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 مصادقة السيد العميد            

 



 
 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

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

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .2

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .3

 إٌّٟٙ 
 خدمة الجماعة

 بكالورٌوس  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .5

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .6

 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة  اٌّإصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة.

 

 من المعلومات والمفاهٌم األساسٌة للخدمة االجتماعٌة، بصفة عامة وخدمة الجماعة بصفة خاصة.تزوٌد الطالبات بمجموعة 

 

 تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة الخدمة االجتماعٌة على مستوى الوحدات الصغرى.

 

 المهارات المهنٌة فً الخدمة االجتماعٌة بصفة عامة وخدمة الجماعة بصفة خاصة.إكساب الطالبات 

 

 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لألخصائٌة االجتماعٌة.

 

التفاعل االجتماعً إكساب الطالبات مهارة البحث  والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على 

 والقٌادة االجتماعٌة



 
 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد .   -1أ           

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ         

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ . -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 رمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب ثّغزّؼخ . -5أ         

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 معرفة الطالب لمفهوم خدمة الجماعة - 0ب         

 قدرة الطالب على تقٌٌم مدى اهمٌة خدمة الجماعة فً العمل االجتماعً- 0ب         

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضٌح  -
 طرٌقة عرض النموذج  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 ورش عمل تثقٌفٌة -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضٌح  -
 طرٌقة عرض النموذج  -
 طرٌقة المحاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 



 االفزجبهاد إٌظو٠خ 
 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 المقابلة  الجماعٌة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات -4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -0

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع  -0
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -3

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االختبارات النظرٌة  -0

 التقارٌر والدراسات -0

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 فلِخ اٌغّبػخ SW GS 220 اٌضبٟٔ

     

     

     

     

     
 
 

 
 
 
 
 
 



 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . - 

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد . -

 القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -

 االستقاللٌة بالعمل -

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة خدمة الفرد -

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .13

 
 قبول مركزي 

 مقابلة شخصٌة

 معدل

 
 

 اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظأُ٘ ِظبكه  .14

 خدمة الجماعة ) كتاب منهجً (

 طرق الخدمة االجتماعٌة د. محمد سٌد فهمً

 



 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايطيخشظاخ  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 انشخظٙ(ٔانرطٕس 

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ خذيح انعًاػح 220SW GS /يشؼهح شاَٛح2112

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 SW GS 220  \فلِخ اٌغّبػخ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .4

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .5

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك  .6

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة.

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم األساسٌة للخدمة االجتماعٌة، بصفة عامة وخدمة الجماعة بصفة خاصة.

 
 تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة الخدمة االجتماعٌة على مستوى الوحدات الصغرى.

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً الخدمة االجتماعٌة بصفة عامة وخدمة الجماعة بصفة خاصة.

 الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لألخصائٌة االجتماعٌة.تنمٌة الروح 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.



 إكساب الطالبات مهارة البحث  والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة و التفاعل االجتماعً 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد . -1أ          

 معرفة الطالب لمفهوم خدمة الجماعة. 2أ         

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ . -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب طو٠مخ فلِخ اٌغّبػخ -5أ         

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة         - 2ة

 قدرة الطالب على تقٌٌم مدى اهمٌة خدمة الفرد فً العمل االجتماعً  - 3ة

 ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب ثّغزّؼخ . رمل٠و -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌزٛض١ؼاٌشوػ ٚ 

 طوائك اٌزم١١ُ    



 

 البنٌة التحتٌة  .00

 خدمة الجماعة ) كتاب منهجً( ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 فهمًطرق الخدمة االجتماعٌة د. محمد سٌد  ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  0

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 )المجالت العلمٌة،البحوث،االستطالعات  (

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 
 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

http://kenanaonline.com مصطلحات طرٌقة/
  ( العمل مع الجماعات ) خدمة الجماعه

http://www.socialar.com/ ملتقى االجتماعٌٌن 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات -4د 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء اٌّبضواد اٌغّبػخفلِخ  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      

      

      

      

      

      

http://kenanaonline.com/users/elmasrawy/posts/457725
http://kenanaonline.com/users/elmasrawy/posts/457725
http://kenanaonline.com/users/elmasrawy/posts/457725
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 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي
 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
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اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .21
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 25/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .22

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .23

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌزأه٠ق١خ اٌزٟ شٙلرٙب االكاهح -

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌالكاهح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

 ِٚجبكئٙبري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ ٚظبئف االكاهح ٚفظبئظٙب -

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبالرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌّّبهٍخ االكاهح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ فٟ اكاهح اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

 ر١ّٕخ اٌملهاد ٚاٌمبث١ٍبد اٌفىو٠خ ٔؾٛ االػلاك إٌّٟٙ ٌالفظبئٟ وبكاهٞ -

فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚػوضٙب ٌز١ّٕخ اٌشقظ١خ ػٍٝ اٌم١بكح  اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ-

 ٚاٌزقط١ظ فٟ اٌّإٍَخ

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .24

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ة

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ اٌّإٍَخ فٟ اٌقلِخ االعزّبػ١خ-1أ

 االعزّبػ١خ فٟ اطبه فُٙ ا١ٌخ اكاهح ٘نٖ اٌّإٍَبدرؾم١ك ا٘لاف اٌقلِخ -2أ

 ِّبهٍخ االفظبئٟ ٌؼٍّٗ وبكهاٞ فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -3أ

 اكاهن االفظبئٟ ٌؼٍّٗ االكاهٞ وّٛظف فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-4أ

 فُٙ اٌفوك ٌطج١ؼخ ػًّ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ  -5أ

 رؼي٠ي ِملهح ٚوفبءح اٌفوك فٟ اكاء ػٍّٗ اٌّإٍَٟ-6أ



 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ِفَٙٛ االكاهح – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ٚظبئف ٚػ١ٍّبد ِإٍَبد اٌقلِخ االعزّبػ١خ – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ االكاهح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ– 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ-

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ-

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 فُٙ اٌّإٍَخ وٛؽلح اعزّبػ١خ ٌٙب فظبئظٙب ٚٚظبئفٙب ٚا٘لافٙب اٌزٟ رَؼٝ ٌزؾم١مٙب -1ط         

 اٌملهح ػٍٝ اٌزفبػً االعزّبػٟ كافً االَٔبق ٚاالٔظّخ اٌّقزٍفخ-2ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌت ػٍٝ رؾم١ك ا٘لافٗ ٚأغبى ِٙبِٗ فٟ اطبه ِملهرٗ ػٍٝ اكاهح مارٗ-3ط

 فُٙ ربص١و اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ اٌّقزٍفخ ػٍٝ ػًّ اٌّإٍَخ -4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚاٌزٛض١ؼاٌشوػ -

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-



 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ -1ك

 ِٙبهد رٕظ١ّ١خ -2ك

 ِٙبهاد رٛع١ٙ١خ -3ك

 ِٙبهاد هلبث١خ-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 افز١به ّٔٛمط ٌٍّإٍَبد االعزّبػ١خ -

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزؤذ-

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .25

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٌّموه أٚ اٌَّبقاٍُ  هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      



 Administration of اٌضبٌضخ

social institutions / 
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ِؾبضواد اكاهح 

ِإٍَبد اعزّبػ١خ )ك. 
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .26

 العمل الجماعً ضمن مجموعة العمل بفاعلٌة ونشاط-

 ادارة الذات بفاعلٌة فً اطار االلتزام بالعملٌات االساسٌة لالدارة-

 قدرة على التواصل مع االخرٌن وتوجٌههم وتحفٌزهم-

 تعزٌز المقدرة  االدارٌة على انجاز االعمال واالنشطة المختلفة-

 لتعرٌف الطالب باهمٌة االدارة فً نجاح المؤسسةتحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة -

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .27

 قبول مركزي-

 مقابلة شخصٌة-



 المعدل-

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .28

 مجموعة محاضرات مادة ادارة مؤسسات اجتماعٌة )د. منى حٌدر عبد الجبار(-

 الممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة )أ.د. حسٌن حسن سلٌمان واخرون(-

 



 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انثشَايطيخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 تغذاد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 انخذيح االظرًاػٛح / كهٛح انرشتٛح نهثُاخ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .11

  328SWSIاداسج يؤعغاخ اظرًاػٛح  اٍُ / هِي اٌّموه .11

 اعثٕػٙ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .12

 عُٕ٘ اٌفظً / إٌَخ .13

 64 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

 2112/4/25 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 أ٘لاف اٌّموه .16

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌزأه٠ق١خ اٌزٟ شٙلرٙب االكاهح -

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌالكاهح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

 ِٚجبكئٙبري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ ٚظبئف االكاهح ٚفظبئظٙب -

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبالرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌّّبهٍخ االكاهح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ فٟ اكاهح اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.



  
 1انظفؽح 

 
  

 ر١ّٕخ اٌملهاد ٚاٌمبث١ٍبد اٌفىو٠خ ٔؾٛ االػلاك إٌّٟٙ ٌالفظبئٟ وبكاهٞ -

فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚػوضٙب ٌز١ّٕخ اٌشقظ١خ ػٍٝ اٌم١بكح  اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ-

 ٚاٌزقط١ظ فٟ اٌّإٍَخ

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .14

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ اٌّإٍَخ فٟ اٌقلِخ االعزّبػ١خ-1أ 

 االعزّبػ١خ فٟ اطبه فُٙ ا١ٌخ اكاهح ٘نٖ اٌّإٍَبدرؾم١ك ا٘لاف اٌقلِخ -2أ

 ِّبهٍخ االفظبئٟ ٌؼٍّٗ وبكهاٞ فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -3أ

 اكاهن االفظبئٟ ٌؼٍّٗ االكاهٞ وّٛظف فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-4أ

 فُٙ اٌفوك ٌطج١ؼخ ػًّ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ  -5أ

 رؼي٠ي ِملهح ٚوفبءح اٌفوك فٟ اكاء ػٍّٗ اٌّإٍَٟ-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ِفَٙٛ االكاهح – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ٚظبئف ٚػ١ٍّبد ِإٍَبد اٌقلِخ االعزّبػ١خ – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ االكاهح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ– 3ة 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ-

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ-

 

 طوائك اٌزم١١ُ      



  
 2انظفؽح 

 
  

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 فُٙ اٌّإٍَخ وٛؽلح اعزّبػ١خ ٌٙب فظبئظٙب ٚٚظبئفٙب ٚا٘لافٙب اٌزٟ رَؼٝ ٌزؾم١مٙب -1ط

 اٌزفبػً االعزّبػٟ كافً االَٔبق ٚاالٔظّخ اٌّقزٍفخاٌملهح ػٍٝ -2ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌت ػٍٝ رؾم١ك ا٘لافٗ ٚأغبى ِٙبِٗ فٟ اطبه ِملهرٗ ػٍٝ اكاهح مارٗ-3ط

 فُٙ ربص١و اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ اٌّقزٍفخ ػٍٝ ػًّ اٌّإٍَخ-4ط

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 إٌّٛمططو٠مخ ػوع -

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ -1ك

 ِٙبهد رٕظ١ّ١خ -2ك

 ِٙبهاد رٛع١ٙ١خ -3ك

 ِٙبهاد هلبث١خ-4ك



  
 3انظفؽح 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 محاضرات ادارة مؤسسات )د. منى حٌدر عبد الجبار( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ادارة مؤسسات اجتماعٌة فً مهنة الخدمة االجتماعٌة )رشاد  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 احمد عبد اللطٌف(

