

األْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

انًٓبساد انؼبيخ ٔانتأْٛهٛخ 

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ 

انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف 

 (ٔانتطٕس انشخصٙ 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 انثبَّٛ
 / / / / / / / / / / / / / / / / أعبعٙ ػهى انُفظ االختًبػٙ 

                   

 
                   

                   

 
                   

                   

 
                   

                   



 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ / جامعة البصرة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 ػٍَٛ ٔفغ١ٗ ٚرشث٠ٛٗ انًشكض/ انمغى انؼهًٙ   .2

 ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ سيض انًمشس/ اعى  .3

 اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة أشكبل انحضٕس انًتبحخ .4

 عٕٛٞ انغُخ/ انفصم  .5

 60 (انكهٙ  )ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2020 / 3 / 24 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف .7

 أْذاف انًمشس .8

االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ فٟ رفغ١ش أّٔبؽ اٌغٍٛن االعزّبػٟ ٌالٔغبْ ِٓ أعً اٌؼًّ ػٍٝ -  1

 .رط٠ٛش٘ب ٚسفغ ِغزٜٛ ادائٙب فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١ٗ ٚااللزظبد٠ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ ٚاٌؾؼبس٠ٗ 

االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ فٟ فُٙ اٌؼاللبد االٔغب١ٔٗ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ِٓ اعً سفغ وفبءٖ االداء - 2

 .ٚص٠بدٖ االٔزبع١ٗ

ثٙذف رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ  (اال٠غبثٟ ٚاٌغٍجٟ)االؽالع ػٍٝ أعب١ٌت اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ ثٕٛػ١ٙب - 3

 .اٌؼٛاًِ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ ثٕبء شخظ١زٗ ٚثبٌزبٌٟ ر١غ١ش ػ١ٍّٗ اٌزغ١١ش ٌألفؼً

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

 .ِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ سعبٌخ اإلٔغبْ فٟ األسع - 5

 .رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٙبساد رغ١١ش االرغب٘بد- 6

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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 .ٚاصش٘ب فٟ عٕٛػ االؽذاس ٚاالػطشاثبد إٌفغ١ٗ.ر١ّٕٗ اٌمذسٖ ػٍٝ ٔمذ اعب١ٌت اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ اٌخبؽئٗ- 7

 يخشخبد انًمشس ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .9

 األْذاف انًؼشفٛخ  - أ

.   اٌطبٌت ثّغبالد  االعزفبدٖ ِٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ  رؼش٠ف-  1أ

. اٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ-  2أ

. اٌزؼشف ػٍٝ اعجبة عٕٛػ االؽذاس ٚأّبؽُٙ ٚاعب١ٌت دساعٗ اٌغٕبػ ٚٚلب٠زُٙ ِٓ اٌغٕٛػ- 3أ

. اٌزؼشف ػٍٝ اٌذػب٠ٗ ٚاالػالَ  ٚاالشبػٗ ٚرظ١ٕفٙب  ٚاٌشاٞ اٌؼبَ ٚٚظبئفٗ- 4أ

. اٌزؼشف ػٍٝ اٌم١بدٖ ٚأٛاػٙب ٚٔظش٠برٙب ٚطفبد اٌّذ٠ش إٌبعؼ- 5أ

 اٌزؼشف ػٍٝ د٠ٕب١ِبد اٌغّبػٗ ثٕبؤ٘ب ٚأٛاػٙب ٚاالدٚاس ٚرى٠ٛٓ اٌشخظ١بد- 6   أ

 األْذاف انًٓبساتٛخ انخبصخ ثبنًمشس -  ة 

. اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ اٌخبؽئٗ ٔمذ ِٓ رّى١ٓ اٌطبٌت-  1 ة 

. اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌمذسٖ ػٍٝ ثٕبء ػاللبد اعزّبػ١ٗ ع٠ٛٗ – 2             ة 

 رؼض٠ض اٌمذسٖ ػٍٝ رغ١١ش االرغب٘بد اٌغٍج١ٗ ٚثٕبء االرغب٘بد اال٠غبث١ٗ – 3  ة 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة- 1

