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  ١الصفحة   
  

  
       

  وصف البرنامج األكادیمي        
  

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. ى من الفرص المتاحة تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو 

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .١

 قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز /  علميالقسم ال .٢

او اسم البرنامج األكادیمي  .٣
 المھني 

 وصف البرنامج االكادیمي لمادة االدارة التربویة

 البكالوریوس الشھادة النھائیة  اسم .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنویة

  ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .٦

 القبول المركزي المؤثرات الخارجیة األخرى  .٧

  ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٨

 أھداف البرنامج األكادیمي .٩

 ینھم من حل المشكالت التربویة تزوید الطلبة بمھارات التفكیر والتحلیل  تمك

 مھارات تطویر الذات من اجل المنافسة مع االخرین 

النھوض بالمستوى العلمي للطلبة ورفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في معالجة المشاكل التربویة داخل 
 المؤسسات التربویة 

 ة المشاكل في العملیة التربویةاعداد المالكات التربویة والعلمیة من اجل التمكین من معالج

 االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل 

 والرجوع الى ذوي االختصاصنشر الوعي لدى الطلبة في التغلب على المشكالت 

 االسھام في جعل دور متمیز لدى المرشد التربوي داخل المؤسسة التربویة

 



  ٢الصفحة   
  

 لمطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییما برنامجمخرجات ال  .١٠

  االھداف المعرفیة   -  أ
        التعرف على النماط االداریة  - ١أ
  التمیز بین االدارة واالدارة الصفیة - ٢أ
 التعرف على الفرق بین القائد والمدیر - ٣أ
 التعرف على اساسیات االدارة التربویة وتوزیع االدوار - ٤أ
 ة على التھیئة للعمل التربوي واالدارياعداد طلبة تكون قادر - ٥أ
 دفع الطلبة من باتجاه التفكیر والتحلیل العلمي في العملیة التربویة- ٦أ

  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
  تمكین الكالب من فھم ومعرفة اساسیات االدارة التربویة– ١ب 
  االدارة التربویةحث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث في مجال   -  ٢ب 
       تمكین الطلبة من التحلیل العلمي  -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  ـ طریقة االستجواب١
  المحاضرةـ طریقة ٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      
  كةـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشار١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
  ـ عرض الكتب٣
 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

   مساعد الطالب في التعرف على االدارة التربویة واالدارة الصفیة - ١ج         
  تمكین الطالب من فھم الدور في االدارة التربویة- ٢ج
  ة التعلیمیةالتعرف بقیمة االدارة التربویة ومدى تثیرھا في سیر العملی- ٣ج

 جعل الطالب ذات تصور كامل عن االمور االداریة كونھا مكمل الواحدة  لألخرى- ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤
 طرائق التقییم    
  من خالل المناقشة والمشاركةـ التحضیر الیومي ١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
 ـ عرض الكتب٣



  ٣الصفحة   
  

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  تخریج كفاءة تدریسیة لھا القدرة على معالجة االمور النفسیة داخل المؤسسات التعلیمیة - ١د
  خریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة في اكمال الدراسات العلیات - ٢د
  تمكین الخریجین من العمل في المؤسسات االخرى بصفة باحث اجتماعي او معالج نفسي  - ٣د
رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب على  - ٤د   

 ویةجمیع الصعوبات الترب

 طرائق التعلیم والتعلم          

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ـ طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة ٣

  ـ طریقة المناقشة  ٤    
 ـ عرض نماذج تدریبیة من خالل الشاشات العرض داخل القاعات٥    

 طرائق التقییم          

  المناقشة والمشاركة ـ التحضیر الیومي من خالل١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢

 ـ عرض الكتب  ٣     
 ـ عرض المشكالت التربویة على الطلبة والتعرف على كیفیة التعامل معھا٤     

 بنیة البرنامج  .١١

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

  عملي      نظري      

االدارة التربویة   الرابعة
 واالشراف التربوي

٦٠  

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 



  ٤الصفحة   
  

 التخطیط للتطور الشخصي .١٢

  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١ 
  ـادارة الوقت وحتديد االولويات مع االلتزام باملواعيد  واحرتام الوقت٢
  طلبة يف البحث والتقصي العلميـتنمية القدرة لدى ال٣
  ـحث الطلبة على البحث والتقصي من خالل زيارات املكتب االسبوعية والطالع على الكتب واملصادر٤
  ـ توجيه وحتفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب ٥
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .١٣

ازين من باقي املؤسسات الرتبويةالقبول املركزي ـ   ــ ا
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

 الكتب املنهجية ــــ الكتب املساعدة ــــ االنرتنيت

  



  ٥الصفحة   
  

  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 ة من البرنامجمخرجات التعلم المطلوب 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة االدارة التربویة  الرابعة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة یةالمؤسسة التعلیم .١

 العلوم التربویة والنفسیة    المركز/  علمي القسم ال .٢

  رمز المقرر/ اسم  .٣

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٤

 سنوي السنة/ الفصل  .٥

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٧

 أھداف المقرر .٨

 تدريس الطلبة االدارة الرتبوية واالشراف الرتبوي يف الؤسسات الرتبوية
 اعطا الطلبة فكرة كامل عن االدارة الرتبوية واالدارة الصفية

 ضرورة تعرف الطالب على املشكالت االدارية
 متكني الطالب على وضع خطة للعمل املراد القيام به

 لرتبوية وكيفية االستفادة منهاضرورة دراسة الطالب اىل نظريات االدارة ا
 
  

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

  
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .١٠

  ھداف المعرفیة األ - أ
  معرفة االدارة التربویة واالدارة الصفیة - ١أ
  المرحل الواجب تطبیقھا في االدارة التربویة- ٢أ
 التمیز بین العیوب والمزایا في العمل االداري - ٣أ
 ھناك مناقشات في تلك االختصاصات ان تكون - ٤أ
 تمكین من التوصل الى المستجدات التربویة - ٥أ
 دفع الطلبة الى التفكیر والنقد  - ٦أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
  تمكین الطلبة من فھم أساسیات االدارة التربویة – ١ب
  حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر – ٢ب
  لطلبة من التفكیر والنقدتمكین ا – ٣ب
 القدرة على حل المشكالت االداریة والتعاطي معا    - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، ة وجراء المناقشاتالشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسی

مطالبة الطلبة على زیارة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ،  داخل القاعات على القاء
 المكتبات للحصول على الكب والمصادر

 طرائق التقییم      
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  لتقاریر الخاصة بمفردات المنھجـ كتابة البحوث وا٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة  ٣

 على الدوام
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  تزوید الطلبة بالمعلومات االدارة التربویة وربط المعلومات بالحیات العملیة - ١ج
  طلبة من التطور المسترتمكین ال - ٢ج
  تمكین الطالب من رسم صورة كاملة للعمل االداري داخل المؤسسة التربویة- ٣ج
   قدرة الطالب على المالحظة   - ٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، ائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشاتالشاشة واستخدام الوس

مطالبة الطلبة على زیارة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، داخل القاعات على القاء 
 المكتبات للحصول على الكب والمصادر



  ٢الصفحة   
  

 طرائق التقییم    
  
  ة والیومیة والفصلیة والنھائیةـ االمتحانات النظریة والعملی١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة  ٣

 على الدوام
  ).لیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقاب( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 

  تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة - ١د
  القابلیة على التحلیل والتفسیر- ٢د
  التفكیر الجاد في وضع الحلول المناسبة في المشكالت التربویة- ٣د
 التعرف على التطورات االداریة من خالل التقدم العلمي واستخدام التقنیات الحدیثة   - ٤د

 المقرر بنیة .١١

األسبو
 ع

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  مفهوم االدارة وتطوره ٢ ١

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  تعريف االدارة ٢ ٢

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  ف االدارة الرتبويةتعري ٢ ٣

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  تطور االدارة الرتبوية ٢ ٤

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  االدارة علم ام فن ٢ ٥

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح ة التربویةاالدار  خصائص االدارة الرتبوية ٢ ٦

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  عناصر ومستويات االدارة الرتبوية ٢ ٧

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  العوامل املؤثر يف االدارة الرتبوية    ٨

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  املركزية يف االدارة الرتبوية    ٩

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  والالمركزية يف االدارة الرتبوية     ١٠

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  امناط االدارة الرتبوية    ١١

 االسئلة والمناقشة ة والشرحالمحاضر االدارة التربویة  االتصال    ١٢

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  اهداف االتصال    ١٣

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  منوذج مقرتح لالتصال    ١٤



  ٣الصفحة   
  

  

 البنیة التحتیة  .١٢

 جمموعة من مؤلفات االدارة الرتبوية  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 االدارة الرتبوية واالشراف الرتبوي  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، لعلمیة المجالت ا( 

الت العلمية ( االدارة الرتبوية كرمي ناصر واالدارة الرتبوية هناء القيسي ا
 )والتقارير والدراسات احلديثة

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

اذ الشن  مواقع دار احلكمة واملواقع الرتبوية املهتم 

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .١٣

تتالءم مع التطورات ت االداریة والتقدم العلمي الذي یخدم العملیة التربویة ضافة مفردات دراسیة جدید   
 .واالداریة
  

  

  

  

  

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  امتحانات الفصل االول    ١٥

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  ريات االدارة الرتبويةنظ    ١

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  نظرية االدارة كعملية اختاذ قرار    ٢

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  نظرية النظم االجتماعية كوظائف ومكونات    ٣

     ت التطبيق فرت 

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  الدافعية واالدارة    ١٢

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  تعريف وخصائص الدافعية    ١٣

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح االدارة التربویة  تصنيف احلاجات    ١٤

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح ارة التربویةاالد  هرم ماسلو    ١٥



  ٤الصفحة   
  

  

  

  

  

  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة    
  التربية للعلوم اإلنسانية:  المعهد/ ةالكلي   
  علوم التربوية والنفسيةال:    القسم العلمي    
  ٥/١٠/٢٠١٧:  لء الملف تاريخ م   

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    د رائد حمود.أ : المعاون العلمي سما              دعبد العباس غضيب شاطي.م.أ : رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     



  ٥الصفحة   
  

  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
  :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة سم مديرا    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

  

 جامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .١٥

 العلوم التربویة والنفسیة  المركز /  علميالقسم ال .١٦

او اسم البرنامج األكادیمي  .١٧
 المھني 

 االحصاء االستداللي

 العلوم التربویة والنفسیةفي  بكالوریوس  اسم الشھادة النھائیة  .١٨

  :الدراسي  النظام .١٩
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  المعاییر العالمیة لمعلمي التربیة NCATE المعتمد   برنامج االعتماد .٢٠

المؤثرات الخارجیة  .٢١
 األخرى 

التدریس في المدارس ذات التعلیم العام  - مھارات ما  بعد التخرج
 واالساسي

  ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٢٢

 /  عداد كفاءات وسطى لرفد سوق العمل في مجال التعلیم والتعلما أھداف البرنامج األكادیمي .٢٣

واختبار فرضیات  تمكن المتخرجین من اداء مھارات اعداد االختبارات واجراء عملیات القیاس والتقویم
 البحوث



  ٦الصفحة   
  

 والبحث العلمياتخاذ القرار في مجال االختیار واالنتقاء 

 ة والتعلیمیةاتباع المنھج العلمي في حل المكالت التربوی

  والبحث التجریبي معرفة تمكن المتخرجین من ادارة ال

 

 

  
  
 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .٢٤

  االھداف المعرفیة   -  ب
واالختبار  جریب واالستدالل االحصائيان یتمكن المتخرج من التعرف على مفاھیم القیاس والت      - ١أ

   ن تلك المفاھیموالعالقة بی
   المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیاتان یتعرف ویتمكن من فھم  - ٢أ
 مفاھیم االحصاء االستداللي ویتمكن من اجراء التحلیل االحصائيان یقوم بتطبیق  - ٣أ
 بحسب نمط الفرضیات العلمیة البیانات ان یتمكن من تحلیل - ٤أ
 قبولذات جودة بمستوى متحلیالت ان یتمكن من تصمیم  - ٥أ
 ان یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر - ٦أ
  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 SPSSالتمكن من استخدام برنامج  – ١ب 
  االنتقال بالطالب من التعلیم الى التعلم – ٢ب 
   ان یتمكن فعال من ادارة البحث احصائیا   -  ٣ب 
      یتمكن من ادارة المشكالت- ٢ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  
تحلیل النشاط من خالل  - ٥المناقشة  - ٤االستجواب الحي - ٣ power pointالعرض  - ٢المحاضرة - ١

  بواجبات بیتیةتكلیف الطلبة 
 

 طرائق التقییم      
  
  تعتمد الكلیة عموما االمتحانات التقلیدیة - ١
  اسلوب المالحظة وتقییم مستوى الطلبة من خالل تراكم الخبرة السنوي یعتمد التدریسي - ٢
  
 



  ٧الصفحة   
  

  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج
  التحلیل االحصائيتعزیز روح العمل بالفریق من خالل تكلیف مجامیع من الطلبة باعداد نماذج  - ١ج         

  
  حث الطلبة على متابعة من یتعرض منھم لمشكالت ومساعدتھ - ٢ج
  اتباع ثقافة ان المعرفة ملكیة اجتماعیة - ٣ج

 - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  

للتدریب  وفرضیات واعداد نماذج اختبارات التحلیل االحصائيالعمل باسلوب الفریق في انجاز مھام 
  باسلوب الفریق

 
 طرائق التقییم    
  

مع المھام العملیلة داخل  لوب المناقشةتحلیل وتصحیح النشاط اعاله من خالل جزء من المحاضرة باس
  المختبر

  
 

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  مھرات التذكر- ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د
 المھارات االبداعیة وحل المشكالت- ٤د   

 ائق التعلیم والتعلم طر         

  
  وبحوث التخرجالتطبیق في المدارس  

  
 

 طرائق التقییم          

 
 

  واعتماد التطبیق كمقرر دراسي ضمن اداء الطالب العام نواتج المختبراعتماد استمارة تقییم 
  
 



  ٨الصفحة   
  

 بنیة البرنامج  .٢٥

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

  عملي      نظري      

 ٢ ١  االحصاء االستداللي STATIS-ANALYISISE الرابعة

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٢٦

  
  

