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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج ادلتاحة.عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص  مربهنا  

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ / عبيؼخ دٚبنٗ         انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ / انزبسٚخلغى  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ ًٚٙ اعى انجشَبيظ األكبد .3

 انًُٓٙ
 انزبسٚخ

 انجكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5

  عُٕ٘ /يمشساد/اخشٖ 
 َظبو دساعٙ عُٕ٘ 

 انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6
اػزًبد يؼبٚٛش عٕدح انزؼهٛى انشبيهخ انؼبنًٛخ ٔيؼبٚٛش ارحبد انغبيؼبد 

 انؼشثٛخ فٙ يغبل عٕدح انزؼهٛى.

انًؤصشاد انخبسعٛخ  .7

 ألخشٖ ا
 انغٛبحخ ٔاٜصبسٔصاسح انزشثٛخ, ٔصاسح  , ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ

 2221/  9/ 1 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

  

 اطالع  انطهجخ ػهٗ  يصبدسْى   انؼهًٛخ نهًبدح انًمشس نٓى  .  - 1

 م .اطالع انطهجخ ػهٗ انًفشداد انزٙ عٕف ٚذسعَٕٓب ثكم دلخ ٔرفصٛ   - 2

 لٛبو انطهجخ ثبالعزؼبَخ  ثأعبرزرٓى ػهٗ كٛفٛخ اعزخشاط انًبدح انؼهًٛخ يٍ يصبدسْب .  - 3

 لٛبو انطهجخ ثبنزحهٛم  نهجشَبيظ  انزؼهًٛٙ انز٘ عٛذسعَّٕ . -  4

 نًؼشفخ ٔثٛبٌ لذساد انطهجخ ٔإيكبَبرٓى انؼهًٛخ يُز انجذاٚخ .  - 5

 أخشٖ يالئًخ نٓب ػاللخ ٔصٛمخ ثٓب .انزأكٛذ ػهٗ سثظ انجشَبيظ يغ ػهٕو  - 6

رٕعٛغ يذاسن انطهجخ فٙ يٕاد انجشَبيظ ٔانجشايظ األخشٖ نهؼًم ػهٗ خهك ًَٕرط يٍ انطهجخ يٍ انُٕع  - 7

 انز٘ عٛؼزًذ ػهّٛ يغزمجالً نٛزأْم انٗ دسعبد ػهًٛخ أػهٗ ٔخهك يُٓى ثبحضٍٛ عٛذٍٚ ْٕٔ انًُشٕد . 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 ئك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىانًطهٕثخ ٔطشا نجشَبيظيخشعبد ا  .12

  االْذاف انًؼشفٛخ . ا-أ

     انززكش  -   -1أ

 انفٓى ٔاالعزٛؼبة -2أ

 انزطجٛك -3أ

 انزحهٛم -4أ

 انزشكٛت  -5أ

     انزمٕٚى -6أ

 

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيظ :-ة 

 اٌ ٚشعى انطبنت يخططب ثزؼهى طشائك انزذسٚظ انخبصخ ثبنًبدح - 1ة 

 اٌ ٚمذو انطبنت ٔسلخ ثحضٛخ – 2ة 

       اٌ ٚغزخذو انطبنت عٓبص انذارب شٕ نؼشض إَاع االخزجبساد انًٕضٕػٛخ – 3ة 

     

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 االنمبء ٔ انًحبضشح ٔانًُبلشخ ٔاعهٕة االعزغٕاة

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 % اخزجبساد فصهٛخ.  42          - االخزجبساد انزحصٛهٛخ ٔركٌٕ ػهٗ انشكم االرٙ:

 انؼبو% اخزجبساد َٓبٚخ  62                                                                      

 

 

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ :-ط

 اٌ ٚغزُزظ انطبنت اًْٛخ  االعئهخ  انًمبنٛخ. -1ط         

 ضٕػٛخ.اٌ ٚحهم انطبنت إَاع االعئهخ انًٕ-2ط

 اٌ ٚذسن انطبنت انؼاللخ ثٍٛ انؼصٕس انزبسٚخٛخ. -3ط

 اٌ ٚفغش انطبنت أعجبة انحٕادس انزبسٚخٛخ. -4ط   

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 ركهٛف انطهجخ ثئػذاد انزمبسٚش ٔانجحٕس. -

 اعزغٕاة انطهجخ ثبعزؼًبل االعئهخ انزمهٛذٚخ. -
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 طشائك انزمٛٛى    

 

 شفٓٙ -

 رحشٚش٘

 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبسح اداسح انصف ٔضجطّ -1د

 يٓبسح طشػ االعئهخ -2د

 يٓبسح انزمٕٚى -3د

 يٓبسح سثظ انًبدح ثبنٕالغ ثبعزؼًبل االيضهخ انزؼضٚضٚخ يٍ انحٛبح انٕٛيٛخ. -4د   

 

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىائك طش         

 

 اعبنٛت انزذسٚظ انًخزهفخ )اعهٕة انزؼهى انزؼبَٔٙ,  اعهٕة نؼت انذٔس(

 

 

 

 طشائك انزمٛٛى          

 

 

 االخزجبساد انزحصٛهٛخ  ثًخزهف إَاػٓب ٔيغزٕٚبرٓب.