. ؽش٠ك اٌّؾبػشح- 2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

. ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٌذٜ اٌطبٌت ٌجٕبء ػاللبد اعزّبػ١ٗ ع٠ٛٗ- 1ط

. ر١ّٕٗ ١ِٛي ا٠غبث١ٗ ٔؾٛ اٌم١ِٛبد اٌّخزٍفٗ ٚاٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ ِغ االخش-  2ط

. ر١ّٕٗ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌذ٠ّمشاؽ١ٗ- 3ط

 .اٌزؼش٠ف ثّغبٜٚء اٌزفشلٗ اٌؼٕظش٠ٗ- 4ط
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 ثُٛخ انًمشس. 10

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
 طشٚمخ انتمٛٛى طشٚمخ انتؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اعى انٕحذح 

 ِمذِٗ فٟ ػٍُ إٌفظ العزّبػٟ  ٔظشٞ 6 تششٍٚ األٔل

 ٔظش٠خ ِؾبػشح

ٚٔظٛص وزبة 

اٌغجٛسح  ٚاعزخذاَ

 ..ٚاٌخشائؾ 

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

 ..شف٠ٛخ ٚأعئٍخ

 - -         اٌزٕشئٗ االعزّبػ١ٗ ٔظشٞ 6 انثبَٙ تششٍٚ

 - -        االِشاع االعزّبػ١ٗ ٔظشٞ 6 كبٌَٕ األٔل

 ٔظشٞ 6 كبٌَٕ انثبَٙ
        االِشاع االعزّبػ١ٗ

 
- - 

 ٔظشٞ 6 شجبط
االرغب٘بد إٌفغ١ٗ       

 ٚاالعزّبػ١ٗ
- - 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ اٌّؾبػشح- 1

. ؽش٠ك االعزغٛاة- 2

 

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

. رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 (انشخصٙ  ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انًتؼهمخ األخشٖ انًٓبساد )ٔانتأْٛهٛخ انًُمٕنخ  انؼبيخ انًٓبساد- د 

رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ ِبدح ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ - 1د

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

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد األخشٜ اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ - 3د

 .اٌجشاِظ اإلراػ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٌألؽذاس
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 - -          اٌذػب٠ٗ ٚاالػالَ ٔظشٞ 6 آراس

 - - اٌم١بدٖ             . ٔظشٞ 6 َٛغبٌ

 - -       د٠ٕب١ِبد اٌغّبػٗ  ٔظشٞ 6 أٚبس

 

 انجُٛخ انتحتٛخ .11

 ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ اِبي اؽّذ ٠ؼمٛة ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

 ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ ؽبِذ ص٘شاْ (اٌّظبدس  )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 - أ

 (....  ،اٌزمبس٠ش ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ  )
 ِغّٛػٗ ِؤٌف١ٓ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ، ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.. 

ع١ّغ اٌىزت ٚاٌجؾٛس إٌّشٛسح ٠ّىٓ االؽالع ٚاالػزّبد ػ١ٍٙب 

  ..(االٔزش١ٔذ  )ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

 

 خطخ تطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12

   

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

 .اٌٛصبئك ٚاٌّظبدس 
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 :ٔصف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

 

 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  /اٌجظشح عبِؼخ  انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .15

   اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ انًشكض / ػهًٙانمغى ال .16

 رخط١ؾ رشثٛٞ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .17

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ .18

 :انُظبو انذساعٙ  .19
 أخشٖ/يمشساد /عُٕ٘ 

 عٕٛٞ

 ػّبْ اٌغٛدح  انًؼتًذثشَبيح االػتًبد .20

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٍطٍجخ انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ .21

 2018 / 4 / 2 تبسٚخ إػذاد انٕصف .22

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .23

 . رؼ١ٍُ اٌطبٌت ٚػغ اٌخطؾ اٌجذ٠ٍخ ِٓ اعً اعزخذاِٙب فٟ اٌؾبالد اٌطبسئخ -1

  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزاد ثّٛػٛػ١خ ٚرغشد ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش- 2

 .ا١ّ٘خ اٌزخط١ؾ ٌىً شٟء ِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ - 3

 .اٌزخط١ؾ ٌٍّؾبػشاد ساد ارض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٗ- 4

 . اداسح اٌٛلذ -5

 