تبط بنمط شخصية املتعلم مبواقف حياتية او تربوية ويف الفصول االوىل ير  االحصاءاىل ربط مفاهيم  واملخترب يركز التعليم داخل الصف
  وامكانية تطويرها

  
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٢٧

  
  

  معدل السادس االعداي
  مقابالت الطلبة

  رغبة الطالب يف حالة نساوي أكثر من فرصة
  
  
  



  ٩الصفحة   
  

  
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٢٨

  م تغطيتها من خاللمفردات وزارة التعليم العايل ويت
 حممود ابو عالم–الرتبوي والنفسي  االحصاءكتاب  -١
 التدريسيكراسة شاملة من اعداد  -٢

  



  ١٠الصفحة   
  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
   STATIS-

ANALYISIS
E  

االحصاء   
 االستداللي

١٠ اساسي
 أ  -

   ١١
 أ-

   ١٢
 أ-

   ١٣
 أ-

   

   ١٣    ١٢    ١١    ١٠    
    ١١    ١٠    -    -    

   ١٠ -   -    -    -    
                    

                   
                    

                   



  ١١الصفحة   
  

  



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 جامعة ذي اقر التعلیمیة المؤسسة .٩

 العلوم التربویة والنفسیة    المركز/  علمي القسم ال .١٠

  رمز المقرر/ اسم  .١١

 داخل المختبرالمقرر والمفردات الدراسیة  أشكال الحضور المتاحة .١٢

 ٢٠١٨- ٢٠١٧ السنة/ الفصل  .١٣

 ١٥@ ٣بواقع  ٣٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .١٤

 ٢/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .١٥

 أھداف المقرر .١٦

   واالختبار والعالقة بین تلك المفاھیم ج من التعرف على مفاھیم القیاس واالحصاءان یتمكن المتخر      - 
   للبحث ان یتعرف ویتمكن من فھم التخطیط  - ٢أ
 SPSSبرنامج ان یقوم بتطبیق  - ٣أ

 
  ان یتعرف ویتمكن من فھم المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیات   - ٤أ
  ان یقوم بتطبیق مفاھیم االحصاء االستداللي ویتمكن من اجراء التحلیل االحصائي - ٣أ
  ان یتمكن من تحلیل البیانات بحسب نمط الفرضیات العلمیة - ٤أ
  ان یتمكن من تصمیم تحلیالت ذات جودة بمستوى مقبول - ٥أ
  ھج المقرران یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المن - ٦أ

 

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

 ات ذات جودة بمستوى مقبولران یتمكن من تصمیم اختبا - ٥أ
 ان یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر - ٦أ

 
 
 
  
  

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .١٤

  ھداف المعرفیة األ - أ
  المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیات  ان یتعرف ویتمكن من فھم ١أ
  ان یقوم بتطبیق مفاھیم االحصاء االستداللي ویتمكن من اجراء التحلیل االحصائي - ٣أ
  ان یتمكن من تحلیل البیانات بحسب نمط الفرضیات العلمیة - ٤أ
  ان یتمكن من تصمیم تحلیالت ذات جودة بمستوى مقبول - ٥أ
   ھ وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرران یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبت - ٦أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- -  ١ب

  .)الشخصي
  مھرات التذكر- ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د

  مھارات االبداعیة وحل المشكالتال- ٤د   
   -  ٢ب
   -  ٣ب
     - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  

اعتماد مادة المشاھدة والتطبیق لغرض معرفة تمكن الطالب من مھارات ادارة الصف وادارة المعلومات 
  وتوصیلھا للمتعلیمین

 
 طرائق التقییم      

  
  

  ثناء التطبیقالمشاھدة والمالحظة واالختبار االدائي ا
 



  ٢الصفحة   
  

  

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج
  تعزیز روح العمل بالفریق من خالل تكلیف مجامیع من الطلبة باعداد نماذج اختبارات - - ١ج
  

  حث الطلبة على متابعة من یتعرض منھم لمشكالت ومساعدتھ - ٢ج
  اتباع ثقافة ان المعرفة ملكیة اجتماعیة - ٣ج
  
  - ٢ج
  - ٣ج
    - ٤ج

  
 لتعلیم والتعلم طرائق ا    

  
  استخدام اسلوب التطویر الذاتي من خالل المقرر الدراسي

 
 طرائق التقییم    
  
  
  

 المالحظة واراء االقران
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 

  مھرات التذكر - ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  ھاات التحلیل والتركیبم- ٣د

  المھارات االبداعیة وحل المشكالت- ٤د   
  - ٢د
  - ٣د
    - ٤د



  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .١٦

 بنیة المقرر .١٥

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یتمكن المتعلم من  ٢ االول
معرفة مفاھیم 

 االحصاء االستداللي 

  المحاضرة 
واب االستج
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
معرفة وتمكن الطالب  ٢ الثاني

المتغیرات من فھم 
 والفرضیات

  المحاضرة 
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
یتمكن من تطبیق  ٢ الثالث

- دالالت الفروق في
ne sampieOT— 

test   
Independent –

tow-sample 

  المحاضرة 
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة

  المحاضرة  Ano-one way  ٢ الرابع
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  المحاضرة   q-square ٢ الخامس

ستجواب اال
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  Man-watny ٢ السادس

 
  المحاضرة 

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  Kroskal-wales ٢ السابع

 
  المحاضرة 

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة



  ٤الصفحة   
  

   ) ٢٠١٠(حممود ابو عالم- ـ الكتب المقررة المطلوبة ١
   ) ١٩٨٩(مصفى حممود االمام -
- 

  -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت ، راجع االلكترونیةب ـ الم
....  

measuers.org-WWW.Psycho 
WWW.MESURES@EVALUATION 

 

   

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .١٧

    
ھا سنویا من خالل متابعة الجدید في مجال القیاس اعتماد المقررات والمفردات الوزاریة وتحدیث - ١

 والتقویم
اضافة نمط اتجاه القیاس بنظریة السمات الكامنة ونموذج راش بشكلھ المبسط بعد توجھ القیاس الحدیث  - ٢

 لذلك
  القیاسي باعتباره منھج حدیث یستخدم لقیاس الشخصیة والتطویر الذاتي–اضافة االتجاه السیمیائي  - ٣

  
  
 

  

  

  

  

  



  ٥الصفحة   
  

  

  

  

  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة    
  التربية للعلوم اإلنسانية:  المعهد/ ةالكلي   
  علوم التربوية والنفسيةال:    القسم العلمي    
  ٥/١٠/٢٠١٧:  لء الملف تاريخ م   

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                     : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     
  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     



  ٦الصفحة   
  

  :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة ديراسم م    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. ص المتاحة تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

  

 جامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .٢٩

 العلوم التربویة والنفسیة  المركز /  علميالقسم ال .٣٠

او اسم البرنامج األكادیمي  .٣١
 المھني 

 االحصاء الوصفي

 العلوم التربویة والنفسیةفي  بكالوریوس  اسم الشھادة النھائیة  .٣٢

  : النظام الدراسي .٣٣
 أخرى /مقررات /سنوي 

  سنوي

  المعاییر العالمیة لمعلمي التربیة NCATE المعتمد   برنامج االعتماد .٣٤

المؤثرات الخارجیة  .٣٥
 األخرى 

التدریس في المدارس ذات التعلیم العام  - مھارات ما  بعد التخرج
 واالساسي

  ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٣٦

 /  ءات وسطى لرفد سوق العمل في مجال التعلیم والتعلماعداد كفا أھداف البرنامج األكادیمي .٣٧

واختبار  واجراء عملیات القیاس والتقویموالمقاییس  تمكن المتخرجین من اداء مھارات اعداد االختبارات
 والتجریب فرضیات البحوث

 والبحث العلمياتخاذ القرار في مجال االختیار واالنتقاء 



  ٧الصفحة   
  

 الت التربویة والتعلیمیةاتباع المنھج العلمي في حل المك

  والبحث التجریبي معرفة تمكن المتخرجین من ادارة ال

 

 

  
  
 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .٣٨

  االھداف المعرفیة   -  ت
واالختبار  والتصمیم التجریبي,جریب ان یتمكن المتخرج من التعرف على مفاھیم القیاس والت      - ١أ
   العالقة بین تلك المفاھیمو
  والمجامیع التجریبیة المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیاتان یتعرف ویتمكن من فھم  - ٢أ
 البحث االجرائيویتمكن من اجراء  المجموعات التجریبیةمفاھیم ان یقوم بتطبیق  - ٣أ
 التصمیم التجریبي بحسب نمط  البیانات ان یتمكن من تحلیل - ٤أ
 ذات جودة بمستوى مقبول تجاربمیم ان یتمكن من تص - ٥أ
 وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر مستقبال ان یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ - ٦أ
  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 اختبار التصمیم التجریبي المناسبالتمكن من  – ١ب 
  ماالنتقال بالطالب من التعلیم الى التعل – ٢ب 
  التجریبيان یتمكن فعال من ادارة البحث    -  ٣ب 
      حل المشكالتیتمكن من - ٢ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  
تحلیل النشاط من خالل  - ٥المناقشة  - ٤االستجواب الحي - ٣ power pointالعرض  - ٢المحاضرة - ١

  بواجبات بیتیةتكلیف الطلبة 
 

 طرائق التقییم      
  
  ة عموما االمتحانات التقلیدیةتعتمد الكلی - ٣
  یعتمد التدریسي اسلوب المالحظة وتقییم مستوى الطلبة من خالل تراكم الخبرة السنوي - ٤
  
 



  ٨الصفحة   
  

  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج
  التحلیل االحصائيتعزیز روح العمل بالفریق من خالل تكلیف مجامیع من الطلبة باعداد نماذج  - ١ج         

  
  على متابعة من یتعرض منھم لمشكالت ومساعدتھحث الطلبة  - ٢ج
  اتباع ثقافة ان المعرفة ملكیة اجتماعیة - ٣ج

 - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  

للتدریب  وفرضیات واعداد نماذج اختبارات التحلیل االحصائيالعمل باسلوب الفریق في انجاز مھام 
  باسلوب الفریق

 
 طرائق التقییم    
  

مع المھام العملیلة داخل  حیح النشاط اعاله من خالل جزء من المحاضرة باسلوب المناقشةتحلیل وتص
  المختبر

  
 

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  مھرات التذكر- ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د
 المھارات االبداعیة وحل المشكالت- ٤د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

  
  وبحوث التخرجالتطبیق في المدارس  

  
 

 طرائق التقییم          

 
 

  واعتماد التطبیق كمقرر دراسي ضمن اداء الطالب العام نواتج المختبراعتماد استمارة تقییم 
  
 



  ٩الصفحة   
  

 بنیة البرنامج  .٣٩

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      

 ٢ ١  علم النفس التجریبي EXP-PSY الرابعة

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٤٠

  
  

تية او تربوية ويف الفصول االوىل يرتبط بنمط شخصية املتعلم مبواقف حيا االحصاءاىل ربط مفاهيم  واملخترب يركز التعليم داخل الصف
  وامكانية تطويرها

  
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٤١

  
  

  معدل السادس االعداي
  مقابالت الطلبة

  رغبة الطالب يف حالة نساوي أكثر من فرصة
  
  
  



  ١٠الصفحة   
  

  
  
 

 جأھم مصادر المعلومات عن البرنام .٤٢

  مفردات وزارة التعليم العايل ويتم تغطيتها من خالل
  – علم النفس التجرييبكتاب  -٣
 التدريسيكراسة شاملة من اعداد  -٤

  



  ١١الصفحة   
  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
   EXP-PSY      علم النفس

 التجریبي
١٠ اساسي

 أ  -
   ١١

 أ-
   ١٢

 أ-
   ١٣

 أ-
   

   ١٣    ١٢    ١١    ١٠    
    ١١    ١٠    -    -    

   ١٠ -   -    -    -    
                    

                   
                    

                   



  ١٢الصفحة   
  

  



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 جامعة ذي اقر لمؤسسة التعلیمیةا .١٧

 العلوم التربویة والنفسیة    المركز/  علمي القسم ال .١٨

 EXP-PSY   رمز المقرر/ اسم  .١٩

 داخل المختبرالمقرر والمفردات الدراسیة  أشكال الحضور المتاحة .٢٠

 ٢٠١٨- ٢٠١٧ السنة/ الفصل  .٢١

 ١٥@ ٣بواقع  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٢٢

 ٥/١٠/٢٠١٧ ا الوصف تاریخ إعداد ھذ .٢٣

 أھداف المقرر .٢٤

  
والتصميم التجرييب واالختبار والعالقة بني تلك ،ان يتمكن املتخرج من التعرف على مفاهيم القياس والتجريب       -١أ

  املفاهيم 
اميع التجريبية -٢أ   ان يتعرف ويتمكن من فهم املتغريات وطرق صياغة الفرضيات وا
موعات التجريبية ويتمكن من اجراء البحث االجرائيان يقوم بتطبيق مفاهي -٣أ   م ا
  ان يتمكن من حتليل البيانات حبسب منط التصميم التجرييب  -٤أ
  ان يتمكن من تصميم جتارب ذات جودة مبستوى مقبول -٥أ

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

 ان يتمكن من احلكم على ادائه وطلبته مستقبال وفق معايري يضعها معهم من خالل املنهج املقرر -٦أ
  ان یتعرف ویتمكن من فھم المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیات   - ٤أ
  وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر  

 
 ات ذات جودة بمستوى مقبولران یتمكن من تصمیم اختبا - ٥أ

 ان یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر - ٦أ
 
 
 
  
  

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات الرجمخ .١٨

  ھداف المعرفیة األ - أ
والتصمیم التجریبي واالختبار ،ان یتمكن المتخرج من التعرف على مفاھیم القیاس والتجریب       - ١أ   

  والعالقة بین تلك المفاھیم 
  التجریبیةان یتعرف ویتمكن من فھم المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیات والمجامیع  - ٢أ
  ان یقوم بتطبیق مفاھیم المجموعات التجریبیة ویتمكن من اجراء البحث االجرائي - ٣أ
  ان یتمكن من تحلیل البیانات بحسب نمط التصمیم التجریبي  - ٤أ
  ان یتمكن من تصمیم تجارب ذات جودة بمستوى مقبول - ٥أ
 ھا معھم من خالل المنھج المقرران یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ مستقبال وفق معاییر یضع - ٦أ
   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- -  ١ب

