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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي         

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

        ديالىجامعة /   زارة التعليم العالي والبحث العلميو   المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للعلوم االنسانية /    العلوم التربوية والنفسية قسم  / المركز  القسم العلمي .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني  
 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية   .4

   :النظام الدراسي   .5

 أخرى    مقررات / سنوي /
 سنوي نظام دراسي   

 المعتمد    برنامج االعتماد .6
الجامعات   العالمية ومعايير اتحادلشاملة اعتماد معايير جودة التعليم ا 

 في مجال جودة التعليم.  العربية

 السياحة واآلثاروزارة التربية, وزارة  , وزارة التعليم العالي . المؤثرات الخارجية االخرى  7

 1/9/2017 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 تقوية مهارات الطلبة التخصصية .   - 1

 تقوية مهارات الطالب في االلقاء .   - 2

 ممارسة الطالب على االستجواب .  .  - 3

 تقوية الطالب على جميع االساليب التدريسية .    - 4

 مساعدة الطالب على بناء شخصيته االكاديمية .   - 5

 مساعدة الطالب على التعلم لمهارات البحث العلمي .     - 6

 تقوية الطالب على بناء شخصيته التدريسية .     - 7

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مخرجات البرنامج .10

   االهداف المعرفية  -أ
     التذكر  -1أ

 الفهم واالستيعاب  -2أ

 التطبيق  -3أ
 التحليل -4أ
  التركيب -5أ
 التقويم  -6أ

 برنامج لخاصة بال ا يةالمهارات  األهداف –ب 

 بتعلم طرائق التدريس الخاصة بالمادة ان يرسم الطالب مخططا  – 1ب 

 يقدم الطالب ورقة بحثية ان  – 2ب 

       الموضوعية  االختباراتان يستخدم الطالب جهاز الداتا شو لعرض انواع  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 واسلوب االستجواب. المحاضرة والمناقشة االلقاء و           

 طرائق التقييم       

 % اختبارات فصلية.   40           - وتكون على الشكل االتي: ت التحصيليةااالختبار

 . نهاية الفصل% اختبارات  60                                                                      

 الوجدانية والقيمية .  األهداف -ج

 . المنهج والكتاب  ان يستنتج الطالب اهمية -1ج         

 .المنهجان يحلل الطالب انواع -2ج

 . الناهاج العلميةالعالقة بين  ان يدرك الطالب -3ج

 .في حياة االنسان المنهجيبدي الطالب رأيه عن دور ان  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 . المناقشة واالستجواب -

 االسئلة التقليدية.  باستعمالاستجواب الطلبة  -

 
 طرائق التقييم     +

 تقسم الى    االختبارات التحصيلية

 شفهي  -
 تحريري  -
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية  و المهارات العامة-د 

 مهارة ادارة الصف وضبطه -1د

 مهارة طرح االسئلة -2د

 مهارة التقويم  -3د

 اة اليومية. من الحي االمثلة التعزيزية   باستعمالمهارة ربط المادة بالواقع  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم           

 

 اسلوب لعب الدور(  اساليب التدريس المختلفة )اسلوب التعلم التعاوني, اسلوب االلعاب الرياضية,

 

 طرائق التقييم           

 االختبارات التحصيلية  بمختلف انواعها ومستوياتها. 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي نظري

 2 منهج وكتاب مدرسي / الثانية 
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 

 

%( من الموضوعات الحديثة تماشيا مع مستجدات العصر لغرض اعداد 20تطوير مفردات المنهج بنسبة )

 اعدادا مهنيا وتربويا ونفسيا صحيحا. الطالب 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .13

 

 

  وكذلك الرقعة الجغرافية لسكن الطالب اضافة الى رغبة الطالب يةد الدراسة االعدامرحلة  معدل الطالب في 

 والكليات والمعاهد العراقية.تماشيا مع سياسة القبول في الجامعات 

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

  اإلنترنتمن الكتب والبحوث والدراسات والدوريات ووسائل االتصال المختلفة من  المراجع والمصادر