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد ()اٌّغالد 

 ادارة مؤسسات اجتماعٌة )د. ماجد الدٌري واخرون(

 االدارة العامة بٌن النظرٌة والتطبٌق )د. جاسم الذهبً(

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

http://www.daralfiker.com/node/7099 

 

http://www.nooonbooks.com/social-

sciences/o-u-u-o-o  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

 اػلاك وزبة ِٕٙغٟ ٌٍّبكح  .1

 رله٠ٌ اٌّبكحاٍزقلاَ ٍٚبئً رم١ٕخ ٚرىٌٕٛٛع١ب ؽل٠ضخ فٟ  .2

 اٌم١بَ ثي٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍّإٍَبد ٌزؼو٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٌٍّبكح .3

 ث١ٕخ اٌّموه .15

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء ِؾبضواد- اكاهح ِإٍَبد اعزّبػ١خ ثىٍٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 شوػ ٚرٛض١ؼ-

 افزجبهاد-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

      

      

      

      

      

      

http://www.daralfiker.com/node/7099
http://www.nooonbooks.com/social-sciences/o-u-u-o-o
http://www.nooonbooks.com/social-sciences/o-u-u-o-o
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 بغداد:  الجامعة    

 كلٌة التربٌة للبنات:  المعهدة/ الكلٌ   

 الخدمة االجتماعٌة:    القسم العلمً    

 51/4/5102تارٌخ ملء الملف :     

 

 :   التوقٌع    :                                                              التوقٌع    

  أ.د.عفاف بدٌع   المعاون العلمً : سما م.د.زٌنب محمد صالح                        : رئٌس القسم سما   

 :                                                         التارٌخ :                                                           لتارٌخ  ا    
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 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعًشعبة     

 واألداء الجامعً:ضمان الجودة  شعبة اسم مدٌر    

                   التارٌخ         

 التوقٌع    

                                                                                              

         السٌد العمٌد مصادقة      

 

 

      

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 ضمن البرنامج وصف لكل مقرر

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .29

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .31

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .31

 إٌّٟٙ 
 االؽظبء االعزّبػٟ

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .32
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  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .33
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 ٍٕٞٛ 

 ال٠ٛعل اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .34

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .35

 األفوٜ 
 كٚهاد رله٠ج١خ

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .36

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .37

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ االؽظبء ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِظبكه عّغ اٌج١بٔبد )اٌزبه٠ق١خ ٚا١ٌّلا١ٔخ(

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػالد ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ علٌٚخ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌؼوع اٌج١بٟٔ )اٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ(

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح ػًّ االٍزّبهح االؽظبئ١خ ٚو١ف١خ رظ١ّّٙب

 بد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّيوو٠خري٠ٚل اٌطبٌج

 

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .38

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - د
       اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ

 ِّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -2أ

 رؾم١ك ا٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ -3أ

فُٙ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ثبْ االؽظبء ػٍُ ٌٗ لٛاػلٖ ٚلٛا١ٕٔٗ وّب أٗ طو٠مخ ػ١ٍّخ رَزقلَ -4أ

 االهلبَ ٌزؾ١ًٍ اٌظفبد ٚاٌظٛا٘و 

 اػزجبه ػٍُ االؽظبء ١ٍٍٚخ ١ٌٌٚ غوضب -5أ
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٠َبػل االؽظبء االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػٍٝ رفُٙ ٚأغبى ٚكهاٍخ اٌجؾٛس ثب٠َو طو٠مخ ٚالً وٍفخ -6أ

 ٚعٙل ٚالظو ِلح 

 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االؽظبء– 1ة 

 اٌٛلبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼج١و ػٕٙب ثٍغخ االهلبَللهح اٌطبٌجخ ػٍٝ ل١بً  – 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ روعّخ اٌٛلبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ػٍٝ شىً هٍَٛ ث١ب١ٔخ  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ 

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط
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 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ-3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ اٌطبٌجبد-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 اٌّمبثٍخ )ٟٚ٘ ِؾبكصخ ِٛعٙخ ِٚزجبكٌخ ث١ٓ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٚاٌؾبٌخ(-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ-3ك

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌٍّؼٍِٛبد-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغافزجبه ّٔٛمط ٌٍّشىالد 

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 طوائك اٌزم١١ُ          



  
 9انظفؽح 

 
  

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .39

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 2 االؽظبء االعزّبػٟ Swst325 اٌضبٌضخ

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .41

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد

 االخرٌنالقٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز 
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 االستقاللٌة بالعمل

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة واهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة علم االجتماع

 

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١به اٌمجٛي  .41

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة

 المعدل

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .42

 وتطبٌقاته ، د. سعدي شاكر حمودي )كتاب منهجً(علم االحصاء 

 االحصاء االجتماعً ، د. مصطفى خلف عبد الجواد
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

 ٛحانًٓاساذاألْذاف  ح ٛانًؼشفاألْذاف 

 ثشَايط انخاطح تان

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

ٔانرأْٛهٛح اساخ انؼايح انًٓ

انًٓاساخ األخشٖ  )انًُمٕنح

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 (ٔانرطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشؼهح 2112

 انصانصح

325swis  االؼظاء

 االظرًاػٙ

 _       _   _    _  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17

    اٌقلِخ االعزّبػ١خ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .18

 325swisاالؽظبء االعزّبػٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .19

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .21

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .21

 ٍبػخ ٠ٍٕٛخ 76 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22

 2117/ 21/4 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .23

 أ٘لاف اٌّموه .24

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ االؽظبء ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِظبكه عّغ اٌج١بٔبد )اٌزبه٠ق١خ ٚا١ٌّلا١ٔخ(

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػالد ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ علٌٚخ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌؼوع اٌج١بٟٔ )اٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ(

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح ػًّ االٍزّبهح االؽظبئ١خ ٚو١ف١خ رظ١ّّٙب

 بد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّيوو٠خري٠ٚل اٌطبٌج

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .43

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - س
       اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ

 ِّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -2أ

 رؾم١ك ا٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ -3أ

فُٙ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ثبْ االؽظبء ػٍُ ٌٗ لٛاػلٖ ٚلٛا١ٕٔٗ وّب أٗ طو٠مخ ػ١ٍّخ رَزقلَ -4أ

 االهلبَ ٌزؾ١ًٍ اٌظفبد ٚاٌظٛا٘و 

 اػزجبه ػٍُ االؽظبء ١ٍٍٚخ ١ٌٌٚ غوضب -5أ

٠َبػل االؽظبء االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػٍٝ رفُٙ ٚأغبى ٚكهاٍخ اٌجؾٛس ثب٠َو طو٠مخ ٚالً وٍفخ -6أ

 ٚعٙل ٚالظو ِلح 

 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االؽظبء– 1ة 

 لبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼج١و ػٕٙب ثٍغخ االهلبَللهح اٌطبٌجخ ػٍٝ ل١بً اٌٛ – 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ روعّخ اٌٛلبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ػٍٝ شىً هٍَٛ ث١ب١ٔخ  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ 
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 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ-3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ اٌطبٌجبد-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 اٌّمبثٍخ )ٟٚ٘ ِؾبكصخ ِٛعٙخ ِٚزجبكٌخ ث١ٓ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٚاٌؾبٌخ(-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ-3ك

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌٍّؼٍِٛبد-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغافزجبه ّٔٛمط ٌٍّشىالد 

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .44

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 2 االؽظبء االعزّبػٟ Swst325 اٌضبٌضخ
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 ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .18

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    
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 ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

 علم االحصاء وتطبٌقاته)كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 االحصاء االجتماعً )د.مصطفى خلف عبد الجواد( )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 

 مجلة البحوث النفسٌة _ جامعة بغداد

 مجلة بٌت الحكمة _ الدراسات االجتماعٌة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .21

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 ِٕٙبط رله٠ٌ ٌّّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػ١ٍّباػلاك 

 ث١ٕخ اٌّموه .19

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء  االؽظبء االعزّبػٟ شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌّؾبضواد 

اٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد

اٌزمبه٠و 

 ٚاٌلهاٍبد
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 االػزّبك ػٍٝ اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌّإٍَبد ٚكٚه اٌلٌٚخ ٌزؼو٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍّموه

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   

 

 

 

 

 

 

 

 بغداد:  الجامعة    

 كلٌة التربٌة للبنات:  ة/ المعهدالكلٌ   

 الخدمة االجتماعٌة:    القسم العلمً    

 51/4/5106تارٌخ ملء الملف :     

 

 :   التوقٌع   :                                                              التوقٌع    

  أ.د.عفاف بدٌع  أ.د.  المعاون العلمً : سما م.د.زٌنب محمد صالح                        : رئٌس القسم سما   

 :                                                         التارٌخ:                                                           لتارٌخ  ا    
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 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعًشعبة     

 واألداء الجامعً:ضمان الجودة  شعبة اسم مدٌر    

                   التارٌخ         

 التوقٌع    

                                                                                              

         مصادقة السٌد العمٌد       

 

 

      

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

المتوقعة ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .45

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .46

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .47

 إٌّٟٙ 
 ػٍُ االعزّبع

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .48

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .49
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 ٍٕٞٛ 
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 ال٠ٛعل اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .51

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .51

 األفوٜ 
 كٚهاد رله٠ج١خ

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .52

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .53

 اٌزبه٠قٟ ٌؼٍُ االعزّبع ٚػاللخ ػٍُ االعزّبع ثبٌؼٍَٛ االفوٜرؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االعزّبع ٚاٌزطٛه 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثطوائك اٌجؾش االعزّبػٟ )اٌزبه٠ق١خ ، اٌّمبهٔخ ، االؽظبئ١خ (

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػالد ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّفوكاد ِزٕٛػخ ِٚزٍٍََخ ثزؼو٠ف ػٍُ االعزّبع ٚاٌؾضبهح ٚاٌغّبػخ ٚاٌطجمخ االعزّبػ١خ 

ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼبِٚبد ػٓ اٌّشىالد االعزّبػ١خ ٚاٌزف١َواد اٌؼ١ٍّخ ٚاُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّإك٠خ اٌٝ اٌّشىالد 

 االعزّبػ١خ 

 كهاٍخ اٌّشىالد االعزّبػ١خ رؼو٠ف اٌطبٌجٍذ ثبِىب١ٔخ ٚاصو ػٍُ االعزّبع فٟ 

 ر١ّٕخ اٌوٚػ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ُ االفالل١خ الػلاك االفزظبطٟ االعزّبػٟ

 

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .54

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - ط
       اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ

 ِّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -2أ

 رؾم١ك ا٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ -3أ

فُٙ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌالَٔبْ وٛٔٗ فوكا اٚ ػضٛا فٟ أَبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلا ثبالٍوح -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و 

 رمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٙب ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ اكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ -6أ
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 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االعزّبع– 1ة 

 للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ ػٍُ االعزّبع – 2ة 

      رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ فُٙ طوائك اٌجؾش االعزّبػٟ  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ 

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 ٚاٌم١ّ١خ .األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ-3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ اٌطبٌجبد-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ
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 إٌّٛمط طو٠مخ ػوع

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 

 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 اٌّمبثٍخ )ٟٚ٘ ِؾبكصخ ِٛعٙخ ِٚزجبكٌخ ث١ٓ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٚاٌؾبٌخ(-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ-3ك

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌٍّؼٍِٛبد-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 افزجبه ّٔٛمط ٌٍّشىالد االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .55

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 2 ػٍُ االعزّبع Sws101 االٌٚٝ

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 اٌشقظٟاٌزقط١ظ ٌٍزطٛه  .56

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد

 القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن

 االستقاللٌة بالعمل
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 الطالب باهمٌة علم االجتماعتحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة واهلٌة لتعرٌف 

 