  .)الشخصي
  مھرات التذكر- ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د

  حل المشكالتالمھارات االبداعیة و- ٤د   
   -  ٢ب
   -  ٣ب
     - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  

  االطالع على التجارب- المختبراعتماد 
 

 طرائق التقییم      



  ٢الصفحة   
  

  

  
  

  المشاھدة والمالحظة واالختبار االدائي اثناء التطبیق
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  ع من الطلبة باعداد نماذج اختباراتتعزیز روح العمل بالفریق من خالل تكلیف مجامی - - ١ج
  

  حث الطلبة على متابعة من یتعرض منھم لمشكالت ومساعدتھ - ٢ج
  اتباع ثقافة ان المعرفة ملكیة اجتماعیة - ٣ج
  
  - ٢ج
  - ٣ج
    - ٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  استخدام اسلوب التطویر الذاتي من خالل المقرر الدراسي

 
 طرائق التقییم    
  
  
  

 المالحظة واراء االقران
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 

  مھرات التذكر - ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د

  المھارات االبداعیة وحل المشكالت- ٤د   
  - ٢د
  - ٣د
    - ٤د



  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .٢٠

 بنیة المقرر .١٩

مخرجات التعلم  الساعات بوعاألس
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یتمكن المتعلم من  ٢ االول
معرفة مفاھیم 

  التجریب والمتغیرات

  المحاضرة 
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
ب معرفة وتمكن الطال ٢ الثاني

المتغیرات من فھم 
 والفرضیات

  المحاضرة 
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  المحاضرة  التصامیم التجریبیة ٢ الثالث

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  ضرةالمحا  فیزیقیا- السایكو ٢ الرابع

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  المحاضرة  زمن الرجع  ٢ الخامس

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
    ٢ السادس

 تجارب على التعلم
  المحاضرة 

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  الذاكرة تجریبیا ٢ السابع

 
  المحاضرة 

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة



  ٤الصفحة   
  

  علم النفس التجرييب- ـ الكتب المقررة المطلوبة ١
-    
-  

  -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
....  

measuers.org-WWW.Psycho 
URES@EVALUATIONWWW.MES 

EXPERMENTAL.ORG 

 

 

 

   

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢١

    
اعتماد المقررات والمفردات الوزاریة وتحدیثھا سنویا من خالل متابعة الجدید في مجال القیاس  - ٤

 والتقویم
یث اضافة نمط اتجاه القیاس بنظریة السمات الكامنة ونموذج راش بشكلھ المبسط بعد توجھ القیاس الحد - ٥

 لذلك
  القیاسي باعتباره منھج حدیث یستخدم لقیاس الشخصیة والتطویر الذاتي–اضافة االتجاه السیمیائي  - ٦

  
  
 

  

  

  



  ٥الصفحة   
  

  

  

  

  

  وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة    
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ ةالكلي   
  العلوم التربوية والنفسية:    القسم العلمي    
   ٥/١٠/٢٠١٧: ريخ ملء الملف تا   

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    رائد حمود. د.ا : المعاون العلمي سما    عبد العباس غضيب شاطي       . د.م.أ  : رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     
  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
  :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    



  ٦الصفحة   
  

                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. وى من الفرص المتاحة تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .٤٣

 قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز /  علميالقسم ال .٤٤

او اسم البرنامج األكادیمي  .٤٥
 المھني 

 التربیة البیئیةوصف البرنامج االكادیمي لمادة 

 البكالوریوس الشھادة النھائیة  اسم .٤٦

  :النظام الدراسي  .٤٧
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنویة

  ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .٤٨

المؤثرات الخارجیة  .٤٩
 األخرى 

 القبول المركزي

  ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٥٠

 أھداف البرنامج األكادیمي .٥١

 التربیة البیئیةینھم من حل المشكالت تزوید الطلبة بمھارات التفكیر والتحلیل  تمك

 رات تطویر الذات من اجل المنافسة مع االخرین ظمھا

 البیئیةالنھوض بالمستوى العلمي للطلبة ورفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في معالجة المشاكل 



  ٧الصفحة   
  

 یة التربویةاعداد المالكات التربویة والعلمیة من اجل التمكین من معالجة المشاكل في العمل

 االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل 

 والرجوع الى ذوي االختصاصنشر الوعي لدى الطلبة في التغلب على المشكالت 

 االسھام في جعل دور متمیز لدى المرشد التربوي داخل المؤسسة التربویة

 
 علیم والتعلم والتقییمالمطلوبة وطرائق الت برنامجمخرجات ال  .٥٢

  االھداف المعرفیة   -  ث
         التربیة البیئیةالتعرف  - ١أ
  تمیز بین البیئة والتربیة البیئیةال - ٢أ
 عرف على الفرق مفاھیم البیئة التربویةالت - ٣أ
 وتوزیع االدواررف على اساسیات التربیة البیئیة التع - ٤أ
 في التربیة البیئیة ى التھیئة للعملاعداد طلبة تكون قادرة عل - ٥أ
 دفع الطلبة من باتجاه التفكیر والتحلیل العلمي في العملیة التربویة- ٦أ

  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
  التربیة البیئیةالب من فھم ومعرفة اساسیات تمكین الط– ١ب 
  التربیة البیئیةحث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث في مجال   -  ٢ب 
       تمكین الطلبة من التحلیل العلمي  -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  ـ طریقة االستجواب١
  المحاضرةـ طریقة ٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  لتحریریةـ االمتحانات ا ٢
  ـ عرض الكتب٣
 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

   التربیة البیئیةمساعد الطالب في التعرف على  - ١ج         
  التربیة البیئیةتمكین الطالب من فھم الدور في - ٢ج
  ومدى تثیرھا في سیر العملیة التعلیمیة التربیة البیئیةالتعرف بقیمة - ٣ج

 كونھا مكمل الواحدة  لألخرى البیئةكامل عن االمور جعل الطالب ذات تصور - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢



  ٨الصفحة   
  

  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤
 طرائق التقییم    
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ت التحریریةـ االمتحانا ٢
 ـ عرض الكتب٣

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  تخریج كفاءة تدریسیة لھا القدرة على معالجة االمور النفسیة داخل المؤسسات التعلیمیة - ١د
  اكمال الدراسات العلیا تخریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة في - ٢د
  تمكین الخریجین من العمل في المؤسسات االخرى بصفة باحث اجتماعي او معالج نفسي  - ٣د
رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب على  - ٤د   

 جمیع الصعوبات التربویة

 طرائق التعلیم والتعلم          

  طریقة االستجواب ـ١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ـ طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة ٣

  ـ طریقة المناقشة  ٤    
 ـ عرض نماذج تدریبیة من خالل الشاشات العرض داخل القاعات٥    

 طرائق التقییم          

  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  یریةـ االمتحانات التحر ٢

 ـ عرض الكتب  ٣     
 على الطلبة والتعرف على كیفیة التعامل معھاـ عرض المشكالت البیئیة٤     

 بنیة البرنامج  .٥٣

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

  عملي      نظري      

  ٦٠ التربیة البیئیة  االولى

     

     
     
     
     



  ٩الصفحة   
  

  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٥٤

  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١ 
  ـادارة الوقت وحتديد االولويات مع االلتزام باملواعيد  واحرتام الوقت٢
  ـتنمية القدرة لدى الطلبة يف البحث والتقصي العلمي٣
  خالل زيارات املكتب االسبوعية والطالع على الكتب واملصادر ـحث الطلبة على البحث والتقصي من٤
  ـ توجيه وحتفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب ٥
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٥٥

ازين من باقي املؤسسات الرتبوية ــ ا   القبول املركزي ـ
 

 ن البرنامجأھم مصادر المعلومات ع .٥٦

 الكتب املنهجية ــــ الكتب املساعدة ــــ االنرتنيت

  



  ١٠الصفحة   
  

  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختیاري أم

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة التربیة البیئیة  االولى

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .٢٥

 العلوم التربویة والنفسیة    المركز/  علمي القسم ال .٢٦

  رمز المقرر/ اسم  .٢٧

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٢٨

 ٢٠١٨- ٢٠١٧سنوي السنة/ الفصل  .٢٩

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٣٠

 ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٣١

 أھداف المقرر .٣٢

 يةيف الؤسسات الرتبو  الرتبية البيئيةتدريس الطلبة 
 الرتبية البيئيةاعطا الطلبة فكرة كامل عن 

 ضرورة تعرف الطالب على املشكالت االدارية
 متكني الطالب على وضع خطة للعمل املراد القيام به

 وكيفية االستفادة منها املشكالت الرتبية البيئيةضرورة دراسة الطالب 
 
  

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إ ً مقتضیا یجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

  
  

 موطرائق التعلیم والتعلم والتقیی مقررات المخرج .٢٢

  ھداف المعرفیة األ - أ
  التربیة البیئیةمعرفة  - ١أ
  التربیة البیئیةالمرحل الواجب تطبیقھا في - ٢أ
 التعامل مع التربیة البیئیةالتمیز بین العیوب والمزایا في العمل  - ٣أ
 ان تكون ھناك مناقشات في تلك االختصاصات - ٤أ
 من التوصل الى المستجدات البیئیةتمكین  - ٥أ
 الطلبة الى التفكیر والنقددفع   - ٦أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
  التربیة البیئیةتمكین الطلبة من فھم أساسیات  – ١ب
  حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر – ٢ب
  تمكین الطلبة من التفكیر والنقد – ٣ب
 القدرة على حل المشكالت االداریة والتعاطي معا    - ٤ب
 ئق التعلیم والتعلم طرا     

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشات

مطالبة الطلبة على زیارة ، االلكترونیة مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع ،  داخل القاعات على القاء
 الخاصة التربیة البیئیة المكتبات للحصول على الكب والمصادر

 طرائق التقییم      
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
ة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاع ٣

 على الدوام
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  تزوید الطلبة بالمعلومات االدارة التربویة وربط المعلومات بالحیات العملیة - ١ج
  رمتمكین الطلبة من التطور المست - ٢ج
  التربیة البیئیة تمكین الطالب من رسم صورة كاملة للعمل- ٣ج
   قدرة الطالب على المالحظة   - ٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
ب والتدری، الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشات

مطالبة الطلبة على زیارة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، داخل القاعات على القاء 
 المكتبات للحصول على الكب والمصادر



  ٢الصفحة   
  

 طرائق التقییم    
  
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ھجـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المن٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة  ٣

 على الدوام
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 

  تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة - ١د
  القابلیة على التحلیل والتفسیر- ٢د
  البیئیةالتفكیر الجاد في وضع الحلول المناسبة في المشكالت - ٣د
 من خالل التقدم العلمي واستخدام التقنیات الحدیثة البیئیةالتعرف على التطورات    - ٤د

 بنیة المقرر .٢٣

األسبو
 ع

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
 الموضوع

 طریقة التقییم التعلیم طریقة

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  مدخل اىل الرتبية البيئية/ الفصل االول  ٢ ١

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  مفهوم الرتبية السكانية ٢ ٢

 سئلة والمناقشةاال المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  مفهوم الرتبية البيئية ٢ ٣

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  تطور الرتبية البيئية  ٢ ٤

ا ٢ ٥  االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  مؤمترا

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  مظاهر االهتمام بالرتبية البيئية ٢ ٦

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  ات الفصل االولامتحان ٢ ٧

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  تصنيفات االهداف البيئية  ٢  ٨

خصائص ومسات الرتبية / عناصر الرتبية البيئية ٢  ٩
  البيئية ومبادئ الرتبية البيئية

 السئلة والمناقشةا المحاضرة والشرح التربیة البیئیة

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  امهية الرتبية البيئية ٢  ١٠

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  ماهية حل املشكالت البيئية ٢  ١١

 لمناقشةاالسئلة وا المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  برامج ومستويات الرتبية البيئية ٢  ١٢

تمع واالسرة يف الرتبية / الفصل الثاين  ٢  ١٣  االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیةدور ا



  ٣الصفحة   
  

  

 البنیة التحتیة  .٢٤

 جمموعة من مؤلفات االدارة الرتبوية  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 الرتبية البيئية  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

اذ الشن  مواقع دار احلكمة واملواقع الرتبوية املهتم 

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢٥

 .یخدم العملیة التربیة البیئیة تتالءم مع التطورات ت االداریة والتقدم العلمي الذيد ضافة مفردات دراسیة جدی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البيئية
 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح التربیة البیئیة  املراة والوعي البيئي ٢  ١٤

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح یةالتربیة البیئ  دور رياض االطفال واملدرسة يف محاية البيئة ٢  ١٥

     التربیة البیئیة  دور اجلامعة يف محاية البيئة ٢  ١٦

     التربیة البیئیة  دور االعالم يف محاية البيئة ٢  ١٧



  ٤الصفحة   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة    
  التربية للعلوم اإلنسانية:  المعهد/ ةالكلي   
  علوم التربوية والنفسيةال:    القسم العلمي    
  ٥/١٠/٢٠١٧:  لء الملف تاريخ م   

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   د رائد حمود .أ  : المعاون العلمي سما                    د عبد العباس غضيب .م.أ : رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             



  ٥الصفحة   
  

     
  دقـق الملف من قبل     
  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

  :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

  

 جامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .٥٧

 العلوم التربویة والنفسیة  المركز /  علميالقسم ال .٥٨

او اسم البرنامج األكادیمي  .٥٩
 المھني 

 علم النفس التجریبي

 العلوم التربویة والنفسیةفي  بكالوریوس  اسم الشھادة النھائیة  .٦٠

  :نظام الدراسي ال .٦١
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  المعاییر العالمیة لمعلمي التربیة NCATE المعتمد   برنامج االعتماد .٦٢

المؤثرات الخارجیة  .٦٣
 األخرى 

التدریس في المدارس ذات التعلیم العام  - مھارات ما  بعد التخرج
 واالساسي

  ٥/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٦٤



  ٦الصفحة   
  

 /  اعداد كفاءات وسطى لرفد سوق العمل في مجال التعلیم والتعلم ميأھداف البرنامج األكادی .٦٥

واختبار  واجراء عملیات القیاس والتقویموالمقاییس  تمكن المتخرجین من اداء مھارات اعداد االختبارات
 والتجریب فرضیات البحوث