  انًطهٕثخ ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛىثشَبيحيخشخبد ال .24
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  األْذاف انًؼشفٛخ  - ة

   .ثبٔٛاع اٌخطؾاٌطبٌت  رؼش٠ف-  1أ

 .ِجبدٜء اٌزخط١ؾِؼشفخ -  2أ

 .ِؼشفخ االعظ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزخط١ؾ- 3أ

 .االخزالفبد ث١ٓ اٌخطؾِؼشفخ - 4أ

 ثشَبيح  انخبصخ ثبلاألْذاف انًٓبساتٛخ - ة 

 .اداسح عذٌٚٗ ا١ٌِٟٛ ِٓ رّى١ٓ اٌطبٌت-  1ة 

 .ثبٌّٙبساد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اٌزخط١ؾ إٌّٙغٟ اٌذساعٟرؼض٠ض اٌطبٌت  - 2ة 

      .رغض٠ض ِٙبساد اٌطبٌت فٟ ا٠غبد اٌخطؾ اٌجذ٠ٍخ ٌٍخبالد اٌطبسئخ – 3ة 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

 .ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 . االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

 .رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 .األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -  ج 

 .ا١ّ٘خ اٌٛلذِغبػذح اٌطبٌت فٟ فُٙ - 1ط

 .ِؼشفخ اٌطبٌت فٟ و١ف١خ اداسح ؽىِٛخ اٌذٌٚخ اللزظبد اٌجالد- 2ط

 .اٌؾىِٛخ فٟ و١ف١خ ٚػغ اال٠ٌٛٚخ اٌّّٙخ فٟ ا١ٌّضا١ٔخرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ دٚس  -3ط

 .اٌٛلذ ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌؾ١بحاٌزؼش٠ف ثم١ّخ - 4ط

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رٛص٠غ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ ِٓ ؽ١ش ا١ّ٘زٙب فٟ اٌٛلذ- 5ط

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

 .ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2
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 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

 .رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 

(  ٔانتطٕس انشخصٙ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف انًٓبساد األخشٖ ) انًُمٕنخ انؼبيخ ٔانتأْٛهٛخ انًٓبساد -د 

 .اداسح اٌمطبػبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخرخش٠ظ 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

 .اداسح اٌٛلذاٌمبئّخ ػٍٝ ٚاٌّشبس٠غ االعزضّبس٠خ  ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ اإلراػ١خاٌجشاِظ 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

 .ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 .شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخثؼغ ِٛالغ االػزّبد ػٍٝ - 4

 طشائك انتمٛٛى

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

 .رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 . اٌطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِشىالرُٙ ِمبثٍخ-4

 ثُٛخ انجشَبيح .25

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

ػٍّٟ ٔظشٞ 
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  30 رخط١ؾ رشثٛٞ  ١ٔخاٌضباٌّشؽٍخ 

 
 

 انتخطٛظ نهتطٕس انشخصٙ .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

 

 (انًؼٓذ  األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهٛخ أٔ ٔضغ )يؼٛبس انمجٕل  .27

 .اٌّؼ١ٍّٓ اٌّغبص٠ٓ ِٓ لجً ٚصاسح اٌزشث١خ- اٌمجٛي اٌّشوضٞ  -

 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .28

 ( االٔزشٔذ )ِظبدس شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ - اٌىزت اٌّغبػذح  -اٌىزت إٌّٙغ١خ - 
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 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انتؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهتمٛٛى

 يخشخبد انتؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انًغتٕٖ/ انغُخ 
أعبعٙ 

 أو اختٛبس٘

 األْذاف انًؼشفٛخ
األْذاف انًٓبساتٛخ 

انخبصخ ثبنجشَبيح 

األْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

انًٓبساد انؼبيخ ٔانتأْٛهٛخ 

انًٓبساد األخشٖ  ) انًُمٕنخ

انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف 

 ( ٔانتطٕس انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 َٙانثب
 / / / / / / / / / / / / / / / / أعبعٙ تخطٛظ تشثٕ٘ 
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

 

 اإلٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   /جامعة البصرة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .10