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١به اٌمجٛي  .57

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة

 المعدل

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .58

 المدخل الى علم االجتماع ، د.عبد اللطٌف عبد الحمٌد العانً واخرون )كتاب منهجً (

 مجد الدٌن عمر خٌريعلم االجتماع ، د. 
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انثشَايطيخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

 ٛحانًٓاساذاألْذاف  ح ٛانًؼشفاألْذاف 

 ثشَايط انخاطح تان

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

ٔانرأْٛهٛح اساخ انؼايح انًٓ

انًٓاساخ األخشٖ  )انًُمٕنح

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 (ٔانرطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشؼهح 2112

 االٔنٗ

Sws101 اعاعٙ ػهى االظرًاع  _    _      _  _   
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

    اٌقلِخ االعزّبػ١خ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .26

 sws101ػٍُ االعزّبع / اٍُ / هِي اٌّموه .27

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .28

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .29

 ٍبػخ ٠ٍٕٛخ 76 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .31

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .31

 أ٘لاف اٌّموه .32

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االعزّبع ٚاٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌؼٍُ االعزّبع ٚػاللخ ػٍُ االعزّبع ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثطوائك اٌجؾش االعزّبػٟ )اٌزبه٠ق١خ ، اٌّمبهٔخ ، االؽظبئ١خ (

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػالد ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّفوكاد ِزٕٛػخ ِٚزٍٍََخ ثزؼو٠ف ػٍُ االعزّبع ٚاٌؾضبهح ٚاٌغّبػخ ٚاٌطجمخ االعزّبػ١خ 

اٌّإك٠خ اٌٝ اٌّشىالد  ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼبِٚبد ػٓ اٌّشىالد االعزّبػ١خ ٚاٌزف١َواد اٌؼ١ٍّخ ٚاُ٘ اٌؼٛاًِ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 االعزّبػ١خ 

 رؼو٠ف اٌطبٌجٍذ ثبِىب١ٔخ ٚاصو ػٍُ االعزّبع فٟ كهاٍخ اٌّشىالد االعزّبػ١خ 

 ر١ّٕخ اٌوٚػ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ُ االفالل١خ الػلاك االفزظبطٟ االعزّبػٟ

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .59

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - ػ
       اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ

 ِّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -2أ

 رؾم١ك ا٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ -3أ

ق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلا ثبالٍوح فُٙ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌالَٔبْ وٛٔٗ فوكا اٚ ػضٛا فٟ أَب-4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و 

 رمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٙب ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ اكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ -6أ

 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االعزّبع– 1ة 

 للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ ػٍُ االعزّبع – 2ة 

      رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ فُٙ طوائك اٌجؾش االعزّبػٟ  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ 
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 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ-3ط

 اٌطبٌجبداٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ -4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 



  
 3انظفؽح 

 
  

 

 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 ِٛعٙخ ِٚزجبكٌخ ث١ٓ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٚاٌؾبٌخ(اٌّمبثٍخ )ٟٚ٘ ِؾبكصخ -1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ-3ك

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌٍّؼٍِٛبد-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 افزجبه ّٔٛمط ٌٍّشىالد االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .61

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 2 ػٍُ االعزّبع Sws101 االٌٚٝ
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 ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .22

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 علم االجتماع)كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 علم االجتماع )مجد الدٌن عمر خٌري( )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 (  اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد )

 بغدادمجلة البحوث النفسٌة _ جامعة 

 مجلة بٌت الحكمة _ الدراسات االجتماعٌة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

https:nabilking21.files. wordpress .com  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػ١ٍّباػلاك ِٕٙبط رله٠ٌ ٌّّبهٍخ 

 ث١ٕخ اٌّموه .23

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء  ػٍُ االعزّبع شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌّؾبضواد 

اٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد

اٌزمبه٠و 

 ٚاٌلهاٍبد
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  االػزّبك ػٍٝ اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌّإٍَبد ٚكٚه اٌلٌٚخ ٌزؼإ٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍّموه

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

  كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:    

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

 5102\5\51تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

  عفاف بدٌع عبٌد                      اسم المعاون العلمً : أ.د.اسم رئٌس القسم : أ.م.د.مٌسم ٌاسٌن    

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  
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 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشم اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

                                                                                              

 مصادقة السٌد العمٌد             

 

 

      

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

قعة ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتو

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .61

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد / لَُ اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .62

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .63

 إٌّٟٙ 
 االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ 

 ثىٍٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .64

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .65

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
ٍٕٞٛ 
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 ال ٠ٛعل ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .66

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .67

 األفوٜ 
 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ –كٚهاد رله٠ج١خ 

 21/2/2119 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .68

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .69

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌزأه٠ق١خ اٌزٟ شٙلرٙب االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ -

براز معالم العادات والتقاليد عمى شعوب أخرى  التأكيد عمى الهوية الثقافية لمشعوب وا 

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ-

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ فظبئض ِٚجبكئ االٔضوٚثٌٛٛع١ب -

 ر١ّٕخ اٌملهاد ٚاٌمبث١ٍبد اٌفىو٠خ ٔؾٛ االػلاك إٌّٟٙ ٌالفظبئٟ -

اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚػوضٙب ٌز١ّٕخ اٌشقظ١خ ػٍٝ اٌم١بكح -

 ٚاٌزقط١ظ فٟ اٌّإٍَخ

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .71

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ؿ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ-1أ

 رؾم١ك ا٘لاف اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ اطبه فُٙ ا١ٌخ االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ-2أ

 وّٛظف فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ اكاهن االفظبئٟ ٌؼٍّٗ االكاهٞ-3أ

 فُٙ اٌفوك ٌطج١ؼخ ػًّ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ  -5أ

 رؼي٠ي ِملهح ٚوفبءح اٌفوك فٟ اكاء ػٍّٗ اٌّإٍَٟ-6أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ِفَٙٛ االٔضوٚثٌٛٛع١ب  – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ٚظبئف ٚػ١ٍّبد االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ– 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ-

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ-

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 فُٙ اٌّإٍَخ وٛؽلح اعزّبػ١خ ٌٙب فظبئظٙب ٚٚظبئفٙب ٚا٘لافٙب اٌزٟ رَؼٝ ٌزؾم١مٙب -1ط         

 اٌملهح ػٍٝ اٌزفبػً االعزّبػٟ كافً االَٔبق ٚاالٔظّخ اٌّقزٍفخ-2ط

 م١ك ا٘لافٗ ٚأغبى ِٙبِٗ فٟ اطبه ِملهرٗ ػٍٝ اكاهح مارٗرؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌت ػٍٝ رؾ-3ط

 فُٙ ربص١و اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ اٌّقزٍفخ ػٍٝ ػًّ اٌّإٍَخ -4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-
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 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ -1ك

 ِٙبهد رٕظ١ّ١خ -2ك

 ِٙبهاد رٛع١ٙ١خ -3ك

 ِٙبهاد هلبث١خ-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 افز١به ّٔٛمط ٌٍّإٍَبد االعزّبػ١خ -

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزؤذ-

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .71

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      
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ِؾبضواد    328SWSI االٌٚٝ 

 االٔضوٚثٌٛٛع١ب 

3 ------ 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .72

 العمل الجماعً ضمن مجموعة العمل بفاعلٌة ونشاط-

 ادارة الذات بفاعلٌة فً اطار االلتزام بالعملٌات االساسٌة لالنثروبولوجٌا -

 وتحفٌزهمقدرة على التواصل مع االخرٌن وتوجٌههم -

 تعزٌز المقدرة  االدارٌة على انجاز االعمال واالنشطة المختلفة-

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة االدارة فً نجاح المؤسسة-

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .73

 قبول مركزي-

 مقابلة شخصٌة-

 المعدل-
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 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .74

 مجموعة محاضرات مادة االنثروبولوجٌا -

- 
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انثشَايط يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االٔضوٚثٌٛٛع١ب  328SWSI /االٔنٗ 2118

 االعزّبػ١خ

 ----       ---   ---   ---   اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 تغذاد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

 انخذيح االظرًاػٛح / كهٛح انرشتٛح نهثُاخ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .34

  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ 328SWSI اٍُ / هِي اٌّموه .35

 اعثٕػٙ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .36

 عُٕ٘ اٌفظً / إٌَخ .37

 22 اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك  .38

 21/2/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .39

 أ٘لاف اٌّموه .41

 االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خرؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌزأه٠ق١خ اٌزٟ شٙلرٙب -

 االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ -

 االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ ػ١ٍّخ ػٓ ٚظبئف ٚفظبئض ِٚجبكئري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ -

اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚػوضٙب ٌز١ّٕخ اٌشقظ١خ ػٍٝ اٌم١بكح -

 ٚاٌزقط١ظ فٟ اٌّإٍَخ

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .26

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ-1أ 

 رؾم١ك ا٘لاف اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ اطبه فُٙ  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ-2أ

 ِّبهٍخ االفظبئٟ ٌؼٍّٗ وبكهاٞ فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -3أ

 ػ١خاكاهن االفظبئٟ ٌؼٍّٗ االكاهٞ وّٛظف فٟ اٌّإٍَخ االعزّب-4أ

براز معالم العادات والتقاليد عمى شعوب أخرىفُٙ اٌفوك ٌطج١ؼخ  -5أ  الهوية الثقافية لمشعوب وا 

 رؼي٠ي ِملهح ٚوفبءح اٌفوك فٟ اكاء ػٍّٗ اٌّإٍَٟ-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ِفَٙٛ  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ– 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ٚظبئف ٚػ١ٍّبد  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ  االٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ– 3ة 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ-

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ-

 

 طوائك اٌزم١١ُ      
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 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 فُٙ اٌّإٍَخ وٛؽلح اعزّبػ١خ ٌٙب فظبئظٙب ٚٚظبئفٙب ٚا٘لافٙب اٌزٟ رَؼٝ ٌزؾم١مٙب -1ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌزفبػً االعزّبػٟ كافً االَٔبق ٚاالٔظّخ اٌّقزٍفخ-2ط

 ٚأغبى ِٙبِٗ فٟ اطبه ِملهرٗ ػٍٝ اكاهح مارٗ رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌت ػٍٝ رؾم١ك ا٘لافٗ-3ط

 فُٙ ربص١و اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ اٌّقزٍفخ ػٍٝ ػًّ اٌّإٍَخ-4ط

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 

 

 ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ  -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ -1ك

 ِٙبهد رٕظ١ّ١خ -2ك

 ِٙبهاد رٛع١ٙ١خ -3ك

 ِٙبهاد هلبث١خ-4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
  مدخل الى االنثروبولوجيااالجتماعية  )د. عبد

    سممان (عمي 

 

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
    ) محمد الخطيب  )االنثروبولوجيا االجتماعية 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد (
االنثروبولوجيا وقضايا االنسان المعاصر ) د. 