 والبحث العلمياتخاذ القرار في مجال االختیار واالنتقاء 

 ي في حل المكالت التربویة والتعلیمیةاتباع المنھج العلم

  والبحث التجریبي معرفة تمكن المتخرجین من ادارة ال

 

 

  
  
 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .٦٦

  االھداف المعرفیة   -  ج
واالختبار  والتصمیم التجریبي,جریب ان یتمكن المتخرج من التعرف على مفاھیم القیاس والت      - ١أ

   والعالقة بین تلك المفاھیم
  والمجامیع التجریبیة المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیاتان یتعرف ویتمكن من فھم  - ٢أ
 البحث االجرائيویتمكن من اجراء  المجموعات التجریبیةمفاھیم ان یقوم بتطبیق  - ٣أ
 التصمیم التجریبي بحسب نمط  البیانات ان یتمكن من تحلیل - ٤أ
 ذات جودة بمستوى مقبول تجاربیتمكن من تصمیم  ان - ٥أ
 وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر مستقبال ان یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ - ٦أ
  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 اختبار التصمیم التجریبي المناسبالتمكن من  – ١ب 
  یم الى التعلماالنتقال بالطالب من التعل – ٢ب 
  التجریبيان یتمكن فعال من ادارة البحث    -  ٣ب 
      حل المشكالتیتمكن من - ٢ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  
تحلیل النشاط من خالل  - ٥المناقشة  - ٤االستجواب الحي - ٣ power pointالعرض  - ٢المحاضرة - ١

  بواجبات بیتیةتكلیف الطلبة 
 

 طرائق التقییم      
  
  تعتمد الكلیة عموما االمتحانات التقلیدیة - ٥



  ٧الصفحة   
  

  یعتمد التدریسي اسلوب المالحظة وتقییم مستوى الطلبة من خالل تراكم الخبرة السنوي - ٦
  
 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

  التحلیل االحصائيتعزیز روح العمل بالفریق من خالل تكلیف مجامیع من الطلبة باعداد نماذج  - ١ج         
  

  حث الطلبة على متابعة من یتعرض منھم لمشكالت ومساعدتھ - ٢ج
  اتباع ثقافة ان المعرفة ملكیة اجتماعیة - ٣ج

 - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  

للتدریب  وفرضیات واعداد نماذج اختبارات التحلیل االحصائيالعمل باسلوب الفریق في انجاز مھام 
  باسلوب الفریق

 
 طرائق التقییم    
  

مع المھام العملیلة داخل  تحلیل وتصحیح النشاط اعاله من خالل جزء من المحاضرة باسلوب المناقشة
  المختبر

  
 

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  مھرات التذكر- ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  تركیبمھاات التحلیل وال- ٣د
 المھارات االبداعیة وحل المشكالت- ٤د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

  
  وبحوث التخرجالتطبیق في المدارس  

  
 

 طرائق التقییم          



  ٨الصفحة   
  

 
 

  واعتماد التطبیق كمقرر دراسي ضمن اداء الطالب العام نواتج المختبراعتماد استمارة تقییم 
  
 

 بنیة البرنامج  .٦٧

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق دراسیة المرحلة ال

  عملي      نظري      

 ٢ ١  علم النفس التجریبي EXP-PSY الرابعة

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٦٨

  
  

مبواقف حياتية او تربوية ويف الفصول االوىل يرتبط بنمط شخصية املتعلم  ءاالحصااىل ربط مفاهيم  واملخترب يركز التعليم داخل الصف
  وامكانية تطويرها

  
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٦٩

  
  

  معدل السادس االعداي
  مقابالت الطلبة



  ٩الصفحة   
  

  رغبة الطالب يف حالة نساوي أكثر من فرصة
  
  
  
  
  
 

 ت عن البرنامجأھم مصادر المعلوما .٧٠

  مفردات وزارة التعليم العايل ويتم تغطيتها من خالل
  – علم النفس التجرييبكتاب  -٥
 التدريسيكراسة شاملة من اعداد  -٦

  



  ١٠الصفحة   
  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 من البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
   EXP-PSY      علم النفس

 التجریبي
١٠ اساسي

 أ  -
   ١١

 أ-
   ١٢

 أ-
   ١٣

 أ-
   

   ١٣    ١٢    ١١    ١٠    
    ١١    ١٠    -    -    

   ١٠ -   -    -    -    
                    

                   
                    

                   



  ١١الصفحة   
  

  



  ٠الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 جامعة ذي اقر المؤسسة التعلیمیة .٣٣

 العلوم التربویة والنفسیة    المركز/  علمي القسم ال .٣٤

 EXP-PSY   رمز المقرر/ اسم  .٣٥

 داخل المختبرالمقرر والمفردات الدراسیة  أشكال الحضور المتاحة .٣٦

 ٢٠١٨- ٢٠١٧ السنة/ الفصل  .٣٧

 ١٥@ ٣بواقع  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٣٨

 ٥/١٠/٢٠١٧ ریخ إعداد ھذا الوصف تا .٣٩

 أھداف المقرر .٤٠

  
والتصميم التجرييب واالختبار والعالقة بني تلك ،ان يتمكن املتخرج من التعرف على مفاهيم القياس والتجريب       -١أ

  املفاهيم 
اميع التجريبية -٢أ   ان يتعرف ويتمكن من فهم املتغريات وطرق صياغة الفرضيات وا
موعات التجريبية ويتمكن من اجراء البحث االجرائيان يقوم  -٣أ   بتطبيق مفاهيم ا
  ان يتمكن من حتليل البيانات حبسب منط التصميم التجرييب  -٤أ
  ان يتمكن من تصميم جتارب ذات جودة مبستوى مقبول -٥أ

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.رنامجالب



  ١الصفحة   
  

 املقرر ان يتمكن من احلكم على ادائه وطلبته مستقبال وفق معايري يضعها معهم من خالل املنهج -٦أ
  ان یتعرف ویتمكن من فھم المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیات   - ٤أ
  وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر  

 
 ات ذات جودة بمستوى مقبولران یتمكن من تصمیم اختبا - ٥أ

 ان یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ وفق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرر - ٦أ
 
 
 
  
  

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .٢٦

  ھداف المعرفیة األ - أ
والتصمیم التجریبي واالختبار ،ان یتمكن المتخرج من التعرف على مفاھیم القیاس والتجریب       - ١أ   

  والعالقة بین تلك المفاھیم 
  ت والمجامیع التجریبیةان یتعرف ویتمكن من فھم المتغیرات وطرق صیاغة الفرضیا - ٢أ
  ان یقوم بتطبیق مفاھیم المجموعات التجریبیة ویتمكن من اجراء البحث االجرائي - ٣أ
  ان یتمكن من تحلیل البیانات بحسب نمط التصمیم التجریبي  - ٤أ
  ان یتمكن من تصمیم تجارب ذات جودة بمستوى مقبول - ٥أ
 ق معاییر یضعھا معھم من خالل المنھج المقرران یتمكن من الحكم على ادائھ وطلبتھ مستقبال وف - ٦أ
   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- -  ١ب

  .)الشخصي
  مھرات التذكر- ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د

  االبداعیة وحل المشكالت المھارات- ٤د   
   -  ٢ب
   -  ٣ب
     - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  

  االطالع على التجارب- المختبراعتماد 
 

 طرائق التقییم      



  ٢الصفحة   
  

  

  
  

  المشاھدة والمالحظة واالختبار االدائي اثناء التطبیق
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  تكلیف مجامیع من الطلبة باعداد نماذج اختبارات تعزیز روح العمل بالفریق من خالل - - ١ج
  

  حث الطلبة على متابعة من یتعرض منھم لمشكالت ومساعدتھ - ٢ج
  اتباع ثقافة ان المعرفة ملكیة اجتماعیة - ٣ج
  
  - ٢ج
  - ٣ج
    - ٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  استخدام اسلوب التطویر الذاتي من خالل المقرر الدراسي

 
 لتقییم طرائق ا   
  
  
  

 المالحظة واراء االقران
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 

  مھرات التذكر - ١د
  مھارات الفھم- ٢د
  مھاات التحلیل والتركیب- ٣د

  المھارات االبداعیة وحل المشكالت- ٤د   
  - ٢د
  - ٣د
    - ٤د



  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .٢٨

 المقرربنیة  .٢٧

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یتمكن المتعلم من  ٢ االول
معرفة مفاھیم 

  التجریب والمتغیرات

  المحاضرة 
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
وتمكن الطالب  معرفة ٢ الثاني

المتغیرات من فھم 
 والفرضیات

  المحاضرة 
االستجواب 

  الحي 
 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  المحاضرة  التصامیم التجریبیة ٢ الثالث

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  المحاضرة  زیقیافی- السایكو ٢ الرابع

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  المحاضرة  زمن الرجع  ٢ الخامس

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
    ٢ السادس

 تجارب على التعلم
  المحاضرة 

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة
  الذاكرة تجریبیا ٢ السابع

 
  المحاضرة 

االستجواب 
  الحي 

 المناقشة

االمتحانات 
  االعتیادیة

اختبار شفوي 
  یومي

 المالحظة



  ٤الصفحة   
  

  علم النفس التجرييب- ـ الكتب المقررة المطلوبة ١
-    
-  

  -  )  مصادرال(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
....  

measuers.org-WWW.Psycho 
WWW.MESURES@EVALUATION 

EXPERMENTAL.ORG 

 

 

 

   

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢٩

    
اعتماد المقررات والمفردات الوزاریة وتحدیثھا سنویا من خالل متابعة الجدید في مجال القیاس  - ٧

 والتقویم
القیاس الحدیث  اضافة نمط اتجاه القیاس بنظریة السمات الكامنة ونموذج راش بشكلھ المبسط بعد توجھ - ٨

 لذلك
  القیاسي باعتباره منھج حدیث یستخدم لقیاس الشخصیة والتطویر الذاتي–اضافة االتجاه السیمیائي  - ٩

  
  
 

  

  

  



  ٥الصفحة   
  

  

  

  

  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

    
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار: الجامعة     
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ الكلية   
  العلوم التربوية والنفسية: القسم العلمي       
  ٢٩/٩/٢٠١٧: تاريخ ملء الملف    

  
  :   التوقيع   :                                                           التوقيع       
  د رائد حمود الحصونة.أ:  اسم المعاون العلمي      د عبد العباس غضيب شاطي.م.أ: اسم رئيس القسم    
  

  :                                                       التاريخ  :                                                          التاريخ       
  

  
  دقـق الملف من قبل 

  شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
  :اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
                        التاريخ     



  ٦الصفحة   
  

  التوقيع    
  

  مصادقة السيد العميد         
  
  

  
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .١

 قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز / القسم العلمي  .٢

اسم البرنامج األكادیمي او  .٣
 المھني 

  علم النفس المعرفيوصف البرنامج االكادیمي لمادة 

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .٤

  : النظام الدراسي  .٥
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنویة

 ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد   .٦

 القبول المركزي المؤثرات الخارجیة األخرى  .٧

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٨

 أھداف البرنامج األكادیمي .٩

 كوینھ العلمي والثقافي والتربوي والنظریات التي تسھم في تتزوید الطالب بالمعلومات والمفاھیم 

 تنمیة المعارف المھنیة المتخصصة في مجال علم النفس

 ابیة لتوائم مطالب الحیاة تنمیة طرق التفكیر الفعالة وتكوین اتجاھات وقیم إیج

 والمحاضرات العلمیة   االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل



  ٧الصفحة   
  

 بمایتضمنھ من معالجة للمعلومات اإلنسانيالتفكیر وعلمي الطالب التطویر فھم 

  
  
  
  
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .١٠

  االھداف المعرفیة    -  أ
 .تمكینالطالب من المعرفة المرتبطة بكافة الجوانبالمعرفیة - ١أ
المفاھیم الخاصة  العطباالعلى اسالیب تنمیة القدرات العقلیة التعرف - ٢أ   والتذكر  باالنتباهعل
  على انواع التعرف  - ٣أ
 المشكالتأن یعرف استراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر واتخاذ القرار وحل  - ٤أ

 

  األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب 
  علم النفس المعرفي من فھم ومعرفة اساسیات  الطالبتمكین – ١ب 
  العلمیة حث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث   -  ٢ب 
  على مقاالت عملیة في االنشطة المعرفیة المختلفة للحصولحث الطلبة -  ٣ب 
 .تمكین الطالب من التمییز بین مختلف النظریات المعرفیة - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة االستجوابـ ١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  تعلم التعاوني، ٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
 العلمیة ـ  التقاریر ٣
  .األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  على اساسیات المعرفة مساعد الطالب في التعرف  - ١ج         
  من التعامل مع المشكالت وحلھا تمكین الطالب - ٢ج
  التفكیر واسالیب التفكیرتعریف الطالب  - ٣ج

 جعل الطالب على معرفة كاملة باألسالیب المعرفیة - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  التعلم التعاوني ، ٣
 المناقشةـ طریقة ٤



  ٨الصفحة   
  

 طرائق التقییم    
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
 العلمیة  التقاریرـ ٣

 
  
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي(المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة - د 

  میدان التربیة یة لھا قدرة على العمل في تخریج كفاءة تدریس - ١د
  تخریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة في اكمال الدراسات العلیا - ٢د
  تمكین الخریجین من العمل في المؤسسات االخرى بصفة باحث اجتماعي او معالج نفسي  - ٣د
رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب على  - ٤د   

 التربویةالتعلمیة وجمیع الصعوبات 

 طرائق التعلیم والتعلم          

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  التعلم التعاونيـ ٣

 ـ طریقة المناقشة  ٤    
 طرائق التقییم          

  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢

 العلمیة  التقاریر والبحوثـ   ٣     

 بنیة البرنامج  .١١

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

 عملي     نظري      

  ٦٠ علم النفس المعرفي  الثالثة 

  
  

 التخطیط للتطور الشخصي .١٢

  وحيوية  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١
  . ـادارة الوقت وتحديد االولويات مع االلتزام بالمواعيد  واحترام الوقت٢
  ـتنمية القدرة لدى الطلبة في البحث والتقصي العلمي٣
  على البحث والتقصي من خالل زيارات المكتب االسبوعية والطالع على الكتب والمصادر ـحث الطلبة٤
 ـ توجيه وتحفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب٥