 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ انًشكض/ انمغى انؼهًٙ   .11

 رخط١ؾ رشثٛٞ سيض انًمشس/ اعى  .12

 اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة أشكبل انحضٕس انًتبحخ .13

 عٕٛٞ انغُخ/ انفصم  .14

 30 ( انكهٙ )ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .15

 2020 / 4 / 2 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف .16

 أْذاف انًمشس .17

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت ٚػغ اٌخطؾ اٌجذ٠ٍخ ِٓ اعً اعزخذاِٙب فٟ اٌؾبالد اٌطبسئخ - 1

 .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزاد ثّٛػٛػ١خ ٚرغشد ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش - 2

 .ِٕؼ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ادسان ٚفُٙ ا١ّ٘خ اٌزخط١ؾ ٌىً شٟء - 3

 .رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّٙبساد اٌزخط١ؾ ٌٍّؾبػشاد - 4

 .اداسح اٌٛلذ - 5

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

 يخشخبد انًمشس ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .18
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األْذاف انًؼشفٛخ   - أ

 .  اٌطبٌت ثبٔٛاع اٌخطؾ رؼش٠ف-  1 أأ

 .ِؼشفخ ِجبدٜء اٌزخط١ؾ-  2أ

 .ِؼشفخ االعظ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزخط١ؾ- 3أ

 .ِؼشفخ االخزالفبد ث١ٓ اٌخطؾ- 4أ

األْذاف انًٓبساتٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -  ة 

 .اداسح عذٌٚٗ ا١ٌِٟٛ ِٓ رّى١ٓ اٌطبٌت-  1ة 

 .رؼض٠ض اٌطبٌت ثبٌّٙبساد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اٌزخط١ؾ إٌّٙغٟ اٌذساعٟ - 2ة 

 .     رغض٠ض ِٙبساد اٌطبٌت فٟ ا٠غبد اٌخطؾ اٌجذ٠ٍخ ٌٍخبالد اٌطبسئخ – 3ة  

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .ؽش٠مخ االعزغٛاة -1

 .ؽش٠ك اٌّؾبػشح -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى

 . االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ-1

 .رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

 .ِغبػذح اٌطبٌت فٟ فُٙ ا١ّ٘خ اٌٛلذ- 1ط

 .ِؼشفخ اٌطبٌت فٟ و١ف١خ اداسح ؽىِٛخ اٌذٌٚخ اللزظبد اٌجالد- 2ط

 .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ دٚس اٌؾىِٛخ فٟ و١ف١خ ٚػغ اال٠ٌٛٚخ اٌّّٙخ فٟ ا١ٌّضا١ٔخ- 3ط

 .اٌزؼش٠ف ثم١ّخ اٌٛلذ ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌؾ١بح- 4ط

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رٛص٠غ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ ِٓ ؽ١ش ا١ّ٘زٙب فٟ اٌٛلذ- 5ط

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 .اٌّؾبػشحؽش٠مخ  -1

 .االعزغٛاةؽش٠ك  -2

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ- 3

 طشائك انتمٛٛى
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 ثُٛخ انًمشس. 10

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
 طشٚمخ انتمٛٛى طشٚمخ انتؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اعى انٕحذح 

 ٔظشٞ 2األٔل 

ِفب١ُ٘ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 

 :ٚأٔٛاػٗ ٚأعب١ٌجٗ

ِفَٙٛ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ )

رطٛس اٌزخط١ؾ - ٚأ١ّ٘زٗ

 (اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌؼبٌُ

 

أ٘ذاف ٚأعب١ٌت اٌزخط١ؾ  )

أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح -اٌزشثٛٞ 

 (فٟ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ

 ٔظش٠خ ِؾبػشح

ٚٔظٛص وزبة 

اٌغجٛسح  ٚاعزخذاَ

  ..ٚاٌخشائؾ

اخزجبساد 

اِزؾب١ٔخ 

فظ١ٍخ ١ِٛ٠ٚخ 

 ..شف٠ٛخ ٚأعئٍخ

 ٔظشٞ 2انثبَٙ 

اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ، أٔٛاػٗ  )

ِٚشىالرٗ ٚو١ف١خ اٌزغٍت 

أٔٛاع اٌخطؾ اٌزؼ١ّ١ٍخ - ػ١ٍٙب

 (َٚ ا سؽً إػذاد اٌخطخ

ادٚاس ِٚٙبَ اٌزخط١ؾ  )