 عمي محمد مكاوي (

 االنثروبولوجيا ) د. مصطفى تيموين (مدخل عام في 

 ث١ٕخ اٌّموه .27

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 اٌزم١١ُطو٠مخ  طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االٔضوٚثٌٛٛع١ب  ثىٍٛه٠ًٛ ٍبػخ 3 ٠َٛ ٚاؽل

 االعزّبػ١خ

 اٌمبء ِؾبضواد-

 شوػ ٚرٛض١ؼ-

 افزجبهاد-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-
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ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

 

http://www.nooonbooks.com/social-

sciences/o-u-u-o-o  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29

 اػلاك وزبة ِٕٙغٟ ٌٍّبكح  .4

 اٍزقلاَ ٍٚبئً رم١ٕخ ٚرىٌٕٛٛع١ب ؽل٠ضخ فٟ رله٠ٌ اٌّبكح .5

 اٌم١بَ ثي٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍّإٍَبد ٌزؼو٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٌٍّبكح .6

 

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

  00/3/5102تارٌخ ملء الملف :    

http://www.nooonbooks.com/social-sciences/o-u-u-o-o
http://www.nooonbooks.com/social-sciences/o-u-u-o-o
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 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌع                      ا.م.د مٌسم ٌاسٌن عبٌد اسم رئٌس القسم :    

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 ن قبل دقـق الملف م    

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد                      

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة ٌوفر وصف البرنامج 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .75

 / قسم الخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتكلٌة  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .76

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .77

 إٌّٟٙ 
 قٌادة وبرامج

 سبكالورٌو اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .78

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .79

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .81

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .81

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 00/3/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .82

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .83
 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌزأه٠ق١خ اٌزٟ شٙلرٙب اٌم١بكح

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌٍم١بكح ٚاٌجواِظ فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ

 ِٚظبكه٘ب  ٚفظبئظٙب ِٚجبكئٙب ري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ ٔظو٠بد اٌم١بكح ٚأٔٛاػٙب

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبالرغب٘بد  ٚاالٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٌٍم١بكح  ٚاٌجواِظ فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ فٟ ل١بكح ٚأػلاك اٌجواِظ  فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

 

 وم١بكٞر١ّٕخ اٌملهاد ٚاٌمبث١ٍبد اٌفىو٠خ ٔؾٛ االػلاك إٌّٟٙ ٌالفظبئٟ 

 

اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚػوضٙب ٌز١ّٕخ اٌشقظ١خ ػٍٝ اٌم١بكح 

 اػلاك اٌجواِظ  فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ .
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .84

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ك

 اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ اٌم١بكح فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خاوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ -1أ

 رؾم١ك ا٘لاف اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ اطبه فُٙ آ١ٌخ ل١بكح ٘نٖ اٌّإٍَبد-2أ

 ِّبهٍخ االفظبئٟ ٌؼٍّٗ وم١بكٞ فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -3أ

 ١خاكاهن االفظبئٟ ٌؼٍّٗ االكاهٞ ثٛطفٗ لبئل ضّٓ ِغب١ِغ اٌؼًّ فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ-4أ

 فُٙ اٌفوك ٌطج١ؼخ فظبئض ٍّٚبد اٌشقض اٌم١بكٞ  -5أ

 رؼي٠ي اٌٛػٟ ث١ّٙخ اكهان االّٔبط اٌؾل٠ضخ فٟ ل١بكح اٌّإٍَخ.-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ِفَٙٛ اوً ِٓ اٌم١بكح ٚاٌجواِظ– 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ فظبئض االٔشطخ اٌم١بك٠خ – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ اٌم١بكح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ– 3ة 

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 بفاعلٌة ونشاط جماعةالعمل ضمن ال -1ط         
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 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 ِغ ا٢فو٠ٓاٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ -4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ -1ك

 ِٙبهد رٕظ١ّ١خ -2ك

 ِٙبهاد رٛع١ٙ١خ -3ك

 ِٙبهاد هلبث١خ-4ك   

 ِٙبهاد اٍزور١غ١خ فٟ اػلاك ٚط١بغخ اٌجواِظ -5ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -4

 لمواقف القائد من الجماعةاختٌار نموذج  -5
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -6

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -3
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 تالتقارٌر والدراسا -4

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .85

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 Leadership and اٌضب١ٔخ

Programs/ 

SO2W2LP14 

ِؾبضواد ل١بكح ٚثواِظ 

)ك. ِٕٝ ؽ١له ػجل 

 اٌغجبه(

 ى٠بهاد ١ِلا١ٔٗ 6

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .86

 العمل الجماعً ضمن مجموعة العمل بفاعلٌة ونشاط - 

 ادارة الذات بفاعلٌة فً اطار االلتزام بالعملٌات االساسٌة للقٌادة-
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 قدرة على التواصل مع االخرٌن وتوجٌههم وتحفٌزهم-

 تعزٌز المقدرة  على قٌادة جماعات العمل واعداد البرامج -

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة القٌادة فً نجاح المؤسسة-

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .87

 

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة

 المعدل

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .88

 2119-2118نهؼاو انذساعٙ  د. يُٗ ؼٛذس ػثذ انعثاس(أ.و.)أػذاد  يؽاضشاخ لٛادج ٔتشايط يعًٕػح  -

  2118,ػًاٌ, االسدٌ ,  1طالغ ػثذ انمادس انُؼًٛٙ : " انًذٚش انمائذ " داس انٛاصٔس٘ نهُشش , ط -

 5115 .محمد العزازي أحمد إدرٌس : المقومات السلوكٌة والتنظٌمٌة للمدٌر العصري ، التكامل للنشر والتوزٌع ، مصر ،  -

 0292، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، 4د. لوٌس كامل ، سٌكولوجٌة الجماعات والقٌادة ،ط -
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايطيخشظاخ  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 انشخظٙ(ٔانرطٕس 

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   / انصاَٛح2119

SO2W2LP14 

Leadership 

and 

Programs 

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .42

 Leadership and Programs (  SO2W2LP14) اٍُ / هِي اٌّموه .43

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .44

 ٍٕٛٞ إٌَخاٌفظً /  .45

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .46

 3/2119/ 11 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .47

 أْذاف انًمشس .48
 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌزأه٠ق١خ اٌزٟ شٙلرٙب اٌم١بكح

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌٍم١بكح ٚاٌجواِظ فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ ٔظو٠بد اٌم١بكح ٚأٔٛاػٙب ِٚظبكه٘ب  ٚفظبئظٙب ِٚجبكئٙب

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبالرغب٘بد  ٚاالٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٌٍم١بكح  ٚاٌجواِظ فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ فٟ ل١بكح ٚأػلاك اٌجواِظ  فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ-

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 اٌملهاد ٚاٌمبث١ٍبد اٌفىو٠خ ٔؾٛ االػلاك إٌّٟٙ ٌالفظبئٟ وم١بكٞر١ّٕخ 

 

اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚػوضٙب ٌز١ّٕخ اٌشقظ١خ ػٍٝ اٌم١بكح 

 اػلاك اٌجواِظ  فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ .

 

 

 

. 

 

 

 

 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ  .31

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ اٌم١بكح فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ-1أ

 رؾم١ك ا٘لاف اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ اطبه فُٙ آ١ٌخ ل١بكح ٘نٖ اٌّإٍَبد-2أ

 ِّبهٍخ االفظبئٟ ٌؼٍّٗ وم١بكٞ فٟ اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -3أ

 االفظبئٟ ٌؼٍّٗ االكاهٞ ثٛطفٗ لبئل ضّٓ ِغب١ِغ اٌؼًّ فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خاكاهن -4أ

 فُٙ اٌفوك ٌطج١ؼخ فظبئض ٍّٚبد اٌشقض اٌم١بكٞ  -5أ

 رؼي٠ي اٌٛػٟ ث١ّٙخ اكهان االّٔبط اٌؾل٠ضخ فٟ ل١بكح اٌّإٍَخ.-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 اٌم١بكح ٚاٌجواِظِؼوفخ اٌطبٌت ِفَٙٛ اوً ِٓ – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ فظبئض االٔشطخ اٌم١بك٠خ – 2ة 
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 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ ا١ّ٘خ اٌم١بكح فٟ اٌّإٍَخ االعزّبػ١خ– 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 والدراساتالتقارٌر  -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ -1ك

 ِٙبهد رٕظ١ّ١خ -2ك

 ِٙبهاد رٛع١ٙ١خ -3ك

 ِٙبهاد هلبث١خ-4ك   

 ِٙبهاد اٍزور١غ١خ فٟ اػلاك ٚط١بغخ اٌجواِظ-5ك   
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 د. يُٗ ؼٛذس ػثذ انعثاس(أ.و.)أػذاد  يؽاضشاخ لٛادج ٔتشايط يعًٕػح  - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 2119-2118نهؼاو انذساعٙ 

طالغ ػثذ انمادس انُؼًٛٙ : " انًذٚش انمائذ " داس انٛاصٔس٘ نهُشش ,  -

  2118,ػًاٌ, االسدٌ ,  1ط

محمد العزازي أحمد إدرٌس : المقومات السلوكٌة والتنظٌمٌة للمدٌر  -
 5115 .العصري ، التكامل للنشر والتوزٌع ، مصر ، 

 
، الهٌئة المصرٌة 4سٌكولوجٌة الجماعات والقٌادة ،طد. لوٌس كامل ،  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 0292العامة للكتاب ، 

د. احسان محمد الحسن ، بهٌجة احمد شهاب ، خدمة الجماعة ،  -

 0221بغداد ،

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد (

، ترجمة رمزي ٌس ، جزٌال كونو بكا ، خدمة الجماعة 

مراجعة حسن الساعاتً ، الهٌئة العامة للكتب واالجهزة العلمٌة 

 . 0262، القاهرة ، 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

http://www.daralfiker.com/node/7099 
-http://www.nooonbooks.com/social

o-o-u-u-sciences/o 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .33

 ث١ٕخ اٌّموه .31

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء اٌّؾبضواد ل١بكح ٚثواِظ شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ 6 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌزٛض١ؼاٌشوػ ٚ 

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      

      

      

      

      

      

http://www.daralfiker.com/node/7099
http://www.nooonbooks.com/social-sciences/o-u-u-o-o
http://www.nooonbooks.com/social-sciences/o-u-u-o-o
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 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

عمليااعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي   

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثـؽس انؼهًٙ  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

  00/3/5102تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌع                      ا.م.د مٌسم ٌاسٌن عبٌد اسم رئٌس القسم :    

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  
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 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد                      

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ومخرجات التعلم المتوقعة ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .91

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .91

 إٌّٟٙ 
 اسرة و طفولةرعاٌة 

 سبكالورٌو اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .92

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .93

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي
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 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .94

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .95

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 00/3/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .96

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .97
 

 بها رعاٌة االسرة و الطفولة مرت التً التارٌخٌة بالمراحل الطالبات تعرٌف

 

هػب٠خ اٌطفٌٛخ ِّبهٍبد اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ  –هػب٠خ االٍوح  فً  األساسٌة والمفاهٌم المعلومات بمجموعةمن تزوٌدالطالبات

 هػب٠خ االٍوحح ٚ اٌطفٌٛخ

 ػٓ االٍوح ٚ ٚظبئفٙب ٚ فظبئظٙب .ومبادئ وخصائصلطالباتبخلفٌةعلمٌةعن أهداف تزوٌدا

 .الصغرى الوحدات مستوى علىات الحدٌثة باالتجاه الطالبات تعرٌف

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة اإلعدادالمهنً نحو ألخالقٌة والقٌما الروحالوطنٌة تنمٌة

 

 العلمٌة والمشاركة مهارةالبحث الطالبات إكساب

 فٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةعلىالتفاعالالجتماعٌوالقٌادةاالجتماعٌة

 

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .98

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - م

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد    -1أ

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و
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 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 المشكالت االجتماعٌة –الطفولة  –:االسرة معرفة الطالب لمفهوم - 0ب 

 االسرة و اهمٌتها فً المجتمع العربً المعاصر  اهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 و دورها فً رعاٌة االسرة و الطفولةتمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى -د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -2

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -8
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -2

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -5

 تالتقارٌر والدراسا -6

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .99

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٌَّبقاٍُ اٌّموه أٚ  هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ى٠بهاد ١ِلا١ٔٗ 3 هػب٠خ اٍوح ٚ طفٌٛخ SO2W2FC13 اٌضب١ٔخ
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .111

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدادارة الوقت : ادارة  -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة البحث ا -

 

 ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق .111

 

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة
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 المعدل