 .   وغيرها
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
اسم  

 المقرر

 أساسي

أم  

 اختياري

 ة يالمعرفاألهداف  
الخاصة    يةالمهاراتاألهداف  

 برنامجبال
 والقيمية األهداف الوجدانية 

والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 

 ( الشخصي

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

2017-

  2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 اساسي   2018
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 موذج وصف المقرر ن

 ا.م.د عقيل عبود فالح  اسم التدريسي:

  

 المقرر  وصف 

 

 

 والبحث العلمي/ جامعة ديالى وزارة التعليم العالي  المؤسسة التعليمية  .1

 / كلية التربية للعلوم االنسانية.   العلوم التربوية والنفسيةقسم  / المركز علمي القسم ال .2

  منهج وكتاب مدرسي اسم / رمز المقرر  .3

 الطلبة  أشكال الحضور المتاحة  .4

 ( 2018 – 2017العام الدراسي ) الفصل / السنة  .5

 ساعة 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2017-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 تقوية مهارات الطلبة التخصصية .    - 1

 تقوية مهارات الطلبة على االلقاء .     - 2

 تقوية مهارات الطالب على صياغة االسئلة واالستجواب .    - 3

 تقوية مهارات الطالب على جميع االساليب التدريسية .     - 4

 مساعدة الطالب في بناء شخصيته االكاديمية .       - 5

 تقوية الطالب في مهارات البحث االكاديمي .    -6

 تقبلي .اعداد شخصية الطالب على اعتباره تدريسي مس   – 7

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ  -أ

 المصطلحات الواردة في عصر العباسي .ان يعرف الطالب    -1أ

 ان يوضح الطالب اهمية جغرافية الدولة العباسية عامة .-2أ

 ان يضع الطالب اسماء المدن العباسية على الخريطة .  -3أ
 يحلل الطالب المصادر التاريخية المهمة للعصر العباسي .ان -4أ
 ان يستنتج الطالب اهمية الموقع الجغرافي للمدن الحضارية . -5أ

 دور الفتوحات في نشر الدين االسالميان يعرب الطالب -6أ         
. 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يرسم الطالب   خريطة المدن العراقية .  – 1ب 

 ان يعد الطالب   اسماء المدن المحيطة بالعراق.  – 2ب 

 االطلس التاريخي في تحديد مواقع مدن الدولة العباسية   ان يستخدم الطالب  – 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرة وااللقاء والمناقشة واالستجواب.  -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 االختبارات التحصيلية.  -

 

 الشفوية          )ب( التحريرية       )ج( اليومية والشهرية والفصلية .   (أ )

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 اعداد طالب لديه امكانيات علمية في اختصاصه .  -1ج         

 اعداد طالب متحمس ويعشق اختصاصه .   -2ج

 تهيئة الطالب لكي يكون تدريسي مستقبلي .   -3ج

 اعداد شخصية الطالب اعداداً جيداً لكي يكون متمكنا في االلقاء .    -4ج         
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . ضرة واالستجوابالمناقشة والمحا

 

 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
 مواقع االتصال المختلفة ) الكوكل واليوتيوب ( .... الخ

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .13

 

 المختلفة.   االختبارات التحصيلية

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  العامة و المهارات -د 

 مهارة ادارة الصف وضبطه -1د

 مهارة طرح االسئلة -2د

 مهارة التقويم  -3د

 االمثلة التعزيزية من الحياة اليومية.   باستعمالمهارة ربط المادة بالواقع  -4د         

 بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

  
شهادة البكلوريوس في    

 (    )  التربية
  

المحاضرة  

والمناقشة  

 واالستجواب 

ختبارات  اال 

  التحصيلية

الشهرية  

والفصلية  

 والنهائية 
     ساعات6 كل اسابيع 

      
      
      

      
      



  
 9الصفحة 

 
  

ويكون التطوير من خالل حذف او اضافة او   التأليفتطوير المادة الدراسية حسب طبيعة المنهج وسنة   

 . اذا كانت هنالك دواعي فعلية للتطوير تحدد مسبقا استبدال اجزاء او فصول من المنهج الدراسي المقرر
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