أ١ّ٘خ ٚاعب١ٌت - اٌزشثٛٞ

دساعخ اٌّغزمجً ٌٍّخطؾ 

 (اٌزشثٛٞ

- - 

 ٔظشٞ 2انثبنث 

األعب١ٌت اٌى١ّخ ٌٍزخط١ؾ 

 :اٌزشثٛٞ

 اإلؽظبء ٚاٌزخط١ؾ 1 

 اٌزشثٛٞ

  اٌزخط١ؾ ٌألث١ٕخ اٌّذسع١خ 2

- - 

 .االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ- 1

 .رمبس٠ش ِخزظشح- 2

 .ػشع اٌىزت- 3

(  انشخصٙ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انًتؼهمخ األخشٖ انًٓبساد )ٔانتأْٛهٛخ انًُمٕنخ  انؼبيخ انًٓبساد -د 

 .رخش٠ظ وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اداسح اٌمطبػبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ- 1د

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

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّؤعغبد األخشٜ اٌمش٠جخ ِٓ اٌزذس٠ظ وبٌؼًّ فٟ اٌظؾبفخ اٚ - 3د

 .اٌجشاِظ اإلراػ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ ٚاٌّشبس٠غ االعزضّبس٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ اداسح اٌٛلذ
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 ِٕٙغ١خ اٌزخط١ؾ إلػذاد 3

اٌخش٠طخ اٌّذسع١خ 

 ٔظشٞ 2انشاثغ 

 ِٕٙغ١خ اٌزخط١ؾ إلػذاد 4

 -اٌخش٠طخ اٌزشث٠ٛخ 

 أعٍٛة رؾ١ًٍ إٌظُ فٟ 5

 خذِخ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ

اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ثؼذ 

: اٌى١ف

- - 

 ٔظشٞ 2انخبيظ 

أ١ّ٘خ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ  )

اٌزخط١ؾ إلػذاد -ثؼذ اٌى١ف 

 (اٌّؼٍُ ٚرذس٠جٗ

 

اٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛش اإلداسح )

اٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛش -اٌزشث٠ٛخ 

 (اٌزشث١خ اٌالِذسع١خ

- - 

 ٔظشٞ 2انغبدط 

دٚس اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ 

ػالط ِشىالد اٌزشث١خ فٟ 

 :اٌجالد اٌؼشث١خ

ِجشساد اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ - 1

فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ 

- - 

 ٔظشٞ 2انغبثغ 

أعب١ٌت ٚػغ اٌخطخ  - 2

 اٌزشث٠ٛخ

اسرجبؽ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ  - 3

- ثبٌخطخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ 

- - 

 ٔظشٞ 2انثبيٍ 

اٌزخط١ؾ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ 

اٌجالد اٌؼشث١خ ٚػاللزٗ ثخطخ 

 :اٌز١ّٕخ 

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ)

و١ف ٠زؾمك اٌشثؾ ث١ٓ اٌز١ّٕخ 

 االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚث١ٓ 

 (اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ اٌجالد 

اٌؼشث١خ ِٓ اعً اٌضٛسح اٌؼ١ٍّخ 

ِمذِخ : ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

- - 

 ٔظشٞ 2انتبعغ 

ث١ٕخ اٌزشث١خ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ 

 ِٚغٍّبد اٌزمذَ اٌؼٍّٟ

ع١بعخ اٌمجٛي فٟ ِشاؽً 
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اٌزؼ١ٍُ ٚأٔٛاػٗ اٌّخزٍفخ 

 ٔظشٞ 2انؼبشش 

دٚس اإلؽظبء فٟ اٌزخط١ؾ 

 :اٌزشثٛٞ

اإلؽظبءاد اٌالصِخ  - 1

 ٌٍزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 

اٌذ ساعخ إٌّٙغ١خ - 2

ٌإلؽظبءاد اٌالصِخ ٚاٌزخط١ؾ 

اٌزشثٛٞ 

  