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .112

 .3122عفيفي  ،بناء االسرة و ادلشكالت االسرية ادلعاصرة،ادلكتب اجلامعي احلديث، القاهرة، عبد اخلالق حممد

 .325،مصر،ص3122،ادلكتب اجلامعي احلديث،2عالجها،ط، اطفالنا احتياجاهتم و مشكالهتم،و طرق غباري حممد سالمة 
 .0202،المكتب الجامعي الحديث،االسكندرية،0محمد ، ،الخدمة االجتماعية و رعاية االسرة و الطفولة ،ط رأفت عبد الرحمن

 .:311اجلامعي احلديث،حممد عبد الفتاح حممد ،،ظواهر و مشكالت االسرة و الطفولة ادلعاصرة من منظور اخلدمة االجتماعية،ادلكتب 
 .3119مصرن-،دار النشر للجامعات ، القاهرة2،االسرة و التوافق االسري،ط مرسي  كمال ابراهيم
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 نهرمٛٛى ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

انغُح / 

 انًغرٕٖ

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انرٕظٛف انًرؼهمح تماتهٛح 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ  SO2W2FC13    انصاَٛح
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .51

 SO2W2FC13 اٍُ / هِي اٌّموه .51

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .52

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .53

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54

 11/3/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .55

 أ٘لاف اٌّموه .56
 

 .بهاالطرٌقة مرت التً التارٌخٌة بالمراحل الطالبات تعرٌف

 

 .خاصة بصفة الفرد وخدمة عامة االجتماعٌة،بصفة للخدمة األساسٌة والمفاهٌم المعلومات من بمجموعة تزوٌدالطالبات

 

 .ومبادئها وخصائصها الطرٌقة أهداف عن علمٌة بخلفٌة الطالبات تزوٌد

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .الصغرى الوحدات مستوى على االجتماعٌة الخدمة  لممارسة الحدٌثة باالتجاهات الطالبات تعرٌف

 

 .بصفةخاصة الفرد الخدمةاالجتماعٌةبصفةعامةوخدمة فً المهنٌة المهارات الطالبات إكساب

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً نحواإلعداد األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

 االجتماعً التفاعلو الشخصٌة التنمٌة وعرضه العلمٌة فٌإعدادالمادة العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .34

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 معرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب ا  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

        البحث االنثروبولوجًتمكٌن الطلبة من تفهم طرق  - 2ة

 فً العمل االجتماعً االنثروبولوجٌااهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

ّغزّؼخ ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب     -4ة

. 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ادلعاصرة،ادلكتب عفيفي  ،بناء االسرة و ادلشكالت االسرية  عبد اخلالق حممد .2 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 .3122اجلامعي احلديث، القاهرة،

، اطفالنا احتياجاهتم و مشكالهتم،و طرق غباري حممد سالمة  .3
 .325،مصر،ص3122،ادلكتب اجلامعي احلديث،2عالجها،ط

محمد ، ،الخدمة االجتماعية و رعاية االسرة و الطفولة  رأفت عبد الرحمن .4
 .0202،المكتب الجامعي الحديث،االسكندرية،0،ط

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 (المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د

 ث١ٕخ اٌّموه .35

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

هػب٠خ اٍوح ٚ  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ 3 ٠َٛ ٚاؽل

 طفٌٛخ

 اٌمبء اٌّبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد
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حممد عبد الفتاح حممد ،،ظواهر و مشكالت االسرة و الطفولة ادلعاصرة من  .5
 .:311منظور اخلدمة االجتماعية،ادلكتب اجلامعي احلديث،

،دار النشر للجامعات ، 2،االسرة و التوافق االسري،ط مرسي  كمال ابراهيم .6
 .3119مصرن-القاهرة

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد (

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .37

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرراالعتماد على الزيارات   

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 بغداد:  الجامعة    

 التربٌة للبناتكلٌة :  ة/ المعهدالكلٌ   

 الخدمة االجتماعٌة:    القسم العلمً    

 51/5/5102تارٌخ ملء الملف :     

 

 :   التوقٌع    :                                                              التوقٌع    

  أ.د.عفاف بدٌع   لمً :المعاون الع سما أ.م.د.مٌسم ٌاسٌن عبٌد                       : رئٌس القسم سما   

 :                                                         التارٌخ :                                                           لتارٌخ  ا    

   

 

                                                                     

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعًشعبة     

 واألداء الجامعً:ضمان الجودة  شعبة اسم مدٌر    

                   التارٌخ         

 التوقٌع    

                                                                                              

         مصادقة السٌد العمٌد      

 

 

      



  
 6انظفؽح 

 
  

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 لكل مقرر ضمن البرنامجوصف 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .114

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .115

 إٌّٟٙ 
 االؽظبء االعزّبػٟ

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .116

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .117
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 ٍٕٞٛ 

 ال٠ٛعل اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .118

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .119

 األفوٜ 
 كٚهاد رله٠ج١خ

 21/2/2119 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .111

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .111

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ االؽظبء ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِظبكه عّغ اٌج١بٔبد )اٌزبه٠ق١خ ٚا١ٌّلا١ٔخ(

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػالد ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ علٌٚخ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌؼوع اٌج١بٟٔ )اٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ(

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح ػًّ االٍزّبهح االؽظبئ١خ ٚو١ف١خ رظ١ّّٙب

 بد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّيوو٠خري٠ٚل اٌطبٌج
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 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .112

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - ه
       اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ

 ِّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -2أ

 رؾم١ك ا٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ -3أ

فُٙ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ثبْ االؽظبء ػٍُ ٌٗ لٛاػلٖ ٚلٛا١ٕٔٗ وّب أٗ طو٠مخ ػ١ٍّخ رَزقلَ -4أ

 االهلبَ ٌزؾ١ًٍ اٌظفبد ٚاٌظٛا٘و 

 اػزجبه ػٍُ االؽظبء ١ٍٍٚخ ١ٌٌٚ غوضب -5أ

٠َبػل االؽظبء االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػٍٝ رفُٙ ٚأغبى ٚكهاٍخ اٌجؾٛس ثب٠َو طو٠مخ ٚالً وٍفخ -6أ

 ٚعٙل ٚالظو ِلح 

 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االؽظبء– 1ة 

 لبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼج١و ػٕٙب ثٍغخ االهلبَللهح اٌطبٌجخ ػٍٝ ل١بً اٌٛ – 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ روعّخ اٌٛلبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ػٍٝ شىً هٍَٛ ث١ب١ٔخ  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ 

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ-3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ اٌطبٌجبد-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 اٌّمبثٍخ )ٟٚ٘ ِؾبكصخ ِٛعٙخ ِٚزجبكٌخ ث١ٓ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٚاٌؾبٌخ(-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك
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 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ-3ك

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌٍّؼٍِٛبد-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغافزجبه ّٔٛمط ٌٍّشىالد 

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .113

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 2 االؽظبء االعزّبػٟ Swst325 اٌضبٌضخ
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .114

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد

 االخرٌنالقٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز 

 االستقاللٌة بالعمل

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة واهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة علم االجتماع

 

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١به اٌمجٛي  .115

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة

 المعدل

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .116
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 وتطبٌقاته ، د. سعدي شاكر حمودي )كتاب منهجً(علم االحصاء 

 االحصاء االجتماعً ، د. مصطفى خلف عبد الجواد
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛىٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ 

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

 ٛحانًٓاساذاألْذاف  ح ٛانًؼشفاألْذاف 

 ثشَايط انخاطح تان

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

ٔانرأْٛهٛح اساخ انؼايح انًٓ

انًٓاساخ األخشٖ  )انًُمٕنح

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 (ٔانرطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/انًشؼهح 2118

 انصانصح

325swis  االؼظاء

 االظرًاػٙ

 _       _   _    _  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57

    اٌقلِخ االعزّبػ١خ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .58

 325swisاالؽظبء االعزّبػٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .59

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .61

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .61

 ٍبػخ ٠ٍٕٛخ 76 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .62

 2119/ 21/2 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .63

 أ٘لاف اٌّموه .64

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ االؽظبء ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِظبكه عّغ اٌج١بٔبد )اٌزبه٠ق١خ ٚا١ٌّلا١ٔخ(

 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػالد ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ػٓ علٌٚخ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌؼوع اٌج١بٟٔ )اٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ(

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 اوزَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح ػًّ االٍزّبهح االؽظبئ١خ ٚو١ف١خ رظ١ّّٙب

 بد ثّؼٍِٛبد ػٓ ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّيوو٠خري٠ٚل اٌطبٌج

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .117

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - ى
       اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ

 ِّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -2أ

 رؾم١ك ا٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ -3أ

فُٙ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ثبْ االؽظبء ػٍُ ٌٗ لٛاػلٖ ٚلٛا١ٕٔٗ وّب أٗ طو٠مخ ػ١ٍّخ رَزقلَ -4أ

 االهلبَ ٌزؾ١ًٍ اٌظفبد ٚاٌظٛا٘و 

 اػزجبه ػٍُ االؽظبء ١ٍٍٚخ ١ٌٌٚ غوضب -5أ

٠َبػل االؽظبء االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػٍٝ رفُٙ ٚأغبى ٚكهاٍخ اٌجؾٛس ثب٠َو طو٠مخ ٚالً وٍفخ -6أ

 ٚعٙل ٚالظو ِلح 

 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ ػٍُ االؽظبء– 1ة 

 لبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼج١و ػٕٙب ثٍغخ االهلبَللهح اٌطبٌجخ ػٍٝ ل١بً اٌٛ – 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ روعّخ اٌٛلبئغ االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ػٍٝ شىً هٍَٛ ث١ب١ٔخ  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ 
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 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط         

 اكاهح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ل -2ط

 اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي االفو٠ٓ-3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ اٌطبٌجبد-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط

 طو٠مخ اٌّؾبضوح

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 اٌّمبثٍخ )ٟٚ٘ ِؾبكصخ ِٛعٙخ ِٚزجبكٌخ ث١ٓ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ٚاٌؾبٌخ(-1ك

 اوزَبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ  -2ك

 ِٙبهح اٌزبص١و ثبالفو٠ٓ-3ك

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌٍّؼٍِٛبد-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغافزجبه ّٔٛمط ٌٍّشىالد 

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .118

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 2 االؽظبء االعزّبػٟ Swst325 اٌضبٌضخ
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 ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .38

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    
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 ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .41

 علم االحصاء وتطبٌقاته)كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 االحصاء االجتماعً )د.مصطفى خلف عبد الجواد( )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 

 مجلة البحوث النفسٌة _ جامعة بغداد

 مجلة بٌت الحكمة _ الدراسات االجتماعٌة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .41

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ  

 ِٕٙبط رله٠ٌ ٌّّبهٍخ االفزظبطٟ االعزّبػٟ ػ١ٍّباػلاك 

 ث١ٕخ اٌّموه .39

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء  االؽظبء االعزّبػٟ شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌّؾبضواد 

اٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد

اٌزمبه٠و 

 ٚاٌلهاٍبد
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 االػزّبك ػٍٝ اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌّإٍَبد ٚكٚه اٌلٌٚخ ٌزؼو٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍّموه

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

  كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:    

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

 5102\5\ 55تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

  عفاف بدٌع سم المعاون العلمً : أ.د.أاسم رئٌس القسم : أ.م.د.مٌسم ٌاسٌن عبٌد                         

 التارٌخ  :                                                                            التارٌخ   :                                          
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 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشم اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

                                                                                              

 مصادقة السٌد العمٌد    

 

 

      

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .119

 لَُ اٌقلِخ االعزّبػ١خ  –و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .121

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .121

 إٌّٟٙ 
 اعزّبػٟرقط١ظ 

 اٌجىٍٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .122

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .123

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
ٍٕٞٛ 
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 ال ٠ٛعل ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .124

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .125

 األفوٜ 
 كٚهاد رله٠ج١خ

 21/2/2119 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .126

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .127

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌّواؽً اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ِو ثٙب اٌزقط١ظ االعزّبػٟ -

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد االٍب١ٍخ ٌٍزقط١ظ ػِّٛبً ٚاٌزقط١ظ االعزّبػٟ فبطخ-

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ أٛاع اٌزقط١ظ َِٚز٠ٛبرٗ ِٚجبكئٗ ِٚواؽٍٗ-

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌؾبطٍخ فٟ ِغبي اٌزقط١ظ االعزّبػٟ -

 اوَبة اٌطبٌت ِؼوفخ ثبالفزالف ِب ث١ٓ اٌزقط١ظ االشزواوٟ ٚاٌزقط١ظ اٌوأٍّبٌٟ -

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثضوٚهاد اٌزقط١ظ ِٓ اعً رؾم١ك اٌز١ّٕخ فبطخ ثبٌلٚي إٌب١ِخ-

ػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚرمل٠ّٙب ٌز١ّٕخ ِٙبهارٗ اٌفىو٠خ اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ا-

 ٚاٌزقط١ط١خ .