  ٩الصفحة   
  

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد(معیار القبول  .١٣

ــ المجازين من باقي المؤسسات التربوية   القبول المركزي ـ
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

ــ الكتب المساعدة ــــ االنترنيت   الكتب المنهجية ــ

 



  ١٠الصفحة   
  

  

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

األھداف المھاراتیة  األھداف المعرفیة 
 الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
المھارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
عمل النفس  SYCHO4 لثةالثا

 المعرفي 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ١١الصفحة   
  

  



  ٠الصفحة   
  

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

 ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیةجامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .١

 العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي   .٢

 SYCHO4 رمز المقرر/ اسم  .٣

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٤

 سنوي السنة/ الفصل  .٥

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٧

 أھداف المقرر .٨
 

 معرفيال نفس علمعن  ةالطلبة فكرة كامل ءاعطا

 النفس المعرفيالتعرف على مدارس علم 

 معرفة تأثیر العلوم االخرى على علم النفس المعرفي
 التعرف على نماذج السعة فى االنتباه

 والذاكرةواالدراك شرح كیفیة قیاس العملیات االساسیة في االنتباه 

 معرفة دور التفكير في العملية المعرفية 

ً مقتض ً یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  با
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 ؛.البرنامج

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠



  ١الصفحة   
  

  األھداف المعرفیة   - أ
  .اسھامات العلوم االخرى في تقدم علم النفس المعرفي  لبةالط ان یعرف  - ١أ
  دور نظریات االنتباه فى معالجة المعلوماتبة بالطل توعیة - ٢أ
  نماذج الذاكرة فى تمثیل المعلوماتمعرفة الطلبة كیف تسھم  - ٣أ
  التي تؤدي إلى ظاھرة النسیان األسبابلبة بالطتعریف   - ٤أ

 

  . األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  - ب 
  حث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث العلمیة   -  ١ب 
  حث الطلبة   للحصول على مقاالت عملیة في االنشطة المعرفیة المختلفة  -  ٣ب 

 .حث الطلبة على المشاركة في الندوات العلمیة والمحاضرات  - ٤ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 .الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة - ١
 .طریقة العرض عن طریق الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة - ٢
 القاء التقاریر والمناقشة بھالتدریب داخل القاعات على ا - ٣

 طرائق التقییم      
  والنھائیةـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة ١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
  .اخل قاعة الدرس دـ المشاركة الفاعلة  ٣
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  بعلم النفس المعرفي ذات العالقة العامةتزوید الطلبة بالمعلومات  - ١ج
  االعتماد على انفسھم والبحث عن حلول مناسبة لما للمشكالت التي یواجھونھاتمكین الطلبة من  - ٢ج
  التفكیر والمناقشة الطالب على تمكین   - ٤ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

  .الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة  - ١
  .طریقة العرض عن طریق الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة  - ٢
 داخل القاعات على القاء التقاریر والمناقشة بھاالتدریب   - ٣
 طرائق التقییم    
  
  االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة - ١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
 .ـ المشاركة الفاعلة داخل قاعة الدرس  ٣

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 
  بأسلوب علمي  الطالب على الحوار والمناقشة تشجیع  - ١د
  التحلیل والتفسیر زیادة قدرة الطلبة على  - ٢د
  المؤسسات االجتماعیة على العمل في  تطویر قدرة الطلبة   - ٣د
 محاضرات الخارجیة الندوات والتطویر قدرة الطلبة على المشاركة في  - ٢د



  ٢الصفحة   
  

 

 بنیة المقرر .١١

اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو / 

 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف علم  - مقدمة في علم النفس المعرفي  ٢ ١
 النفس المعرفي

علم النفس 
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس   موضوعات علم النفس المعرفي ٢ ٢
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  الجذور الفلسفیة لعلم النفس المعرفي وبدایاتھ ٢ ٣
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  اتجاھات البحث في علم النفس المعرفي ٢ ٤
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  انواع الذاكرة –نموذج معالجة المعلومات  ٢ ٥
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  اشكال التمثیل المعرفي ٢ ٦
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس   تعریفاتھا  -االنماط المعرفیة  ٢ ٧
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  خصائص االنماط المعرفیة ٢ ٨
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس   تصنیف االنماط المعرفیة ٢ ٩
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  طبیعة االنتباه –مقدمة  –االنتباه  ٢ ١٠
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  انواع االنتباه  العوامل المؤثرة في االنتباه ٢ ١١
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  مشتتات االنتباه ٢ ١٢
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  نظریات االنتباه ٢ ١٣
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  التذكر النسیان ٢ ١٤
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

٢ ١٥ 
 ٢ ١٦ امتحان الفصل االول

 عطلة نصف السنة ٢ ١٧



  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة س .١٢

 علم النفس المعرفيمجموعة من مؤلفات  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

  )عماد الزغلول –رافع الزغلول ( علم النفس المعرفي  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢
 )عدنان يوسف العتوم( والتطبيق علم النفس المعرفي النظرية 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 )عبد المنعم احمد الدردیر( دراسات معاصرة علم النفس المعرفي 

مواقع ، ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....االنترنیت 

 مواقع االنترنت ذات الشأن بعلم النفس 

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .١٣

علم نفس والتقدم العلمي الذي یتناول المفاھیم الحدیثة حول مع التطورات  تتالءمضافة مفردات دراسیة جدید ا
 .الخواص
  

 

٢ ١٨ 
علم النفس  التفكیر ٢ ١٩

 المعرفي
المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  اسالیب التفكیر ٢ ٢٠
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس   األسالیب المعرفیة ٢ ٢١
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  اسالیب التعلم ٢ ٢٢
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  ما وراء المعرفة ٢  ٢٣
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس   ما وراء الذاكرة ٢  ٢٤
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

انواع  –مفھومھا   - حل المشكالت  ٢  ٢٥
 خطوات حل المشكالت –المشكالت 

علم النفس 
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

اسلوب حل  - خصائص حل المشكالت ٢  ٢٦
 المشكالت

علم النفس 
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  الذكاء االصطناعي - الذكاء االنساني  ٢  ٢٧
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  ھامظاھر –  اتعریفھ –اللغة والفكر  ٢  ٢٨
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة

علم النفس  ھانظریات  -   ھاخصائص –وظائف اللغة  ٢  ٢٩
 المعرفي

المحاضرة 
 والشرح

االسئلة 
 والمناقشة



  ٤الصفحة   
  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

    
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار: الجامعة     
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ الكلية   
  العلوم التربوية والنفسية: القسم العلمي       
  ٢٩/٩/٢٠١٧: تاريخ ملء الملف    

  
  :   التوقيع   :                                                           التوقيع       

  د رائد حمود                    .أ: د عبد العباس غضيب                     اسم المعاون العلمي ./.أ: اسم رئيس القسم 
  :                                                       التاريخ  :                                                          التاريخ       
  
  
  
  

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

  
  مصادقة السيد العميد         

  



  ٥الصفحة   
  

  
  

  وصف البرنامج األكادیمي        
  

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

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .١٥

 قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز / القسم العلمي  .١٦

اسم البرنامج األكادیمي او  .١٧
 المھني 

 الصحة النفسیةوصف البرنامج االكادیمي لمادة 

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .١٨

  : النظام الدراسي  .١٩
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنویة

 ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد   .٢٠

المؤثرات الخارجیة  .٢١
 األخرى 

 القبول المركزي

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٢٢

 أھداف البرنامج األكادیمي .٢٣

 النفسیة والسلوكیةتزوید الطلبة بمھارات التفكیر والتحلیل  تمكینھم من حل المشكالت 

 مھارات تطویر الذات من اجل المنافسة مع االخرین 

السلوكیة النھوض بالمستوى العلمي للطلبة ورفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في معالجة المشاكل 
 داخل المؤسسات التربویة  والنفسیة

 التي تتعلق بالسلوكاعداد المالكات التربویة والعلمیة من اجل التمكین من معالجة المشاكل 

 االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل 

 نشر الوعي لدى الطلبة في التغلب على المشكالت والرجوع الى ذوي االختصاص

السلوك في التوعیھ العلمیة لمفاھیم  داخل المؤسسة التربویة النفسياالسھام في جعل دور متمیز لدى المرشد 
 االنساني

  



  ٦الصفحة   
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .٢٤

  االھداف المعرفیة    -  ب
 علم نفس الشخصیةمفھوم التعرف على  - ١أ
  والمنظرین حول مفھوم الشخصیةالتعرف على اراء العلماء  - ٢أ
  االسالیب العلمیة والبحثیة التطبیقیة لدراسة الشخصیةالتعرف على  - ٣أ
 لدیھم القدرةعلى فھم السلوك االنساني اعداد طلبة تكون -  - ٤أ

 

  األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب 
  علم نفس الشخصیةمن فھم ومعرفة اساسیات  الطالبتمكین – ١ب 
  نفس الشخصیةعلم حث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث في مجال   -  ٢ب 
التوصل الى فھم السلوك االنساني في ضوء ما یكتسبھ من معلومات في مجال تمكین الطلبة من   -  ٣ب 

  .علم نفس الشخصیة
 

 طرائق التعلیم والتعلم      
  
  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة، طریقة ٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
  ـ عرض الكتب٣
 
  .األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  الشخصیة االنسانیةالمبادي االساسیة لمفھوم مساعد الطالب في التعرف على  - ١ج         
  التي تتعلق بالسلوك االنسانيتمكین الطالب من فھم الدور عند ممارستھ حل المشكالت - ٢ج
  والتربویة في سیر العملیة التعلیمیة تأثیرھاومدى  الشخصیةمفھوم التعرف بقیمة - ٣ج

 بعلم نفس الشخصیةذات العالقة جعل الطالب ذات تصور كامل عن االمور - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤
 طرائق التقییم    
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢



  ٧الصفحة   
  

 ـ عرض الكتب٣

 
  
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي(المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة - د 

  داخل المؤسسات التعلیمیة اضطرابات الشخصیةتخریج كفاءة تدریسیة لھا القدرة على معالجة  - ١د
  تخریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة في اكمال الدراسات العلیا - ٢د
  التي لھا عالقة بدراسة وتفسیر السلوك االنسانيجین من العمل في المؤسسات تمكین الخری - ٣د
سسات من اجل التغلب على رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤ - ٤د   

 .المشكالت واالضطرابات التي تخص السلوك االنساني ومحاولة ایجاد الحلول الناجعة لھا

 طرائق التعلیم والتعلم          

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ـ طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة ٣

  ـ طریقة المناقشة  ٤    
 ـ عرض نماذج تدریبیة من خالل الشاشات العرض داخل القاعات٥    

 طرائق التقییم          

  المناقشة والمشاركةـ التحضیر الیومي من خالل ١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢

  ـ عرض الكتب  ٣     
 على الطلبة والتعرف على كیفیة التعامل معھا التي تخص سلوك الشخصـ عرض المشكالت ٤     

 بنیة البرنامج  .٢٥

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

 عملي     نظري      

  ٦٠ علم نفس الشخصیة  الثالثة

  
  

 التخطیط للتطور الشخصي .٢٦

  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١
  ـادارة الوقت وتحديد االولويات مع االلتزام بالمواعيد  واحترام الوقت٢
  ـتنمية القدرة لدى الطلبة في البحث والتقصي العلمي٣
  االسبوعية والطالع على الكتب والمصادر اتعلى البحث والتقصي من خالل زيارات المكتبـحث الطلبة ٤
  ـ توجيه وتحفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب ٥



  ٨الصفحة   
  

 

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد(معیار القبول  .٢٧

ــ المجازين من باقي المؤسسات التربوية   القبول المركزي ـ
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٢٨

ــ الكتب المساعدة ــــ االنترنيت   الكتب المنهجية ــ

 



  ٩الصفحة   
  

  

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 المطلوبة من البرنامج مخرجات التعلم 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

األھداف المھاراتیة  األھداف المعرفیة 
 الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
المھارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
علم نفس  Psycho لثةالثا

  الشخصیة
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ١٠الصفحة   
  

  



  ٠الصفحة   
  

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

 ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیةجامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .٩

 العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي   .١٠

  رمز المقرر/ اسم  .١١

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .١٢

 سنوي السنة/ الفصل  .١٣

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .١٤

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .١٥

 أھداف المقرر .١٦

 علميالسلوك االنساني وفق منظور علم نفس الشخصيةوتاهيلهم لمعرفة تدريس الطلبة 
 السلوكية والشخصيةوما مدى اسهام هذا العلم في حل المشكالت  نفس الشخصيةعلم عن  ةالطلبة فكرة كامل ءاعطا

 التي يعاني منها الشخص المشكالت واالضطرابات السلوكية والنفسيةضرورة تعرف الطالب على 
 تمكين الطالب على وضع خطة للعمل المراد القيام به

 وكيفية االستفادة منها نفس الشخصيةعلم ضرورة دراسة الطالب الى نظريات 
 في الشخصية اعطاء فكرة عامة عن مفهومي السواء والالسواء

  
  
 

ً مقتض ً یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  با
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٤

  األھداف المعرفیة   - أ
 الشخصیةمفاھیم معرفة  - ١أ
  دراسة الشخصیةالمعاییر الواجب اتباعھا وتطبیقھا في ا- ٢أ
  االضطراب وعدم االضطراب في الشخصیةالتمیز بین  - ٣أ
 ان تكون ھناك مناقشات في تلك االختصاصات - ٤أ
 نفس الشخصیةذات االھتمام بعلم تمكین من التوصل الى المستجدات ال - ٥أ
 دفع الطلبة الى التفكیر والنقد  - ٦أ

  . األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  - ب 
  علم نفس الشخصیةتمكین الطلبة من فھم أساسیات  – ١ب
  ذات العالقة بدراسة السلوك االنسانيحث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر – ٢ب
  تمكین الطلبة من التفكیر والنقد – ٣ب
  ھاوالتعاطي مع الشخصالتي یعاني منھا  النفسیةالقدرة على حل المشكالت     - ٤ب
  
 
 طرائق التعلیم والتعلم      

مع طریقة العرض عن طریق الشاشة . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب داخل ، جراء المناقشاتاواستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة و