 ٔظشٞ 2انحبد٘ ػشش 

و١ف ٠زُ اٌشثؾ اٌؼؼٛٞ  - 3

ث١ٓ اإلؽظبء اٌزشثٛٞ 

ٚاٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 
  

 ٔظشٞ 2انثبَٙ ػشش 

اإلداسح اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌجالد 

اٌؼشث١خ فٟ ػٛء ِغزٍضِبد 

ِمذِخ : اٌزخط١طبٌزشثٛٞ
  

 ٔظشٞ 2انثبنث ػشش 
ٌزىبًِ ث١ٓ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 

ٚاإلداسح اٌزشث٠ٛخ 
  

 ٔظشٞ 2انشاثغ ػشش 
رطٛس اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ٚفك 

ِغزٍضِبد اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 
  

 ٔظشٞ 2ػشش  انخبيظ
ث١ٕخ عٙبص اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 

ٚٚظبئفٗ 
  

 

 انجُٛخ انتحتٛخ .13

 وزبة اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

 وزبة اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٌٍّؤٌف ِؾّذ غٕٟ غ١ّٕخ(  اٌّظبدس )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 - أ

 (....  ،اٌزمبس٠ش ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ  )
 وزبة اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ، ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.. 

ع١ّغ اٌىزت ٚاٌجؾٛس إٌّشٛسح ٠ّىٓ االؽالع ٚاالػزّبد ػ١ٍٙب 

  ..(االٔزش١ٔذ  )ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 
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 المرحمةالثانية

 (المغة العربية) نموذج وصف المقرر

وصف المقرر 

 كمية التربية لمعموم االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -1

 العموم التربوية والنفسية المركز/ القسم العممي   -2

 المغة العربية رمز المقرر/ اسم  -3

 الحضور اثناء العام الدراسي أشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي السنة/ الفصل  -5

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

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصف  -7

أىداف المقرر   -8
. المغة العربية واسسياالتعرف عمى -أ

 .التعرف عمى بعض النصوص القرانية واحكاميا -ب
 .التعرف عمى  بعض النصوص الشعرية والبالغية-ج

 مادة  المغة العربية  تتضمن دراسة اسس المغة العربية مع بعض النصوص القرأنية واستخراج جوانب :وصف المقرر
 .البالغة فييا واالحكام الشرعية بجانب بعض النصوص الشعرية لتقوية لغة الطالب 

مخرجات المقرر   -9
 .  بالمغة العربيةتعريف الطمبة-ا

 .بناء لغة سميمة ودقيقة-ب
 .اعطاء  المعارف والميارات األساسية لمطمبة لالستفادة منو في غرفة الصف -ج
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األىداف المعرفية    - أ

 .  بالمغة العربيةتعريف الطمبة .1
 .تعريف الطمبة  بطرق االستفادة منيا وتوضيفيا تربويا .2
 .تنمية لغة سميمة وبميغة .3

.  األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء من  دراسة المقرر يمتمك الطالب 

 . المغة العربيةالتعرف عمى اسس . 1 
 .معرفة بعض الموضوعات المغوية والنحوية . 2
 .دراسة بعض النصوص القرانية.3
 .دراسة بعض النصوص الشعرية. 4

      طرائق التعميم والتعمم 
 

 .استخدام االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية  -
 .استخدام نماذج التعميم الحديثة وطرائق التدريس الحديثة ومن ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمل الجماعي  -

      طرائق التقييم 
 

. اختبارات تقييم االداء -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -
األىداف الوجدانية والقيمية  - ج

: جعل الطالب في نياية المقرر قادر عمى 
. يميل الى متابعة التحدث بمغة سميمة- 1         ج
 .يتمكن من طرح اسئمة حول  الكل  مادة بشكل واضح وسميم لغويا - 2ج

     طرائق التعميم والتعمم 
. حفظ بعض النصوص القرانية   -

 .حفظ بعض النصوص الشعرية     -   
    طرائق التقييم 

 .من خالل الزيارات الدورية من قبل األساتذة اآلخرين لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

 



  
 16انصفحخ 

 
  