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .128

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   -ً 

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ         -1أ

 اطبه اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌؼ١ٍّبد اٌزقط١ظ االعزّبػٟرط٠ٛو ِغبالد اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ  -2أ

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ػٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّزمبهثخ ٌٍزقط١ظ االعزّبػٟ -3أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اكهان ا١ّ٘خ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ -4أ

 االعزّبػٟ ػٓ اٌّفب١ُ٘ االفوٜري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّٙبهاد اٌفىو٠خ اٌزٟ رّىٕٙب ِٓ ر١١ّي اٌزقط١ظ  -5أ

 اطالع اٌطبٌت ػٍٝ ّٔبمط ٚرغبهة ك١ٌٚخ ِزملِخ ٚٔب١ِخ فٟ ِغبي اٌزقط١ظ االعزّبػٟ -6أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ثّفَٙٛ ِبكح اٌزقط١ظ االعزّبػٟ – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ أٛاع َِٚز٠ٛبد اٌزقط١ظ  – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ كٚه اٌزقط١ظ فٟ ر١ّٕخ ٚرطٛه اٌّغزّغ        – 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ-

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 ٚاٌم١ّ١خ . األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ -ط

 فُٙ ػ١ٍّخ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ ٚكٚه٘ب فٟ رؾم١ك اال٘لاف اٌز٠ّٕٛخ -1ط         

 رؼي٠ي اٌملهح ػٍٝ فُٙ ِزطٍجبد رغ١١و ّٔظ اٌزقط١ظ ثزغ١و فٍَفخ اٌلٌٚخ -2ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اكهان ا١ّ٘خ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ فٟ ِقزٍف ِغبالد اٌؾ١بح-3ط

 ١ب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ ػٍٝ افز١به ٔٛع اٌزقط١ظ اٌّالئُفُٙ رأص١و اٌزغ١واد اٌَ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-
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 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 

 

 

 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ -ك 

 ِٙبهاد فىو٠خ )اوزَبة لبث١ٍخ اٌزفى١و(-1ك

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ )اوزَبة لبث١ٍخ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٛض١ؼ( -2ك

 ِٙبهاد رٕجإ٠خ )لبث١ٍخ اٌزٕجإ ثبالؽلاس(-3ك

 ِٙبهاد ؽل١ٍخ )فُٙ اٌٛالغ فٟ ضٛء اٌظوٚف اٌؾبطٍخ(-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 افز١به ّٔٛمط ٌٍزقط١ظ االعزّبػٟ فٟ اؽلٜ ِغبالد اٌقلِخ االٍب١ٍخ -

 \اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزؤذ -

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .129

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 اٌزقط١ظ االعزّبػٟ  Social planning اٌواثؼخ
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437SWSL 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .131

 باهمٌة القٌام بتخطٌط النشاطات واالعمال المختلفةتوعٌة الطالب -

 تطوٌر مهارات التخطٌط الشخصً لدى الطالب -

 تمكٌن الطالب من ادراك اثر التغٌرات البٌئٌة على الخطة االجتماعٌة-

 تعزٌز المقدرات التحلٌلة والفكرٌة لدى الطالب-

القٌام بزٌارات مٌدانٌة الى المؤسسات الحكومٌة الخدمٌة التً تتبع نمط التخطٌط االجتماعً فً صٌاغة -

 اهدافها
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 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .131

 قبول مركزي-

 مقابلة شخصٌة-

 المعدل-

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .132

 التخطٌط االجتماعً )كتاب منهجً(-

 التخطٌط االجتماعً فً المجتمع المعاصر )متً عطٌة حزام خلٌل(-
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ---      ---   ---   ---    اعاعٙ ذخطٛظ اظرًاػٙ 437SWSL انشاتؼح\2118
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد \فلِخ اعزّبػ١خ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .66

 Social planning (437SWSL)رقط١ظ اعزّبػٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .67

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .68

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .69

 64 اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد  .71

 21/2/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .71

 أ٘لاف اٌّموه .72

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌّواؽً اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ِو ثٙب اٌزقط١ظ االعزّبػٟ -

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد االٍب١ٍخ ٌٍزقط١ظ ػِّٛبً ٚاٌزقط١ظ االعزّبػٟ فبطخ -

 اٌزقط١ظ َِٚز٠ٛبرٗ ِٚجبكئٗ ِٚواؽٍٗري٠ٚل اٌطبٌت ثقٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ أٛاع -

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌزطٛهاد اٌؾبطٍخ فٟ ِغبي اٌزقط١ظ االعزّبػٟ -

 اوَبة اٌطبٌت ِؼوفخ ثبالفزالف ِب ث١ٓ اٌزقط١ظ االشزواوٟ ٚاٌزقط١ظ اٌوأٍّبٌٟ -

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 رؼو٠ف اٌطبٌت ثضوٚهاد اٌزقط١ظ ِٓ اعً رؾم١ك اٌز١ّٕخ فبطخ ثبٌلٚي إٌب١ِخ-

ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌّشبهوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اػلاك اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚرمل٠ّٙب ٌز١ّٕخ ِٙبهارٗ اٌفىو٠خ  اوَبة اٌطبٌت-

 ٚاٌزقط١ط١خ .

 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .42

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال١ّ٘خ كهاٍخ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ         -1أ

 ِغبالد اٌقلِخ االعزّبػ١خ فٟ اطبه اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌؼ١ٍّبد اٌزقط١ظ االعزّبػٟرط٠ٛو  -2أ

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ػٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّزمبهثخ ٌٍزقط١ظ االعزّبػٟ -3أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اكهان ا١ّ٘خ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ -4أ

 رّىٕٙب ِٓ ر١١ّي اٌزقط١ظ االعزّبػٟ ػٓ اٌّفب١ُ٘ االفوٜري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّٙبهاد اٌفىو٠خ اٌزٟ  -5أ

 اطالع اٌطبٌت ػٍٝ ّٔبمط ٚرغبهة ك١ٌٚخ ِزملِخ ٚٔب١ِخ فٟ ِغبي اٌزقط١ظ االعزّبػٟ-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِؼوفخ اٌطبٌت ثّفَٙٛ ِبكح اٌزقط١ظ االعزّبػٟ – 1ة   

 َِٚز٠ٛبد اٌزقط١ظ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ أٛاع – 2ة 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ كٚه اٌزقط١ظ فٟ ر١ّٕخ ٚرطٛه اٌّغزّغ– 3ة 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -

 ٚهُ ػًّ رضم١ف١خ-

 طوائك اٌزم١١ُ      
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 االفزجبهاد إٌظو٠خ -

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 فُٙ ػ١ٍّخ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ ٚكٚه٘ب فٟ رؾم١ك اال٘لاف اٌز٠ّٕٛخ -1ط         

 رؼي٠ي اٌملهح ػٍٝ فُٙ ِزطٍجبد رغ١١و ّٔظ اٌزقط١ظ ثزغ١و فٍَفخ اٌلٌٚخ -2ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اكهان ا١ّ٘خ اٌزقط١ظ االعزّبػٟ فٟ ِقزٍف ِغبالد اٌؾ١بح-3ط

 رأص١و اٌزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ ػٍٝ افز١به ٔٛع اٌزقط١ظ اٌّالئُ فُٙ-4ط   

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -

 طو٠مخ ػوع إٌّٛمط-

 طو٠مخ اٌّؾبضوح-

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-

 

 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ  -ك 

 ِٙبهاد فىو٠خ )اوزَبة لبث١ٍخ اٌزفى١و(-1ك 

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ )اوزَبة لبث١ٍخ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٛض١ؼ( -2ك

 ِٙبهاد رٕجإ٠خ )لبث١ٍخ اٌزٕجإ ثبالؽلاس(-3ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

 التخطٌط االجتماعً )كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 التخطٌط االجتماعً )أ.د. احمد ابراهٌم حمزة( ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

التخطٌط االجتماعً فً المجتمع المعاصر )متً عطٌة خزام 

 خلٌل(

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 اٌؼ١ٍّخ ، اٌجؾٛس،االٍزطالػبد ()اٌّغالد 

 اسس التخطٌط االجتماعً واالقتصادي )بحث (

 تخطٌط الخدمات االجتماعٌة )خلف حسٌن الدلٌمً(

 ِٙبهاد ؽل١ٍخ )فُٙ اٌٛالغ فٟ ضٛء اٌظوٚف اٌؾبطٍخ(-4ك 

 ث١ٕخ اٌّموه .43

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء ِؾبضواد رقط١ظ اعزّبػٟ شٙبكح ثىٍٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌشوػ ٚرٛض١ؼ

 افزجبهاد

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد
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ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx

?id=egb160411-5171663&search=books 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .45

 رط٠ٛو إٌّٙظ اٌّموه -

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ اٌزله٠ٌ -

 اٌم١بَ ثؼوع ّٔبمط ٚرغبهة ؽ١خ ٌلٚي افند اٍٍٛة اٌزقط١ظ االعزّبػٟ-

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:    

 الخدمة االجتماعٌة القسم العلمً    :    

 51/4/5102تارٌخ ملء الملف :     

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb160411-5171663&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb160411-5171663&search=books
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 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌعم.د زٌنب محمد صالح                        اسم رئٌس القسم :    

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 د هاشم أ.م.د أحماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد            

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه  من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .133

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد / لَُ اٌقلِخ االعزّبػ١خ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .134

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .135

 إٌّٟٙ 
 رٕظ١ُ ِغزّغ

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .136

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .137

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 ٍٕٞٛ 

 إٌّٙظ اٌّموه ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .138

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .139

 األفوٜ 
 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ  –كٚهاد رله٠ج١خ 

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .141

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ: رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼوفخ وبألرٟ : .141

 ِفَٙٛ رٕظ١ُ اٌّغزّغ  -1

 ا٘لاف ِٚجبكئ رٕظ١ُ اٌّغزّغ -2

 اٌزؼوف ػٍٝ كٚه االفظبئٟ االعزّبػٟ فٟ كٚائو اٌلٌٚٗ .  -3
 

 اٍزضّبه اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خ ٚرٛظ١فٙب ِٓ اعً ٍل اؽز١بعبد إٌبً ٚاشجبع هغجبرُٙ. -4

 اٌؾ١بح . اٌوثظ ث١ٓ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ٚاٌزقط١ظ ثٙلف رٕظ١ُ اٌّغزّغ فٟ وبفخ ِغبالد -5

 