مطالبة الطلبة على زیارة المكتبات ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ،  االلقاءالقاعات على 
  .التي تخص موضوعات علم الصحة النفسیةللحصول على الكب والمصادر

 
 طرائق التقییم      

  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  بمفردات المنھج ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة  ٣

  على الدوام
  
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  العملیة ةوربط المعلومات بالحیا بدراسة الشخصیةذات العالقة تزوید الطلبة بالمعلومات  - ١ج
  في فھم السلوكرمتمكین الطلبة من التطور المست - ٢ج
  داخل المؤسسة التربویةالتوعوي في مجال االرشاد تمكین الطالب من رسم صورة كاملة للعمل - ٣ج
  التي یعاني منھا االنسانبما ھو قائم من مشكالت واضطرابات نفسیة  قدرة الطالب على المالحظة   - ٤ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع طریقة العرض عن طریق الشاشة . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب داخل ، واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشات



  ٢الصفحة   
  

الطلبة على زیارة المكتبات مطالبة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، القاعات على القاء 
  .نفس الشخصیةالتي تھتم بعلم  ب والمصادرتللحصول على الك

  
 
 طرائق التقییم    
  
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
 والمواظبةـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور  ٣

 على الدوام
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 

  تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة - ١د
  القابلیة على التحلیل والتفسیر- ٢د
  التي تخص الشخصیة واالضطرابات النفسیةالتفكیر الجاد في وضع الحلول المناسبة في المشكالت - ٣د
 

 بنیة المقرر .١٥

الساعا األسبوع
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة ت

/ الوحدة 
أو 

 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

علم نفس  الشخصيةعلم نفس مقدمة عن  ٢ ١
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  دراسة الشخصيةنبذة تأريخية عن  ٢ ٢
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  التعريفات الخاصة بالشخصية ومكوناتها ٢ ٣
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

نفس علم  سمات الشخصية ٢ ٤
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  البناء النفسي لشخصية الفرد،ابعاد بناء الشخصية ٢ ٥
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  ابعاد نمو الشخصية ،العوامل الؤثرة في تكوين الشخصية ٢ ٦
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

النظريات المفسرة للشخصية، اهداف نظريات الشخصية،  ٢ ٧
 اوجه التشابه بين النظريات

علم نفس 
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة



  ٣الصفحة   
  

علم نفس  )ابو قراط،كريتشمر،شلدون،يونج(نظريات االنماط ٢ ٨
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  )جيلفورد،البورت،ايزنك،كاتلنظرية (نظريات السمات ٢ ٩
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  )سيجموند فرويد(نظرية التحليل النفسي ٢ ١٠
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  )واطسن،بافلوف،ثورندايك(النظرية السلوكية ٢ ١١
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  )نظرية الفرد ادلر(منظرواالتحليلة الجدد ٢ ١٢
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  نظرية هورني ٢ ١٣
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  نظرية موراي ٢ ١٤
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  سوليفاننظرية  ٢ ١٥
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  نظرية اريكسون ٢ ١٦
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  )نظرية روجرز(الشخصية وفق المنظور االنساني ٢ ١٧
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  )كنسق من االبنيةالشخصية  (نظرية جرج كيلي ٢ ١٨
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

    
علم نفس  الشخصية وفق المنظور الجودي ٢ ١٩

 الشخصیة
االسئلة  المحاضرة والشرح

 والمناقشة
علم نفس  الشخصية والصحة النفسية ٢ ٢٠

 الشخصیة
االسئلة  المحاضرة والشرح

 والمناقشة
المنظومة (تكامل الشخصية ومنظوماتها ٢ ٢١

البايلوجيةوالفسيولوجية،المنظومةالعقلية،المنظومةاالنفعالية،ال
 )منظومة االجتماعية الثقافية

علم نفس 
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس  الشخصية بين السواء والمرض ٢ ٢٢
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس   )النيروستانيا،اسبابها ،عالجها(االمراض النفسية ٢  ٢٣
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس   الهستيريا، اسبابها ، عالجها ٢  ٢٤
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس   )االسس النظرية لتقويم الشخصية(تقويم الشخصية ٢  ٢٥
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس   )القياس النفسي،القياس التربوي(مناهج تقويم الشخصية ٢  ٢٦
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

امثلة على بعض مقاييس ،ادوات قياس الشخصية ٢  ٢٧
 اختبار كاتل لشخصية الراشدين،مقياسمينسوتا(الشخصية

  )المتعدد االوجه للشخصية، اختبار كاليفورنيا للشخصية

علم نفس 
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة

علم نفس المقابلة،القياس (االساليب المباشرة لدراسة الشخصية ٢  ٢٨
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة



  ٤الصفحة   
  

 لبنیة التحتیة ا .١٦

 نفس الشخصيةعلم مجموعة من مؤلفات  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

نظريات ) )عزيز حنا داوود،وناظم هاشم العبيدي(علم نفس الشخصية )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢
 )دوان شلتز، ترجمة حمد دلي ، وعبد الرحمن القيسي(الشخصية

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

، ترجمة عالء الدين كفافي بم آلن) االرتقاء، النمو، التنوع(نظريات الشخصية
واخرون،الشخصيةالسليمة،سيدني، جورارد،تيدلندزمن، ترجمة حمد دلي 

 )الكمربولي،موفق الحمداني
مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة

.... 
مثل الموقع بعلم نفس الشخصية المواقع ذات العالقة ذات الشأن 

 الخاص بمفاهيم الشخصيةاإللكتروني

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .١٧

نفس والتقدم العلمي الذي یتناول المفاھیم الحدیثة حول علم ضافة مفردات دراسیة جدید تتالءم مع التطورات ا
 الشخصیة
  

 
  

  

  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

    
  

  
  
  
  
  
  

  السلوكي
العالج النفسي (الشخصية اضطرابات الشخصية،عالج ٢  ٢٩

  الفرويديالتقليدي،العالج النفسي عند الفرويديين الجدد
علم نفس 
 الشخصیة

االسئلة  المحاضرة والشرح
 والمناقشة



  ٥الصفحة   
  

  ذي قار: الجامعة     
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ الكلية   
  العلوم التربوية والنفسية: القسم العلمي       
  ٢٩/٩/٢٠١٧: تاريخ ملء الملف    

  
  :   التوقيع   :                                                           التوقيع       

  د رائد حمود                    .أ: د عبد العباس غضيب                     اسم المعاون العلمي ./.أ: اسم رئيس القسم 
  :                                                       التاريخ  :                                                          التاريخ       
  
  
  
  

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

  
  مصادقة السيد العميد         

  
  
  



  ٦الصفحة   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  وصف البرنامج األكادیمي  

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .٢٩

  قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز / القسم العلمي  .٣٠

اسم البرنامج األكادیمي او  .٣١
 المھني 

 التربويخطیط توصف البرنامج االكادیمي ال

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .٣٢

  : النظام الدراسي  .٣٣
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنویة

 ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد   .٣٤

المؤثرات الخارجیة  .٣٥
 األخرى 

 القبول المركزي

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٣٦

 أھداف البرنامج األكادیمي .٣٧

 والتحلیل  تمكینھم من  التخطیط في العملیة التربویةتزوید الطلبة بمھارات التفكیر 

 مھارات تطویر الذات من اجل المنافسة مع االخرین 

النھوض بالمستوى العلمي للطلبة ورفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في التخطیط في  داخل المؤسسات 
 التربویة 

 اعداد المالكات التربویة والعلمیة من اجل التمكین من التخطیط العلمي 

 االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل 

 نشر الوعي لدى الطلبة في التغلب على المشكالت والرجوع الى ذوي االختصاص

 لمؤسسة التربویةاالسھام في جعل دور متمیز لدى المرشد النفسي داخل ا



  ٧الصفحة   
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .٣٨

  االھداف المعرفیة    -  ت
 التعرف على مفھوم التخطیط التربوي       - ١أ
  التمیز بین الخطة والتخطیط التربوي - ٢أ
  والتخطیط التربويالتعرف على الفرق بین الخطة والتخطیط العلمي  - ٣أ
 التعرف على معاییر التخطیط في العملیة التربویة - ٤أ
 اعداد طلبة تكون قادرة على التھیئة للعمل في مجاالت االرشاد والتخطیط - ٥أ
 دفع الطلبة باتجاه التفكیر والتحلیل العلمي في المشكالت االداریة والتخطیط - ٦أ

  األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب 
  تمكین الطالب من فھم ومعرفة اساسیات التخطیط التربوي– ١ب 
  حث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث في مجال اإلدارة والتخطیط التربوي  -  ٢ب 
  تمكین الطلبة من التعرف على المشكالت االداریة والتخطیط لھا      -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  ـ طریقة االستجواب١
  طریقة المحاضرةـ ٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
  ـ عرض الكتب٣
 
  .األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  مساعد الطالب في التعرف على المبادي االساسیة لمفھوم التخطیط التربوي - ١ج         
  تمكین الطالب من فھم الدور عند ممارستھ حل المشكالت التي تتعلق بالمشكالت االداریة- ٢ج
  التعرف بقیمة مفھوم التخطیط التربوي ومدى تأثیرھا في سیر العملیة التعلیمیة والتربویة- ٣ج

عل الطالب ذات تصور كامل عن االمور ذات العالقة بمفھوم التخطیط التربوي كونھا مكمل ج- ٤ج   
 الواحدة  لألخرى

 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
  ـ طریقة المناقشة٤
 طرائق التقییم    
  الیومي من خالل المناقشة والمشاركةـ التحضیر ١



  ٨الصفحة   
  

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامجويصاحبه . تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

  ـ االمتحانات التحریریة ٢
 ـ عرض الكتب٣

 
  
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي(المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة - د 

  داخل المؤسسات التعلیمیة االداریةتخریج كفاءة تدریسیة لھا القدرة على معالجة االمور  - ١د
  في اكمال الدراسات العلیاتخریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة  - ٢د
  تمكین الخریجین من العمل في المؤسسات االخرى بصفة باحث اجتماعي  - ٣د
رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب على  - ٤د   

 التربویةالتعلمیة وجمیع الصعوبات 

 طرائق التعلیم والتعلم          

  طریقة االستجوابـ ١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ـ طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة ٣

  ـ طریقة المناقشة  ٤    
 ـ عرض نماذج تدریبیة من خالل الشاشات العرض داخل القاعات٥    

 طرائق التقییم          

  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  التحریریةـ االمتحانات  ٢

  ـ عرض الكتب  ٣     
 ـ عرض المشكالت التربویة على الطلبة والتعرف على كیفیة التعامل معھا٤     

 بنیة البرنامج  .٣٩

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

 عملي     نظري      

  ٦٠ التخطیط التربوي  الثانیة

  
  

 التخطیط للتطور الشخصي .٤٠

  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١
  ـادارة الوقت وتحديد االولويات مع االلتزام بالمواعيد  واحترام الوقت٢
  ـتنمية القدرة لدى الطلبة في البحث والتقصي العلمي٣



  ٩الصفحة   
  

  االسبوعية والطالع على الكتب والمصادرـحث الطلبة على البحث والتقصي من خالل زيارات المكتب ٤
  ـ توجيه وتحفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب ٥
 

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد(معیار القبول  .٤١

ــ المجازين من باقي المؤسسات التربوية   القبول المركزي ـ
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٤٢

ــ الكتب المساعدة ــــ االنترنيتالكتب    المنهجية ــ

 



  ١٠الصفحة   
  

  

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

األھداف المھاراتیة  األھداف المعرفیة 
 الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
المھارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
التخطیط  SYCHO2  المرحلة الثانیة

 التربوي
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ٠الصفحة   
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٨

  األھداف المعرفیة   - أ
 معرفة مفاھیم الصحة الخطة والتخطیط التربوي - ١أ
  االمعاییر الواجب اتباعھا وتطبیقھا في التخطیط التربوي - ٢أ
  االضطراب وعدم االضطراب في الشخصیة التمیز بین - ٣أ
 ان تكون ھناك مناقشات في تلك االختصاصات - ٤أ
 التمكین من التوصل الى المستجدات ذات االھتمام بالتخطیط التربوي - ٥أ
 دفع الطلبة الى التفكیر والنقد  - ٦أ

  . األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  - ب 
  التخطیط التربويتمكین الطلبة من فھم أساسیات  – ١ب
  حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر – ٢ب
  تمكین الطلبة من التفكیر والنقد – ٣ب
  القدرة على حل المشكالت النفسیة والتعاطي معھا    - ٤ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة واجراء المناقشات

بة الطلبة على زیارة مطال، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، داخل القاعات على االلقاء 
  المكتبات للحصول على الكب والمصادرالتي تخص موضوعات التخطیط التربوي

 
 طرائق التقییم      

  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس  ٣

 على الدوام
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  تزوید الطلبة بالمعلومات ذات العالقة بالتخطیط التربوي وربط المعلومات بالحیاة العملیة - ١ج
  تمكین الطلبة من التطور المستمر - ٢ج
  للعمل التوعوي في مجال التخطیط  داخل المؤسسة التربویةتمكین الطالب من رسم صورة كاملة - ٣ج
  قدرة الطالب على المالحظة  بما ھو قائم من مشكالت في التخطیط التربوي   - ٤ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشاتالشاشة واستخدام 

مطالبة الطلبة على زیارة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، داخل القاعات على القاء 
  .المكتبات للحصول على الكتب والمصادر التي تھتم بعلم بالتخطیط التربوي

 



  ١الصفحة   
  

  نموذج وصف المقرر

  

  

  وصف المقرر

  

 ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیةجامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .١٧

 العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي   .١٨

 SYCHO2 رمز المقرر/ اسم  .١٩

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٢٠

 سنوي السنة/ الفصل  .٢١

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٢٢

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٢٣

 لتقییم طرائق ا   
  
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والمواظبة  ٣

 على الدوام
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة المھارات العامة والتأھیلیة  - د 

  تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة - ١د
  القابلیة على التحلیل والتفسیر- ٢د
  التفكیر الجاد في وضع الحلول المناسبة في المشكالت التي تواجھ التخطیط التربوي- ٣د
 ریة من خالل التقدم العلمي واستخدام التقنیات الحدیثةالتعرف على التطورات االدا   - ٤د