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهس الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 / شاثؼخ ان
َصٕص ربسٚخٛخ 

 ثبنهغخ االَكهٛضٚخ
 ػًهٙ َظش٘

 َظش٘   

    

    

    

    



  
 4الصفحت 

 
  

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 

%( من ادلوضوعات احلديثة متاشيا مع مستجدات العصر لغرض اعداد 02تطوير مفردات ادلنهج بنسبة )
 الطالب اعدادا مهنيا وتربواي ونفسيا صحيحا.

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 

ية اضافة اىل رغبة الطالب وكذلك الرقعة اجلغرافية لسكن الطالب دمعدل الطالب يف  مرحلة الدراسة االعدا
 .متاشيا مع سياسة القبول يف اجلامعات والكليات وادلعاهد العراقية

 
 
 
 
 
 

 يبد ػٍ انجشَبيظأْى يصبدس انًؼهٕ .14

 .وغريها   اإلنرتنتمن الكتب والبحوث والدراسات والدورايت ووسائل االتصال ادلختلفة من  وادلصادر ادلراجع

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 لبرناهجهخرجاث التعلن الوطلىبت هن ا 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 وزارة التعلُن العالٍ والبحث العلوٍ/ جاهعت دَالً انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انزبسٚخ / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ.  / انًشكض ؼهًٙان انمغى .2

 َصٕص ربسٚخٛخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ اعى / سيض انًمشس .3

  انطهجخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 (2222 – 2221انؼبو انذساعٙ ) انفصم / انغُخ .5

 عبػبد 6 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2222رًٕص  1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 

 ٚٓذف انٗ رؼشٚف انطهجخ ثًصطهحبد اصالحٛخ يزشعًخ انٗ انهغخ االَكهٛضٚخ . -1

 ٚٓذف انٗ دساعخ َصٕص ربسٚخٛخ اعاليٛخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ . -2

 سفغ يغزٕٖ انطالة فٙ يؼشفخ ْزِ انُصٕص . -3

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد  .9

  ذاف انًؼشفٛخاالْ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 انًحبضشح ٔاالنمبء ٔانًُبلشخ ٔاالعزغٕاة.

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانفصهٛخ -انزحشٚشٚخ .            ط -انشفٕٚخ .            ة

 

 طشائك انزمٛٛى    
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

 نصوص اترخيية ابللغة االنكليزية انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًصبدس( -2

 

 

 االخزجبساد انزحصٛهٛخ انًخزهفخ.

 

 
 .نشخصٙ(ااألخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ -د 

 يٓبسح اداسح انصف ٔضجطّ -1د

 يٓبسح طشػ االعئهخ -2د

 يٓبسح انزمٕٚى -3د

 يٓبسح سثظ انًبدح ثبنٕالغ ثبعزؼًبل االيضهخ انزؼضٚضٚخ يٍ انحٛبح انٕٛيٛخ. -4د       

  

 ثُٛخ انًمشس .12

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 انزمٛٛى طشٚمخ طشٚمخ انزؼهٛى

  
 انجكبنٕسٕٚطشٓبدح 

 )انزبسٚخ( فٙ   انزشثٛخ
 

انًحبضشح 

ٔانًُبلشخ 

 ٔاالعزغٕاة

االخزجبساد 

انزحصٛهٛخ 

انشٓشٚخ 

ٔانفصهٛخ 

 ٔانُٓبئٛخ
يغًٕع 

االعبثٛغ 

ٚضًُٓب  32

 االخزٛبساد

نكم  3

شؼجخ ثضالس 

 ٔحذاد 

  

يفشداد انًُٓظ 

 ثبنزغهغم
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انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ( أ

  ..(انؼهًٛخ, انزمبسٚش ,)انًغالد 
 نصوص اترخيية ابللغة االنكليزية

انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ  ( ة

....., 
 تخللةة االكول  االيوتيو(  ...اخمواقع االتصال امل

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12

 

 