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .142
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 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   -ُ 

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ رٕظ١ُ اٌّغزّغ  .  -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ كٚه االفظبئٟ فٟ وبفخ كٚائو اٌلٌٚخ .-2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ١ِّياد ػًّ االفظبئٟ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ . -3أ

 ِفَٙٛ ر١ّٕخ اٌّغزّغ .اٌزؼوف ػٍٝ -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ ِٛاعٙخ اٌّشىالد االعزّبػ١خ ػٕل ؽلٚس اٌزغ١١واالعزّبػٟ   . -5أ

 االطالع ثواِظ اٌزقط١ظ ٚاٌز١ّٕخ  ٚاؽلاس اٌزطٛه ٚاٌزٕظ١ُ االعزّبػٟ ٚااللزظبكٞ ٌٍٕبً ٚث١ئبرُٙ.-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ثأ١ّ٘خ  كهاٍخ رٕظ١ُ اٌّغزّغ. رؼو٠ف اٌطبٌجبد– 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االطالع ػٍٝ ِغبالد ػًّ االفظبئٟ االعزّبػٟ فٟ اٌّغزّغ .– 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚكٚهاالفظبئٟ االعزّبػٟ فٟ رٕظ١ُ اٌّغزّغ.  - 3ة 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ. -1
 اٌّٛاض١غ اٌّموهح فٟ ِفوكاد إٌّٙظ رٕظ١ُ اٌّغزّغ .اػلاك رمبه٠و ػٓ  -2
 اٌمبء اٌّؾبضوح ِغ موو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل اٌزٟ رقض اٌّٛضٛع . -3
أٍزقلاَ أٍٍٛة إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه فٟ اٌّٛاض١غ اٌّموهح ٌّفوكاد إٌّٙظ ِغ فزؼ اٌّغبي ٌٍطبٌجبد فٟ  -4

 اٌزؼج١و ػٓ أهاؤ٘ٓ .
 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 إٌظو٠خ . االفزجبهاد -1
 أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد . -2
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ٠ىْٛ اٌزله٠ٌ ضّٓ إٌّٙظ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط ٚثأٍٍٛة ِوْ ٌّغّٛػخ طبٌجبد اٌشؼجخ . -1ط         

 ثشىً علٞ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ثللخ . أؽزواَ اٌٛلذ فٟ اٌّؾبظوح ٚاكاهح اٌشؼجخ-2ط

 اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي اٌطبٌجبد  ٔؾٛ ِواعؼخ اٌّىزجبد ٌٍجؾش ٚاالطالع ػٍٝ اٌّظبكه .-3ط

 ارجبع اٍٍٛة اٌزؼبْٚ ٚاٌَّبػلح ِغ اٌطبٌجبد ثٙلف َِبػلرٙٓ ػٍٝ رمجً اٌّؼٍِٛبد ٚاالٌزياَ .-4ط   

 

 

 

 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ارجبع اٍٍٛة اٌشوػ ٚإٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه . -1
 أرجبع طو٠مخ ػوع اٌّٛضٛع ِٓ فالي ئىو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل . -2
 ٠ىْٛ أٍٍٛة اٌّؾبضوح ثبالطالع ػٍٝ اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . -3
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ . -4

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 إٌظو٠خ . االفزجبهاد -1

 أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد . -2
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 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 اٌّمبثٍخ ٚاٌٍمبءاد اٌغّبػ١خ ث١ٓ اٌزله٠َٟ ٚاٌطبٌجبد .-1ك

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ .-2ك

 اٌملهح ػٍٝ اٌزأص١و ثبالفو٠ٓ . -3ك

 اػزّبك اٍٍٛة اٌّالؽظخ ٚرَغ١ً اٌّؼٍِٛبد.-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 رجبع اٍٍٛة اٌشوػ ٚإٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه .-1

 .أرجبع طو٠مخ ػوع اٌّٛضٛع ِٓ فالي ئىو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل -2

 ٠ىْٛ أٍٍٛة اٌّؾبضوح ثبالطالع ػٍٝ اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-3

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 .االفزجبهاد إٌظو٠خ . -1

 .أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد -2
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .143

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

    2       رٕظ١ُ ِغزّغ swso 340 ِوؽٍخ هاثؼخ

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .144

 

 بفاعلية ونشاط وبأسلوب مرن لمجموعة طالبات الشعبة .يكون التدريس ضمن المنهج  -0

 أحترام الوقت في المحاظرة وادارة الشعبة بشكل جدي والمحافظة على ايصال المعلومات بدقة . -0
 العمل على توجٌه وتحفٌز الطالبات  نحو مراجعة المكتبات للبحث واالطالع على المصادر .-3

 الطالبات بهدف مساعدتهن على تقبل المعلومات وااللتزام .اتباع اسلوب التعاون والمساعدة مع -4
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 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .145

 

 قبول مركزي . -0

 . مقابلة شخصية -3

 .المعدل  -4
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .146

 كتاب المنهج المقرر . -0

 واالجنبية .اعتماد على مواقع الجامعات العربية  -0

 موقع االكاديمي  لالساتذة . -2

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : بغداد   
 الكلية/ المعهد:  كلية التربية للبنات   
 القسم العلمي    : خدمة اجتماعية   
  02/4/0207تاريخ ملء الملف :    
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 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.د.عفاف بدٌعاسم المعاون العلمي :                       زينب محمد صالح رئيس القسم :  م.د.اسم    
 التاريخ  :                                                        التاريخ   :                                                              
 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 احمد هاشماسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:أ.م.د.    
 التاريخ                           
 التوقيع    

 
 مصادقة السيد العميد            

 
 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

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

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .147

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .148

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .149

 إٌّٟٙ 
 جماعةخدمة ال
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 بكالورٌوس  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .151

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .151

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .152

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .153

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة 

 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .154

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .155

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة.

 

 بصفة خاصة. جماعةالجتماعٌة، بصفة عامة وخدمة المن المعلومات والمفاهٌم األساسٌة للخدمة اتزوٌد الطالبات بمجموعة 

 

 تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة الخدمة االجتماعٌة على مستوى الوحدات الصغرى.

 

 بصفة خاصة.لجماعة المهارات المهنٌة فً الخدمة االجتماعٌة بصفة عامة وخدمة اإكساب الطالبات 

 

 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لألخصائٌة االجتماعٌة.

 

التفاعل االجتماعً إكساب الطالبات مهارة البحث  والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة على 

 والقٌادة االجتماعٌة
 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .156

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ص

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد .   -1أ           

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ         

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ . -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 رمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب ثّغزّؼخ . -5أ         

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 جماعةمعرفة الطالب لمفهوم خدمة ال - 0ب         

 فً العمل االجتماعً جماعةب على تقٌٌم مدى اهمٌة خدمة القدرة الطال- 0ب         

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضٌح  -
 طرٌقة عرض النموذج  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 ورش عمل تثقٌفٌة -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضٌح  -
 طرٌقة عرض النموذج  -
 طرٌقة المحاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 
 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (الجماعٌة  المقابلة -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات -4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          
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 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -02

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع  -00
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -00
 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 االختبارات النظرٌة  -2

 التقارٌر والدراسات -8

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .157

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 اٌغّبػخفلِخ  SW GS 220 اٌضبٟٔ

     

     

     

     

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .158

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . - 

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد . -

 القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -

 االستقاللٌة بالعمل -

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة خدمة الفرد -

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .159
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 قبول مركزي 

 مقابلة شخصٌة

 معدل

 
 

 اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظأُ٘ ِظبكه  .161

 ) كتاب منهجً ( جماعةخدمة ال

 طرق الخدمة االجتماعٌة د. محمد سٌد فهمً
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايطيخشظاخ  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 انشخظٙ(ٔانرطٕس 

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ خذيح انعًاػح 220SW GS شاَٛح/يشؼهح 2112
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .74

 SW GS 220  \ فلِخ اٌغّبػخ اٍُ / هِي اٌّموه .75

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .76

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .77

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك  .78

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .79

 أ٘لاف اٌّموه .81

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الطرٌقة.

 
 بصفة خاصة. جماعةالجتماعٌة، بصفة عامة وخدمة التزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم األساسٌة للخدمة ا

 
 تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة الخدمة االجتماعٌة على مستوى الوحدات الصغرى.

 
 بصفة خاصة. جماعةاالجتماعٌة بصفة عامة وخدمة الإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً الخدمة 

 الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لألخصائٌة االجتماعٌة.تنمٌة الروح 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 إكساب الطالبات مهارة البحث  والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة الشخصٌة و التفاعل االجتماعً 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .46

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد . -1أ          

 جماعةمعرفة الطالب لمفهوم خدمة ال. 2أ         

 رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ . -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب طو٠مخ فلِخ اٌغّبػخِؼوفخ ِجبكٜء ا -5أ         

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 خ اٌقبطخ ثبٌّموه. األ٘لاف اٌّٙبهار١  -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة         - 2ة

 قدرة الطالب على تقٌٌم مدى اهمٌة خدمة الفرد فً العمل االجتماعً  - 3ة

 ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب ثّغزّؼخ .رمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ  -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 المجموعة بفاعلٌة ونشاطالعمل ضمن  -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 طوائك اٌزم١١ُ    
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 البنٌة التحتٌة  .48

 ) كتاب منهجً( خدمة الجماعة ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 طرق الخدمة االجتماعٌة د. محمد سٌد فهمً ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  0

     اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها            
 (  ،البحوث،االستطالعات)المجالت العلمٌة

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 
 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

http://kenanaonline.com مصطلحات طرٌقة /
  ( العمل مع الجماعات ) خدمة الجماعه

http://www.socialar.com/ ملتقى االجتماعٌٌن 

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 التاثٌر باالخرٌنمهارة  -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات -4د 

 ث١ٕخ اٌّموه .47

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء اٌّبضواد فلِخ اٌغّبػخ شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      

      

      

      

      

      

http://kenanaonline.com/users/elmasrawy/posts/457725
http://kenanaonline.com/users/elmasrawy/posts/457725
http://kenanaonline.com/users/elmasrawy/posts/457725
http://www.socialar.com/
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .49

التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسياستخذام الىسائل التقنية و   
 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر
 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌع                      م.د.زٌنب محمد صالح اسم رئٌس القسم :     

 التارٌخ  :                                                           التارٌخ   :                                                           
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 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 العمٌدمصادقة السٌد 

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .162

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .163

 إٌّٟٙ 
 خدمة الفرد
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 سبكالورٌو اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .164

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .165

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .166

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .167

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .168

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .169
 

 .تعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌةالتٌمرتبهاالطرٌقة

 

 .تزوٌدالطالباتبمجموعةمنالمعلوماتوالمفاهٌماألساسٌةللخدمةاالجتماعٌة،بصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تزوٌدالطالباتبخلفٌةعلمٌةعنأهدافالطرٌقةوخصائصهاومبادئها

 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 .إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌةفٌالخدمةاالجتماعٌةبصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 

 إكسابالطالباتمهارةالبحثوالمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةعلىالتفاعالالجتماعٌوالقٌادةاالجتماعٌة

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .171
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 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ع

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد    -1أ

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 خدمة الفردمعرفة الطالب لمفهوم - 0ب 

 اهمٌة خدمة الفرد فً العمل االجتماعً قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ونشاطالعمل ضمن المجموعة بفاعلٌة  -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط



  
 2انظفؽح 

 
  

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 التاثٌر باالخرٌنمهارة  -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -03

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -04
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -05

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -2

 تالتقارٌر والدراسا -02
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .171

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 فلِخ اٌفوك swis 326 اٌضبٌش

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .172

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 مة الفردتحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة خد -
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 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .173