ً مقتض ً یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  با
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ٢الصفحة   
  

 أھداف المقرر .٢٤

 المؤسسات ذات العالقةفي  الصحة النفسيةواالرشاد النفسيتدريس الطلبة 
 االداريةعلم الصحة النفسية وما مدى اسهام هذا العلم في حل عن  ةالطلبة فكرة كامل ءاعطا

 المشكالت واالضطرابات السلوكية والنفسيةضرورة تعرف الطالب على 
 تمكين الطالب على وضع خطة للعمل المراد القيام به

 وكيفية االستفادة منهاالتخطيطالتربوي ضرورة دراسة الطالب
 منها في العمل االداريللذين يعانون  الممكنةوايجاد الحلول التخطيط اعطاء فكرة عامة عن مفهومي 

  للمتعلمين اعطاء فكرة عامة عن حاالت التوافق والتكيف
 

 بنیة المقرر .١٩

الساعا األسبوع
 ت

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  مفهوم التخطيط الرتبوي ٢ ١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  مفهوم اخلطة  ٢ ٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  الفرق بني التخطيط واخلطة ٢ ٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  التخطيط العلمي والتخطيط الرتبوي ٢ ٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  الفرق بني التخطيط العلمي والتخطيط الرتبوي ٢ ٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  انواع التخطيط وامهية وضرورة التخطيط الرتبوي ٢ ٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اهداف  التخطيط الرتبوي ٢ ٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اساليب التخطيط الرتبوي ٢ ٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اهم العوامل املؤثرة يف التخطيط الرتبوي ٢ ٩
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  التخطيط الرتبوي  ٢ ١٠
 والمناقشة



  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة س .٢٠

 في التخطيط التربويمجموعة من  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 (التخطيط التربوي )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  مشكالت التخطيط الرتبوي ٢ ١١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  كيفية التغلب على مشاكل التخطيط الرتبوي ٢ ١٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  االصالححماوالت  ٢ ١٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اسس اسرتاتيجية التخطيط اجلديد لتطور التعليم وتنميته ٢ ١٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  انواع التخطيط التعليمية ومراحل اعداد اخلطة ٢ ١٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  ادوار ومهام املخطط الرتبوي ٢ ١٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  وظائف املخطط الرتبوي ٢ ١٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اساليب دراسة املستقبل للمخطط الرتبوي ٢ ١٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  االساليب الكمية للتخطيط الرتبوي/الفصل الثاين ٢ ١٩
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  مهام ومسؤوليات اجهزة االحصاء الرتبوي ٢ ٢٠
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اهم املعلومات الرتبوية الالزمة للمخطط الرتبوي ٢ ٢١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  منهجية التخطيط ٢ ٢٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  التخطيط لالبنية املدرسية ٢  ٢٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اخلريطة املدرسية ٢  ٢٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اهداف اخلريطة املدرسية ٢  ٢٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  منهجية التخطيط العداد اخلريطة الرتبوية ٢  ٢٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اخلطوات العلمية العداد اخلريطة الرتبوية ٢  ٢٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  اسلوب حتليل النظم يف خدمة التخطيط ٢  ٢٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح التخطیط التربوي  كيف جتري عملية حتليل النظم يف التعليم ٢  ٢٩
 والمناقشة



  ٤الصفحة   
  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 الخاصة بالتخطيط التربوي واالدارة والجودة في العملية التربوية

مواقع االنترنیت ، ـ المراجع االلكترونیة ب
.... 

 .االدارة والتخطيط التربويالمواقع ذات العالقة ذات الشأن بمفهوم 

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢١

التخطیط والتقدم العلمي الذي یتناول المفاھیم الحدیثة حول ضافة مفردات دراسیة جدید تتالءم مع التطورات ا
 التربوي

 

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

    
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار: الجامعة     
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ الكلية   
  العلوم التربوية والنفسية: القسم العلمي       
  ٢٩/٩/٢٠١٧: تاريخ ملء الملف    

  
  :   التوقيع   :                                                           التوقيع       

  د رائد حمود .أ:اسم المعاون العلمي           د عبد العباس غضيب./.أ: اسم رئيس القسم 
  :                                                       التاريخ  :                                                          التاريخ       
  
  
  



  ٥الصفحة   
  

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

  
  مصادقة السيد العميد         

  
  

  
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .٤٣

 قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي  .٤٤

اسم البرنامج األكادیمي او  .٤٥
 )النمو( علم النفس التكوینيوصف البرنامج االكادیمي لمادة  المھني

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة .٤٦

  :النظام الدراسي  .٤٧
 سنویة أخرى/مقررات /سنوي 

 ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد .٤٨

المؤثرات الخارجیة  .٤٩
 القبول المركزي األخرى

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف .٥٠



  ٦الصفحة   
  

 أھداف البرنامج األكادیمي .٥١

 النفسیة والسلوكیةتزوید الطلبة بمھارات التفكیر والتحلیل  تمكینھم من حل المشكالت 

 مھارات تطویر الذات من اجل المنافسة مع االخرین
السلوكیة النھوض بالمستوى العلمي للطلبة ورفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في معالجة المشاكل 

 داخل المؤسسات التربویة والنفسیة
 اعداد المالكات التربویة والعلمیة من اجل التمكین من معالجة المشاكل

 االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل

 نشر الوعي لدى الطلبة في التغلب على المشكالت والرجوع الى ذوي االختصاص

 مؤسسة التربویةداخل ال النفسياالسھام في جعل دور متمیز لدى المرشد 
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .٥٢

  االھداف المعرفیة    -  ث
 علم نفس النمومفھوم التعرف على  - ١أ
  علم نفس النمو وفروع علم النفس االخرى التمیز بین  - ٢أ
  .مراحل النمو التي یمر بھا االنسان في جمیع مراحل الحیاة التعرف على  - ٣أ
 .النمو السوي وغیر السوي معاییر التعرف على  - ٤أ
 .معرفة جوانب النمو المختلفة لالنسان اعداد طلبة تكون قادرة على  - ٥أ
 المشكالت والسلوكات واالضطرابات النفسیةدفع الطلبة باتجاه التفكیر والتحلیل العلمي في - ٦أ

  األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب 
  .علم نفس النمو من فھم ومعرفة اساسیات  الطالبتمكین – ١ب 
  .علم نفس النموعلم حث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث في مجال   -  ٢ب 
  تمكین الطلبة من التحلیل العلمي       -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  المحاضرات التدریبیة، طریقة المشاھد من خالل ٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
  ـ عرض الكتب٣
 



  ٧الصفحة   
  

  .األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج
  علم نفس النموالمبادي االساسیة لمفھوم مساعد الطالب في التعرف على  - ١ج         

  .بجوانب النمو المختلفة تمكین الطالب من فھم الدور عند ممارستھ حل المشكالت التي تتعلق - ٢ج
  والتربویة في سیر العملیة التعلیمیة تأثیرھاومدى علم نفس النمو مفھوم التعرف بقیمة - ٣ج

الواحدة   كونھا مكملعلم نفس النمو ذات العالقة بمفھوم جعل الطالب ذات تصور كامل عن االمور - ٤ج   
 لألخرى

 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤
 طرائق التقییم    
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
 ـ عرض الكتب٣

 
  
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي(المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة - د 

  تخریج كفاءة تدریسیة لھا القدرة على معالجة االمور النفسیة داخل المؤسسات التعلیمیة - ١د
  تخریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة في اكمال الدراسات العلیا - ٢د
  تمكین الخریجین من العمل في المؤسسات االخرى بصفة باحث اجتماعي او معالج نفسي  - ٣د
رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب على  - ٤د   

 التربویةالتعلمیة وجمیع الصعوبات 

 طرائق التعلیم والتعلم          

  االستجوابـ طریقة ١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ـ طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة ٣

  ـ طریقة المناقشة  ٤    
 ـ عرض نماذج تدریبیة من خالل الشاشات العرض داخل القاعات٥    

 طرائق التقییم          

  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢

  ـ عرض الكتب  ٣     
 ـ عرض المشكالت التربویة على الطلبة والتعرف على كیفیة التعامل معھا٤     

 بنیة البرنامج  .٥٣

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



  ٨الصفحة   
  

 عملي     نظري      

علم نفس النمو   الثانیة
 )التكویني(

٦٠  

  
  

 التخطیط للتطور الشخصي .٥٤

  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١
  ـادارة الوقت وتحديد االولويات مع االلتزام بالمواعيد  واحترام الوقت٢
  ـتنمية القدرة لدى الطلبة في البحث والتقصي العلمي٣
  االسبوعية والطالع على الكتب والمصادرـحث الطلبة على البحث والتقصي من خالل زيارات المكتب ٤
  ـ توجيه وتحفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب ٥
 

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد(معیار القبول  .٥٥

ــ المجازين من باقي المؤسسات التربوية   القبول المركزي ـ
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٥٦

ــ الكتب المساعدة ــــ االنترنيتالكتب    المنهجية ــ

 



  ٩الصفحة   
  

  

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

األھداف المھاراتیة  األھداف المعرفیة 
 الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
المھارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
علم نفس النمو   الثانیة

 )التكویني(
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ١٠الصفحة   
  

  



  ٠الصفحة   
  

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

 ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیةجامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .٢٥

 العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي   .٢٦

  رمز المقرر/ اسم  .٢٧

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٢٨

 سنوي السنة/ الفصل  .٢٩

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٣٠

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٣١

 أھداف المقرر .٣٢

 المؤسسات ذات العالقةفي ) التكویني(علم نفس النمو تدريس الطلبة 
 وما مدى اسهام هذا العلم في حل المشكالت النفسية) التكویني(نفس النمو علم عن  ةالطلبة فكرة كامل ءاعطا

 المشكالت واالضطرابات السلوكية والنفسيةضرورة تعرف الطالب على 
 تمكين الطالب على وضع خطة للعمل المراد القيام به

 وكيفية االستفادة منها) التكویني(نفس النمو علم ضرورة دراسة الطالب الى نظريات 
 للذين يعانون من االضطرابات النفسية الممكنةوايجاد الحلول في النمو اعطاء فكرة عامة عن مفهومي السواء والالسواء

  للمتعلمين اعطاء فكرة عامة عن حاالت التوافق والتكيف
  
 

ً مقتض ً یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  با
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .٢٢

  األھداف المعرفیة   - أ
 ) التكویني(نفس النمو  مفاھیم معرفة  - ١أ
  )التكویني(نفس النمو  المعاییر الواجب اتباعھا وتطبیقھا في ا- ٢أ
  في الشخصیة النمو السویوغیرالسويالتمیز بین  - ٣أ
 ان تكون ھناك مناقشات في تلك االختصاصات - ٤أ
 . )التكویني(نفس النمو  ذات االھتمام بعلم تمكین من التوصل الى المستجدات ال - ٥أ
 دفع الطلبة الى التفكیر والنقد  - ٦أ

  . األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  - ب 
  )التكویني(نفس النمو  تمكین الطلبة من فھم أساسیات  – ١ب
  حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر – ٢ب
  تمكین الطلبة من التفكیر والنقد – ٣ب
  ھاوالتعاطي مع النفسیةالقدرة على حل المشكالت     - ٤ب
  
 
 طرائق التعلیم والتعلم      

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، جراء المناقشاتاالشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة و

مطالبة الطلبة على زیارة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ،  االلقاءداخل القاعات على 
  .التي تخص موضوعات علم الصحة النفسیةالمكتبات للحصول على الكب والمصادر

 
 طرائق التقییم      

  والفصلیة والنھائیةـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة ١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة  ٣

  على الدوام
  
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  العملیة ةوربط المعلومات بالحیا) التكویني(بعلم نفس النمو ذات العالقة تزوید الطلبة بالمعلومات  - ١ج
  رمتمكین الطلبة من التطور المست - ٢ج
االرشاد و) التكویني(نفس النمو  علم التوعوي في مجالتمكین الطالب من رسم صورة كاملة للعمل - ٣ج

  داخل المؤسسة التربویة والصحة النفسیة
  قائم من مشكالت واضطرابات نفسیة یعاني منھا المتعلمون بما ھو قدرة الطالب على المالحظة   - ٤ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     



  ٢الصفحة   
  

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشات

الطلبة على زیارة مطالبة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، داخل القاعات على القاء 
  .) التكویني(نفس النمو  التي تھتم بعلم  ب والمصادرتالمكتبات للحصول على الك

  
 
 طرائق التقییم    
  
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
 والمواظبةـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور  ٣

 على الدوام
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 

  تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة - ١د
  القابلیة على التحلیل والتفسیر- ٢د
  واالضطرابات النفسیةالتفكیر الجاد في وضع الحلول المناسبة في المشكالت - ٣د
 التعرف على التطورات االداریة من خالل التقدم العلمي واستخدام التقنیات الحدیثة   - ٤د

 بنیة المقرر .٢٣

الساعا األسبوع
 ت

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو تعريف علم نفس النمو ٢ ١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو الفائدة العلمية والعملية ٢ ٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو تطور علم نفس النمو ٢ ٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو علماء القرن العشرين ٢ ٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو نظريات النمو ٢ ٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مناهج البحث في علم النفس التكويني ٢ ٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو والفسيولوجيالنمو الجسمي  ٢ ٧
 والمناقشة



  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة س .٢٤

 علم نفس النمو ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو العوامل البيئية اثناء فترة الحمل ٢ ٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو العوامل البيئية المؤثرة اثناء عملية الوالدة ٢ ٩
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو اللغويالنمو  ٢ ١٠
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو االسس الفسلجية للنمو اللغوي ٢ ١١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو العقلي وتطوره ٢ ١٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح نفس النموعلم  العالقة بين النمو اللغوي والعقلي ٢ ١٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو عيوب الكالم ٢ ١٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو العقلي ومراحله ٢ ١٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو االنفعالي ٢ ١٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مراحل النمو االنفعالي ٢ ١٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو االجتماعي ٢ ١٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مراحل النمو االجتماعي ٢ ١٩
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو االخالقي ٢ ٢٠
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مراحل النمو االخالقي ٢ ٢١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو العالقة بين النمو االجتماعي واالخالقي ٢ ٢٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  المراهقة ٢  ٢٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  تقسيمات المراهقة ٢  ٢٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  مشاكل المراهقة ٢  ٢٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  المراهقة فترة حرجه ٢  ٢٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  مرحلة المراهقة النمو الجسمي والفسيولوجي في ٢  ٢٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  النمو االنفعالي والنمو العقلي ٢  ٢٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  النمو االجتماعي والنمو االخالقي ٢  ٢٩
 والمناقشة



