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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرًاهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 الستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 

 كهُخ انززثُخ نهؼهىو اإلَسبَُخ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انؼهىو انززثىَخ وانُفسُخ / انًزكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجزَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انززثُخ انًمبرَخ 

 ثكبنىرَىس اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :نُظبو انذراسٍ ا .5
 سُىٌ /يمزراد /أخزي 

 سُىٌ

 اعتماد معايير الجودة في التعليم ومعايير اتحاد الجامعات العربية انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6
  انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي  .7

 15/7/2116 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 .أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .9

 انًبو انطبنت ثبهًُخ انززثُخ انًمبرَخ

 انًبو انطبنت ثبهًُخ انُظى انززثىَخ 

 رًكٍُ انطبنت  يٍ رحمُك االهذاف انززثىَخ انؼبيخ

 اطالع انطهجخ ػهً انُظى انززثىَخ انًخزهفخ

 اطالع انطهجخ ػهً انُظى انزؼهًُُخ ثشكم يفؼم 

 رًكٍُ انطبنت يٍ يؼزفخ يزاحم رطىرانُظى انزؼهًُُخ 

 انزؼهًُُخ رًكٍُ انطبنت يٍ انًمبرَخ ثٍُ انُظى
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
      .انززثُخ انًمبرَخ  أٌ َؼزف انطبنت  -1أ

 .َىضغ اهًُخ انُظى انزؼهًُُخ أٌ-2أ

 .اٌ َحهم انطبنت انُظبو انززثىٌ-3أ

 اٌ َمبرٌ انطبنت ثٍُ انُظى انززثىٌ-4أ
 طبنت رائٍ فٍ انُظبو اٌ َؼطٍ ان -5أ
 -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 كز انطبنت ػذدا يٍ انُظى انزؼهًُُخ \اٌ  َذ.-1ة 
 اٌ َمذر انطبنت يخطظ انُظبو انزؼهًٍُ -2 
 ج انُظبو انزؼهًٍُ\اٌ َؼذ ًَى -3 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًُبلشخ  -

                                                                                               اندىاة                        -

            االسزكشبف                                                                                                                    -
 طزائك انزمُُى      

 

 .االَظًًخ انصُفُخ وانُىيُخ -
 االخزجبراد انزحزَزَخ. -

 

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 . اٌ َسزُزح انطبنت اهًُخ انُظبو انززثىٌ-1ج         

 .اٌ َحهم انطبنت اَىاع انُظى انزؼهًُُخ-2ج

 .اٌ َذرن انطبنت انؼاللخ ثٍُ انُظى انزؼهًٍُ-3ج

 ى انزؼهًُُخاٌ َجذٌ انطبنت راَه فٍ انُظ-4ج   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًُبلشخ  -

 ا ندىاة -

 االسزكشبف  -

 
 طزائك انزمُُى    

 االخزجبراد انزحزَزَخ  -1

 االَشطخ انصُفُخ وانُىيُخ -2
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 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 نزىاصم االخزًبػٍ يهبراد ا-1د

 يهبراد شخصُخ رطىَزَخ-2د

 يهبراد انزىاصم ثٍُ انطهجخ واالخبيؼخ-3د

 -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 االخزجبراد انًمبنُخ  -1

 االخزجبراد انًىضىػُخ  -2

 االخزجبراد انزحصُهُخ  -3

 
 طزائك انزمُُى          

 
 
 

 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق انًمزر أو انًسبقريز  انًزحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

   2 انززثُخ انًمبرَخ   انثبنثخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12
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 من الموضوعات الحديثة تماسيا مع متطلبات العصر. 61تطوير مفردات المتهم بنسبة 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 معدل الطالب...............
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيح .14

 المقرر الدراسي / المراجع والكتب / والبحوث والدوريات والدراسات في مادة التربية المقارنة -6
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 هخطط ههاراث الوٌهج

 ضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُنَرجً و

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برًاهج الخاصت بال

األهذاف الىجذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

التربُت   15-2-2116

 الوقارًت
   2 2   2 2   2 2 2 2 2 2 اساسٍ

   1- 1         
2-  

   1-

هها

را

 ث 

   

                    

   3-                 
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 وىرج وصف الوقررً

 وصف الوقررم. عذًاى عبذ الكرَن هحوىد         

 

 

 / كلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

    لسى انؼهىو انززثىَخ وانفُُخ  / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 انززثُخ انًمبرَخ انًمزر اسى / ريز .3

 انسطهُخ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2115/2116انؼبو انذراسٍ  انفصم / انسُخ .5

 614سبػخ   )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2116-5-11 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 انًمزرأهذاف  .8

 المام  الطلبة باهمية التربية المقارنة

  المام الطلبة باهمية انظمة التعلمية

 تمكين الطلبة من تحقيق االهداف التربوية العامة 

 اطالع الطلبة على النظم التربوية المختلفة
 اطالع الطلبة على النظم التعليمية بشكل منفصل

 تمكين الطلبة من معرفة مداخل التطور النظم التعليمية

 تمكين الطلبة من المقارنة بين النظم التعليمية المختلفة
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزران بديخزخ .11

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 اٌ َؼزف انطبنت انززثُخ انًمبرَخ-1أ

 اٌ َىضغ انطبنت اهًُخ انُظبو انزؼهًٍُ -2أ

 اٌ َحهم انطبنت انُظبو انززثىٌ  -3أ
 اٌ َمبرٌ انطبنت ثٍُ انُظى انززثىٌ-4أ
 اٌ َؼطٍ انطبنت راَه فٍ انُظبو انؼهًٍ -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 كز انطبنت ػذدا يٍ انُظى انزؼهًُُخ\اٌ ٌ– 1ة

 اٌ َمذو انطبنت يخطظ انُظبو انزؼهًٍُ – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًُبلشخ

 اندىاة

 االسزكشبف

 
 طزائك انزمُُى      

 

 االخزجبراد انزحصُهُخ

 

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ  األهذاف -ج

 اٌ َسزُزح انطبنت اهًُخ انُظبو انززثىٌ -1ج

 اٌ َحهم انطبنت اَىاع انُظى انزؼهًُُخ -2ج

 اٌ َذرن انطبنت انؼاللخ ثٍُ انُظى انزؼهًُُخ-3ج

 اٌ َجذٌ انطبنت راَه فٍ انُظى انزؼهًُُخ  -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًُبلشخ

 اندىاة

 االسزكشبف
 زائك انزمُُى ط   

 االخزجبراد انزحزَزَخ

 االَشطخ انصُفُخ وانُىيُخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 

 

 

 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 يهبرح ادارح انصف-1د

 يهبرح طزذ االسئهخ-2د

 يهبرح انزمىَى-3د

   ؼًبل االيثهخ يهبرح رثظ انًبدح ثبنىالغ ثبسز -4د

 ثُُخ انًمزر .11

  انسبػبد األسجىع

ثكهُىرس رزثُخ )ػهىو 

 رزثىَخ َفسُخ(

اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

انًُبلشخ  انززثُخ انًمبرَخ   2 1

 االثدذَخ 
 اخزجبراد

 اخزجبراد اندىاة انزخطُظ انززثىٌ  2 1
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