 المرحمة الثانية

 (االحصاء الوصفي) نموذج وصف المقرر

وصف المقرر 

 كمية التربية لمعموم االنسانية/ جامعة واسط  المؤسسة التعميمية -10

 العموم التربوية والنفسية المركز/ القسم العممي   -11

 االحصاء الوصفي رمز المقرر/ اسم  -12

 الحضور اثناء العام الدراسي أشكال الحضور المتاحة -13

 سنوي السنة/ الفصل  -14

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

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصف  -16

أىداف المقرر   -17
.  االحصاء الوصفيالتعرف عمى بعض مفاىيم-أ

 .اكتساب ميارات تطبيق القوانين والمبادىء االساسية لالحصاء الوصفي -ب
 .اكتساب الطالب ميارة التعرف عمى القانون واالسموب االحصائي المناسب لكل حالة-  ج

   االحصاء الوصفي تقوم ىذه المادة بتعريف الطالب عمى مفيومو وتطوره التاريخي وصمتو بالعموم االخرى  :وصف المقرر
 .واستخداماتو في البحث العممي 

مخرجات المقرر   -18
. معرفة استخدامات االساليب االحصائية-ا

 .معرفة تطبيقيا في البحوث وغرفة الصف-ب
 .معرفة اكتساب ميارات في االحصاء الوصفي- ج
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األىداف المعرفية    - ب

. تعريف الطالب باالساليب الشائعة مثل مقاييس النزعة المركزية  .4
 .تعريف الطالب طرق تبويب وحساب البيانات .5

.  األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء من  دراسة المقرر يمتمك الطالب 

 .تطبيق االساليب االحصائية. 1 
 .استخدام مفاىيم االحصاء وتوضيفيا في خدمة العممية التعميمية. 2

      طرائق التعميم والتعمم 
 .استخدام االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية       -
 .استخدام نماذج التعميم الحديثة وطرائق التدريس الحديثة ومن ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمل الجماعي  -

      طرائق التقييم 
. اختبارات تقييم االداء    -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -

األىداف الوجدانية والقيمية  - ج
: جعل الطالب في نياية المقرر قادر عمى 

. معرفة القيم والتوزيعات االحصائية وانواعيا- 1         ج
 .تبويب البيانات -  2ج

     طرائق التعميم والتعمم 
. التغذية الراجعة  -

 .استراتيجيات مساعدة الحفظ والتذكر     -    
    طرائق التقييم 

 .من خالل الزيارات الدورية من قبل األساتذة اآلخرين لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

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

 (التعميم المستمر) نموذج وصف المقرر

وصف المقرر 

 كمية التربية لمعموم االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -19

 العموم التربوية والنفسية المركز/ القسم العممي   -20

 التعميم المستمر رمز المقرر/ اسم  -21

 الحضور اثناء العام الدراسي أشكال الحضور المتاحة -22

 سنوي السنة/ الفصل  -23

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

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصف  -25

أىداف المقرر   -26
.  ا التعميم المستمرالتعرف عمى بعض مفاىيم-أ

 .التعرف عمى اشكال التعميم المستمر - ب
 .التعرف مؤسسات التعميم المستمر- ج

 التعميم المستمر تقوم ىذه المادة بتعريف الطالب عمى مفيوم التعميم المستمر مدى الحياة وبيان مفيوميا :وصف المقرر
 .والتمييز بين اشكاليا وتصميميا 

مخرجات المقرر   -27
.  التعميم المستمرمعرفة -ا

 .معرفة تطبيقاتو -ب
 . التعميم المستمرمعرفة تصميم خطط - ج
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األىداف المعرفية    - ت

. تعريف الطالب بمؤسسات التعميم المستمر  .6
 .تعريف الطالب باالشكال البديمة لمتعميم المستمر .7

.  األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
:- بعد االنتياء من  دراسة المقرر يمتمك الطالب 

 . التعميم المستمرتطبيق ميارت.  1 
 .وتوضيفو في خدمة العممية التعميمية التعميم المستمراستخدام . 2

      طرائق التعميم والتعمم 
 .استخدام االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية      -
 .استخدام نماذج التعميم الحديثة وطرائق التدريس الحديثة ومن ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمل الجماعي  -

      طرائق التقييم 
. اختبارات تقييم االداء    -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -

األىداف الوجدانية والقيمية  - ج
: جعل الطالب في نياية المقرر قادر عمى 

. معرفة  التعميم المستمر واشكالو- 1         ج
 .مفيوم التعمم الذاتي - 2ج

     طرائق التعميم والتعمم 
. التغذية الراجعة  -

 .استراتيجيات مساعدة الحفظ والتذكر     -    
    طرائق التقييم 

 .من خالل الزيارات الدورية من قبل األساتذة اآلخرين لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو

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

 (عمم نفس النمو  ) نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كمية التربية لمعموم االنسانية / جامعة البصرة المؤسسة التعميمية -1

 العموم التربوية والنفسية المركز/ القسم العممي   -2

 عمم نفس النمو رمز المقرر/ اسم  -3

 الظروف الطارئة والمفاجئة اثناء العام الدراسي أشكال الحضور المتاحة -4

  سنوي السنة/ الفصل  -5

  ساعة في الفصل 36/ ساعة اسبوعيا 2 (الكمي)عدد الساعات الدراسية  -6

 3/10/2020 تاريخ إعداد ىذا الوصف  -7

 تفسير تطورات عممية النمو الي تطرأ عمى االنسان في مختمف جوانبو. 1

 التنبؤ بالتغيرات االرتقائية في ظل ظروف وراثية وبيئية محددة.. 2

 التحكم في عممية النمو بمختمف جوانبيا . 3

يتناول ىذا المقرر المفاىيم و المبادئ االساسية في النمو االنساني و خصائصو العامة كما يتناول المقرر مظاىر النمو في 
 .كل مرحمة  من مراحمو 

مخرجات المقرر   -8
 االىداف المعرفية   - ت
 .ان يتعرف الطمبة عمى معنى النمو والعوامل المؤثرة فيو  -1
 .ان يفيم الطمبة المبادئ العامة لمنمو -2
 .ان يتعرف عمى مناىج البحث في عمم نفس النمو -3
 .ان يممك فكرة ىادفة عن مراحل النمو -4
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.  األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
يستطيع اخضاع جوانب النمو المختمفة الى مبدأ الفروق الفردية في النمو  – 1
كثرة األمثمة  –  2
. توظيف المواد النظرية لمبرنامج عمميا – 3
 

 
. (الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي)الميارات العامة والتأىيمية المنقولة   -
متابعة المصادر الخارجية  - 1
تييئة األسئمة الخارجية من تمك المصادر - 2
متابعة أسموب المناقشات الصفية - 3
 حث الطمبة عمى متابعة السمسالت التعميمية التي تعرض بشكل فيديو عمى روابط عممية رسمية- 4

      طرائق التعميم والتعمم 
 

 .استخدام االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية  -
 .استخدام نماذج التعميم الحديثة وطرائق التدريس الحديثة ومن ضمنيا المحاضرة والمناقشة والعمل الجماعي -

      طرائق التقييم 
 

. اختبارات تقييم االداء -
 .االختبارات الموضوعية والفعالية والتحريرية -

 
األىداف الوجدانية والقيمية  - ج

 
 طرح األسئمة حول المواضيع القابمة لمنقاش من قبل الطمبة في الصفوف - 1         
طرح أسئمة يقوم الطالب بحميا لمفصول الدراسية  - 2
عمل امتحانات سريعة يومية بأسئمة فكرية  - 3

 عمل حمقة تقارير مختصرة يشترك بيا طالبين او اكثر لدراسة موضوع يخص مفردات المنيج- 4   
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    طرائق التعميم والتعمم  
 
. اعداد تقارير حول المادة  -

 (PPT)يتم األعتماد عمى المرجع الرئيس لممادة بداللة شرائح 
 استخدام نموذج السبورة الذكية ، كذلك جياز الداتا شو

 .األعتماد عمى نموذج تييئة الطمبة لمنقاش وتكميفيم بشرح بعض الفقرات من المادة الدراسية

-  
    طرائق التقييم 

 من خالل الزيارات الدورية من قبل األساتذة اآلخرين لمتدريسي المختص وأسموب طرحو لمموضوع ومناقشتو
 

 االمتحانات اليومية والشيرية والنيائيةمن خالل 
. (الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي  )الميارات العامة والتأىيمية المنقولة - د 

 
 قدرة الطالب عمى تطبيق ما تعممو واستيعاب ميارات التدريس في عمم نفس النمو  -

 