  ٤الصفحة   
  

 )سعاد بهادر(وعلم نفس النمو ) صباح حنا هرمز(علم النفس التكويني   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 الطفولة والمراهقة ، علم نفس النمو اساسيات 

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

علم نفس النمو مثل مواقع الطفولة  المواقع ذات العالقة ذات الشأن بمفهوم
 والمراهقة 

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢٥

 .نفس النمووالتقدم العلمي الذي یتناول المفاھیم الحدیثة حول علم ضافة مفردات دراسیة جدید تتالءم مع التطورات ا

  

 

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

    
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار: الجامعة     
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ الكلية   
  العلوم التربوية والنفسية: القسم العلمي       
  ٢٩/٩/٢٠١٧: تاريخ ملء الملف    

  
  :   التوقيع   :                                                           التوقيع       

  د رائد حمود                    .أ: د عبد العباس غضيب                     اسم المعاون العلمي ./.أ: اسم رئيس القسم 
  :                                                       التاريخ  :                                                          التاريخ       

  استاذ المادة
  االستاذ المساعد الدكتور

  عبد الكريم عطا كريم
  قسم العلوم التربوية والنفسية
  كلية التربية للعلوم االنسانية

 جامعة ذي قار



  ٥الصفحة   
  

  
  
  
  

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

  
  مصادقة السيد العميد         

  
  

  
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

  

 جامعة ذي قار كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .٥٧

 قسم العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي  .٥٨

اسم البرنامج األكادیمي او  .٥٩
 )النمو( علم النفس التكوینيوصف البرنامج االكادیمي لمادة  المھني

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة .٦٠

  :النظام الدراسي  .٦١
 سنویة أخرى/مقررات /سنوي 

 ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد .٦٢



  ٦الصفحة   
  

المؤثرات الخارجیة  .٦٣
 القبول المركزي األخرى

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف .٦٤

 أھداف البرنامج األكادیمي .٦٥

 النفسیة والسلوكیةتزوید الطلبة بمھارات التفكیر والتحلیل  تمكینھم من حل المشكالت 

 مھارات تطویر الذات من اجل المنافسة مع االخرین
السلوكیة النھوض بالمستوى العلمي للطلبة ورفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في معالجة المشاكل 

 داخل المؤسسات التربویة والنفسیة
 اعداد المالكات التربویة والعلمیة من اجل التمكین من معالجة المشاكل

 االسھام في خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل

 نشر الوعي لدى الطلبة في التغلب على المشكالت والرجوع الى ذوي االختصاص

 مؤسسة التربویةداخل ال النفسياالسھام في جعل دور متمیز لدى المرشد 
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .٦٦

  االھداف المعرفیة    -  ج
 علم نفس النمومفھوم التعرف على  - ١أ
  علم نفس النمو وفروع علم النفس االخرى التمیز بین  - ٢أ
  .مراحل النمو التي یمر بھا االنسان في جمیع مراحل الحیاة التعرف على  - ٣أ
 .النمو السوي وغیر السوي معاییر التعرف على  - ٤أ
 .معرفة جوانب النمو المختلفة لالنسان اعداد طلبة تكون قادرة على  - ٥أ
 المشكالت والسلوكات واالضطرابات النفسیةدفع الطلبة باتجاه التفكیر والتحلیل العلمي في - ٦أ

  األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب 
  .علم نفس النمو من فھم ومعرفة اساسیات  الطالبتمكین – ١ب 
  .علم نفس النموعلم حث الطلبة على كتابة التقاریر والبحوث في مجال   -  ٢ب 
  تمكین الطلبة من التحلیل العلمي       -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  المحاضرات التدریبیة، طریقة المشاھد من خالل ٣
 ـ طریقة المناقشة٤

 طرائق التقییم      



  ٧الصفحة   
  

  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
  ـ عرض الكتب٣
 
  .األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  علم نفس النموالمبادي االساسیة لمفھوم مساعد الطالب في التعرف على  - ١ج         
  .بجوانب النمو المختلفة تمكین الطالب من فھم الدور عند ممارستھ حل المشكالت التي تتعلق - ٢ج
  والتربویة في سیر العملیة التعلیمیة تأثیرھاومدى علم نفس النمو مفھوم التعرف بقیمة - ٣ج

الواحدة   كونھا مكملعلم نفس النمو ذات العالقة بمفھوم جعل الطالب ذات تصور كامل عن االمور - ٤ج   
 لألخرى

 طرائق التعلیم والتعلم     

  ـ طریقة االستجواب١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ، طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة٣
 ـ طریقة المناقشة٤
 طرائق التقییم    
  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢
 ـ عرض الكتب٣

 
  
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي(المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة - د 

  تخریج كفاءة تدریسیة لھا القدرة على معالجة االمور النفسیة داخل المؤسسات التعلیمیة - ١د
  تخریج مجموعة من الطلبة من لدیھم القدرة في اكمال الدراسات العلیا - ٢د
  تمكین الخریجین من العمل في المؤسسات االخرى بصفة باحث اجتماعي او معالج نفسي  - ٣د
رفد المجتمع بالخریجین من لدیھم القدرة في دعم جمیع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب على  - ٤د   

 التربویةالتعلمیة وجمیع الصعوبات 

 طرائق التعلیم والتعلم          

  االستجوابـ طریقة ١
  ـ طریقة المحاضرة٢
  ـ طریقة المشاھد من خالل المحاضرات التدریبیة ٣

  ـ طریقة المناقشة  ٤    
 ـ عرض نماذج تدریبیة من خالل الشاشات العرض داخل القاعات٥    

 طرائق التقییم          



  ٨الصفحة   
  

  ـ التحضیر الیومي من خالل المناقشة والمشاركة١
  ـ االمتحانات التحریریة ٢

  ـ عرض الكتب  ٣     
 ـ عرض المشكالت التربویة على الطلبة والتعرف على كیفیة التعامل معھا٤     

 بنیة البرنامج  .٦٧

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

 عملي     نظري      

علم نفس النمو   الثانیة
 )التكویني(

٦٠  

  
  

 التخطیط للتطور الشخصي .٦٨

  ـ تنمية مهارات التعامل مع االخرين بفاعلية ونشاط١
  ـادارة الوقت وتحديد االولويات مع االلتزام بالمواعيد  واحترام الوقت٢
  ـتنمية القدرة لدى الطلبة في البحث والتقصي العلمي٣
  االسبوعية والطالع على الكتب والمصادرـحث الطلبة على البحث والتقصي من خالل زيارات المكتب ٤
  ـ توجيه وتحفيز االخرين على العمل وابراز شخصية الطالب ٥
 

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد(معیار القبول  .٦٩

ــ المجازين من باقي المؤسسات التربوية   القبول المركزي ـ
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٧٠

ــ الكتب المساعدة ــــ االنترنيتالكتب   المنهجية ــ

 



  ٩الصفحة   
  

  

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

األھداف المھاراتیة  األھداف المعرفیة 
 الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
المھارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
علم نفس النمو   الثانیة

 )التكویني(
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسیة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ١٠الصفحة   
  

  



  ١١الصفحة   
  

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

 ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیةجامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .٣٣

 العلوم التربویة والنفسیة المركز/ القسم العلمي   .٣٤

  رمز المقرر/ اسم  .٣٥

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٣٦

 سنوي السنة/ الفصل  .٣٧

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٣٨

 ٢٨/٩/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٣٩

 أھداف المقرر .٤٠

 المؤسسات ذات العالقةفي ) التكویني(علم نفس النمو تدريس الطلبة 
 وما مدى اسهام هذا العلم في حل المشكالت النفسية) التكویني(نفس النمو علم عن  ةالطلبة فكرة كامل ءاعطا

 المشكالت واالضطرابات السلوكية والنفسيةضرورة تعرف الطالب على 
 تمكين الطالب على وضع خطة للعمل المراد القيام به

 وكيفية االستفادة منها) التكویني(نفس النمو علم ضرورة دراسة الطالب الى نظريات 
 للذين يعانون من االضطرابات النفسية الممكنةوايجاد الحلول في النمو اعطاء فكرة عامة عن مفهومي السواء والالسواء

  للمتعلمين اعطاء فكرة عامة عن حاالت التوافق والتكيف
  
 

ً مقتض ً یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  با
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١٢الصفحة   
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .٢٦

  األھداف المعرفیة   -أ
 ) التكویني(نفس النمو  مفاھیم معرفة  -١أ
  )التكویني(نفس النمو  المعاییر الواجب اتباعھا وتطبیقھا في ا-٢أ
  في الشخصیة النمو السویوغیرالسويالتمیز بین  -٣أ
 ان تكون ھناك مناقشات في تلك االختصاصات -٤أ
 . )التكویني(نفس النمو  ذات االھتمام بعلم تمكین من التوصل الى المستجدات ال -٥أ
 دفع الطلبة الى التفكیر والنقد  -٦أ

  . األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  - ب 
  )التكویني(نفس النمو  تمكین الطلبة من فھم أساسیات  – ١ب
  حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر – ٢ب
  تمكین الطلبة من التفكیر والنقد – ٣ب
  ھاوالتعاطي مع النفسیةالقدرة على حل المشكالت     - ٤ب
  
 
 طرائق التعلیم والتعلم      

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، جراء المناقشاتاالشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة و

مطالبة الطلبة على زیارة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ،  االلقاءداخل القاعات على 
  .التي تخص موضوعات علم الصحة النفسیةالمكتبات للحصول على الكب والمصادر

 
 طرائق التقییم      

  والفصلیة والنھائیةـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة ١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
ـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والموضبة  ٣

  على الدوام
  
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  العملیة ةوربط المعلومات بالحیا) التكویني(بعلم نفس النمو ذات العالقة تزوید الطلبة بالمعلومات  -١ج
  رمتمكین الطلبة من التطور المست -٢ج
االرشاد و) التكویني(نفس النمو  علم التوعوي في مجالتمكین الطالب من رسم صورة كاملة للعمل -٣ج

  داخل المؤسسة التربویة والصحة النفسیة
  بما ھو قائم من مشكالت واضطرابات نفسیة یعاني منھا المتعلمون قدرة الطالب على المالحظة   -٤ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع طریقة العرض عن طریق . الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطریقة التوضیح
والتدریب ، الشاشة واستخدام الوسائل التعلیمیة ووسائل اإلیضاح داخل القاعات الدراسیة وجراء المناقشات

الطلبة على زیارة مطالبة ، مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونیة ، داخل القاعات على القاء 



  ١٣الصفحة   
  

  .) التكویني(نفس النمو  التي تھتم بعلم  ب والمصادرتالمكتبات للحصول على الك
  
 
 طرائق التقییم    
  
  ـ االمتحانات النظریة والعملیة والیومیة والفصلیة والنھائیة١
  ـ كتابة البحوث والتقاریر الخاصة بمفردات المنھج٢
 والمواظبةـ المشاركة الفاعلة في داخل قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور  ٣

 على الدوام
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 

  تطویر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة - ١د
  القابلیة على التحلیل والتفسیر- ٢د
  واالضطرابات النفسیةالتفكیر الجاد في وضع الحلول المناسبة في المشكالت - ٣د
 التعرف على التطورات االداریة من خالل التقدم العلمي واستخدام التقنیات الحدیثة   - ٤د

 بنیة المقرر .٢٧

الساعا األسبوع
أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة ت

 الموضوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو تعريف علم نفس النمو ٢ ١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو الفائدة العلمية والعملية ٢ ٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو تطور علم نفس النمو ٢ ٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو علماء القرن العشرين ٢ ٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو نظريات النمو ٢ ٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مناهج البحث في علم النفس التكويني ٢ ٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو والفسيولوجيالنمو الجسمي  ٢ ٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو العوامل البيئية اثناء فترة الحمل ٢ ٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو العوامل البيئية المؤثرة اثناء عملية الوالدة ٢ ٩
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو اللغويالنمو  ٢ ١٠
 والمناقشة



  ١٤الصفحة   
  

 البنیة التحتیة س .٢٨

 علم نفس النمو ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 )سعاد بهادر(وعلم نفس النمو ) صباح حنا هرمز(علم النفس التكويني   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 الطفولة والمراهقة ، علم نفس النمو اساسيات 

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو االسس الفسلجية للنمو اللغوي ٢ ١١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو العقلي وتطوره ٢ ١٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح نفس النموعلم  العالقة بين النمو اللغوي والعقلي ٢ ١٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو عيوب الكالم ٢ ١٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو العقلي ومراحله ٢ ١٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو االنفعالي ٢ ١٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مراحل النمو االنفعالي ٢ ١٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو االجتماعي ٢ ١٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مراحل النمو االجتماعي ٢ ١٩
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو النمو االخالقي ٢ ٢٠
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو مراحل النمو االخالقي ٢ ٢١
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو العالقة بين النمو االجتماعي واالخالقي ٢ ٢٢
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  المراهقة ٢  ٢٣
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  تقسيمات المراهقة ٢  ٢٤
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  مشاكل المراهقة ٢  ٢٥
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  المراهقة فترة حرجه ٢  ٢٦
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  مرحلة المراهقة النمو الجسمي والفسيولوجي في ٢  ٢٧
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  النمو االنفعالي والنمو العقلي ٢  ٢٨
 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح علم نفس النمو  النمو االجتماعي والنمو االخالقي ٢  ٢٩
 والمناقشة



  ١٥الصفحة   
  

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

علم نفس النمو مثل مواقع الطفولة  المواقع ذات العالقة ذات الشأن بمفهوم
 والمراهقة 

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢٩

 .نفس النمووالتقدم العلمي الذي یتناول المفاھیم الحدیثة حول علم ضافة مفردات دراسیة جدید تتالءم مع التطورات ا

  

 
  استاذ المادة  

  االستاذ المساعد الدكتور
  عبد الكريم عطا كريم

  قسم العلوم التربوية والنفسية
  كلية التربية للعلوم االنسانية

 جامعة ذي قار