 

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة

 المعدل

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .174

 خدمة الفرد ) كتاب منهجً (

 الخدمة االجتماعٌة فً المجتمع العربً المعاصر )د.فٌصل محمود غرابٌه(
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ خذيح انفشد swis 326   /يشؼهح شانصح2112
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .82

 swis 326  \فلِخ اٌفوك   اٍُ / هِي اٌّموه .83

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .84

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .85

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .86

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .87

 أ٘لاف اٌّموه .88
 

 .تعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌةالتٌمرتبهاالطرٌقة

 

 .تزوٌدالطالباتبمجموعةمنالمعلوماتوالمفاهٌماألساسٌةللخدمةاالجتماعٌة،بصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تزوٌدالطالباتبخلفٌةعلمٌةعنأهدافالطرٌقةوخصائصهاومبادئها

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 .إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌةفٌالخدمةاالجتماعٌةبصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 

 التفاعالالجتماعًوةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةإكسابالطالباتمهارةالبحثوالمشارك

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .51

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 خدمة الفردمعرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب طو٠مخ فلِخ اٌفوك -5أ

 ٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        - 2ة

 اهمٌة خدمة الفرد فً العمل االجتماعً قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

ّغزّؼخ ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب     -4ة

. 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .52

 خدمة الفرد ) كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

االجتماعٌة فً المجتمع العربً المعاصر )د.فٌصل الخدمة  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 محمود غرابٌه(

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد  (

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 

 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 االخصائً االجتماعً و الحالة (المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د

 ث١ٕخ اٌّموه .51

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء اٌّبضواد فلِخ اٌفوك شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      

      

      

      

      

      



  
 4انظفؽح 

 
  

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ة ـ

.... 

https://www.scribd.comمفاهٌم خدمة الفرد 

https://nabilking21.files.wordpress.com 

 نظرٌات خدمة الفرد

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .53

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغدادالجامعة  :    

https://www.scribd.com/
https://www.scribd.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
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 كلٌة التربٌة للبنات الكلٌة/ المعهد:     

 قسم الخدمة االجتماعٌة القسم العلمً    :    

 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :     

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌع                      م.د.زٌنب محمد صالح  اسم رئٌس القسم :   

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 مد هاشم أ.م.د. اح اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد            

 

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        
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ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .175

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .176

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .177

 إٌّٟٙ 
 اٌطج١خ  اٌقلِخ االعزّبػ١خ 

 ثىبٌٛه٠ًٛ  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .178

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .179

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
ٍٕٞٛ 

 إٌّٙبط اٌزؼ١ٍّٟ اٌٛىاهٞ  ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .181

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .181

 األفوٜ 
 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ 

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .182

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .183

 طجمذ ثٙبرؼو٠ف اٌطبٌجبد ثأ١ّ٘خ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفزوح اٌي١ِٕخ اٌزٟ 

رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍقلِخ االعزّبػ١خ ثشىً ػبَ ٚاٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ 

 ثشىً فبص 

اػطبء ا١ّ٘خ فبطخ ٌٍّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّب١٘ٗ اٌقظبئض ٚاٌّجبكئ اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب اٌقلِخ 

 االعزّبػ١خ اٌطج١خ .

رؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ ٚاٌؼٍَٛ االفوٜ ٌغوع اوزَبة اٌطٍجخ اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ فٟ ع١ّغ 

 ِإٍَبد اٌلٌٚخ ٚكػُ ا١ٌَّوح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌز٠ّٕٛٗ فٟ اٌّغزّغ 
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .184

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ط

 رطج١ك اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ) إٌظو٠خ (  ثشىً رطج١مٟ     -1أ

 رط٠ٛو اِىب١ٔخ االفظبئٟ االعزّبػٟ )اٌطٍجخ ( ِٓ فالي االٍزفبكح اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّغبي اٌزطج١مٟ  -2أ

 هػب٠خ اٌؼّالء ) اٌَّزف١ل٠ٓ ( ِٓ فالي رمل٠ُ اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ اٌطج١خ  -3أ

 اكهان كٚه االفظبئٟ االعزّبػٟ ِٓ فالي رؼبٍِٗ ِغ اٌفوك ٚاٌغّبػخ ٚاٌّغزّغ -4أ

 رؾل٠ل اٌّشىالد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّغزّغ ٚٚعٛك اٌؾٍٛي اٌالىِٗ ٌٙب  -5أ

 ى٠بكح اٌضمخ ثبٌٕفٌ ِٓ فالي اكاء االكٚاه االعزّبػ١خ ٚاٌٛظ١ف١خ -6أ

 ٔبِظ األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجو –ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِّبهٍخ إٌّٙٗ فٟ اٌّغبي اٌؼٍّٟ  – 1ة 

 رط٠ٛو كٚه اٌطبٌجبد ِٓ فالي اٌزؼو٠ف ػٍٝ ِب١٘خ  اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ فٟ اٌّغزّغ – 2ة 

 رؾل٠ل طوق اٌقلِخ االعزّبػ١خ ثشىً ػبَ ٚطو٠مخ رمل٠ُ اٌقلِخ االعزّبػ١خ ثشىً فبص  - 3ة 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 طو٠مخ شوػ اٌّبكح ِغ ِشبهوخ اٌطبٌجبد ثنٌه  -1
 طو٠مخ هٍُ اٌّقططبد اٌزٛض١ؾ١خ  -2
 اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ   -3
 طو٠مخ اٌمبء اٌّؾبضواد  -4
5-  

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد إٌظو٠خ
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 اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌزطج١م١خ 

 

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌظلق فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ٚاٌزفبُ٘ اٌغبك فٟ اكاء اكٚاهُ٘ االعزّبػ١خ  -1ط         

 رؾم١ك اٌناد ثشىً ٚاضؼ ِٓ فالي رمل٠ُ اٌقلِبد االعزّبػ١خ ثشىً طؾ١ؼ -2ط

 اهشبك اٌطٍجخ ِٓ فالي اٌقجوح اٌزٟ رٛطٍذ ا١ٌٙب  -3ط

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌٛلذ ٚاالٌزياَ ثٗ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبظوٖ ثشىً ِفظً ٚٚاضؼ فٟ اٌشوػ ٚاٌزفظ١ً 

 طو٠مخ اٌّشبهوخ فٟ شوػ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاالٍزبم

 رٛض١ؼ  اٌّقططبد ٚاالشىبي ٚاٌغلاٚي 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ 
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 ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ -ك 

 ِٙبهح اٌّالؽظخ ٚاٌزشغ١ً -1ك

 ِٙبهح كهاٍخ اٌؾبٌخ ٚاٌىشف ػٓ اصبه٘ب  اٌظؾ١خ -2ك

 ِٙبهح اوزَبة صمخ اٌؼّالء ِٓ فالي االكاء اٌزطج١مٟ ٚاٌّؼوفٟ -3ك

 العزّبػ١١ٓ اٌطج١١ٓ اٌزبص١و اٌّزجبكي ث١ٓ االفظبئ١١ٓ ا-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ  -1
 هٍُ اٌّقططبد اال٠ضبؽ١خ  -2
 طوػ االِضٍخ اٌشقظ١خ ٚاٌؼبِخ ٌٍٛلٛق ػٍٝ ٔٛع اٌّشىٍخ ٚاػطبئٙب اٌؾٍٛي االىِخ  -3

 

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 االفز١بهاد إٌظو٠خ  -1
 وزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ  -2

 

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .185

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

  sw  sm   Medical  social  433 اٌواثؼخ 

service  

  ٍبػزبْ
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .186

 

 

 

 

 

 

 اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل(ِؼ١به  .187
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 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .188
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 نهرمٛٛىٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح 

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 

 أعاعٙ اعى انًمشس

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انرٕظٛف انًرؼهمح تماتهٛح 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/ انًشؼهح  2112

 انشاتؼح 

Medical  

social  

service 

خذيح يح 

 اظرًاػٛح طثٛح 

ــــــ    اعاعٙ 

 ـ

ــــــ    ــــــ   ــــــ  

 ـ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89

 اٌقلِخ االعزّبػ١خ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .91

 Medical social serviesاٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ /  اٍُ / هِي اٌّموه .91

 اٍجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .92

 ٍٕٛٞ  اٌفظً / إٌَخ .93

 ٍبػخ  81 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .94

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .95

 أ٘لاف اٌّموه .96

 تزوٌد الطالبات بنبذة تارٌخٌة عن الخدمة االجتماعٌة االجتماعٌة 

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات العامة والخاصة بالمفاهٌم والمصطلحات عن الخدمة االجتماعٌة الطبٌة 

 تحدٌد النظرٌات والمدارس التنظٌرٌة حول المادة اعاله 

 تنمٌة روح المواطنه عند الطالبات فً ممارسة المهنة 

 اكتساب الطالبات المهارة العالٌة فً كتابة البحوث والدراسات العلمٌة 

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

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

 ؛البرنامج.
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 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .54

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اربؽخ اٌفوطخ ٌٍزٍٛغ ثبٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ػٓ طو٠ك اٌؼًّ اٌغبك ِغ اٌّشىالد االعزّبػ١خ  -1أ

 رجظ١و اٌطٍجخ ثّفَٙٛ اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ  -2أ

 رؾم١ك اال٘لاف اٌّوع١خ ٌٍّٕٙخ اٌطج١خ فٟ هػب٠خ اٌّوضٝ  -3أ

فُٙ االفظبئٟ االعزّبػٟ ٌلٚهٖ  االَٔبٟٔ ٌىٛٔخ فوك ٚػضٛ ٠ّضً االَٔبق اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -4أ

 ٚاالٍو٠خ 

 اٌزٛطً اٌٝ رؾم١ك ِجبكئ اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ   -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ  االَٔبْ فٟ اكاء ٌٛظبئفخ االعزّبػ١خ  اٌطج١خ   -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ االفظبئٟ االعزّبػٟ اٌطجٟ ٌؼٍّخ ٚفك  اطبه ٔظوٞ ٚػٍّٟ ِغ ػّالئٗ اٌّوضٝ  – 1ة

 ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِؼوفخ اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ ٚاٌَجً اٌّإك٠خ ا١ٌٙب رّى١ – 2ة

 كػُ للهح اٌطبٌجبد ػٍٝ رمل٠ُ ِلٜ ا١ّ٘خ اٌقلِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ فٟ اٌّغزّغ    - 3ة

 اٌزّىٓ ِٓ ِؼوفخ كٚه اٌؼ١ًّ ٚرشق١ض اٌّشىالد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب      -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبظواد 

 ٚهُ ػًّ
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  -2
 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ  -3

 

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼًّ اٌغّبػٟ ثشىً فبػً ِٚؼجو ػٓ اٌّشىالد االعزّبػ١خ  -1ط

 اٌؼًّ ثّٛاػ١ل ضّٓ علٚي ٠ِٟٛ ٚاٍجٛػٟ ِغ رؾل٠ل اال٠ٌٛٚبد ٍِيِخ ثبٌملهح ػٍٝ االٔغب -2ط

 رٛع١ٗ ٚرؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ضّٓ ِغبي ػٍُّٙ -3ط

 اٌزفبُ٘ ثشىً ػٍّٟ ٚٚاضؼ ِغ اٌطٍجخ   -4ط

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبظواد 

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ 

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .56

 الخدمة االجتماعٌة الطبٌة ) كتاب منهجً ( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

الخدمة االجتماعٌة الطبٌة دراسة مٌدانٌة ) د. ناهدة عبد الكرٌم   ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 ،  د. زٌد عبد الكرٌم (

ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت 

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌجؾٛس ،االٍزطالػبد (

 مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة /جامعة بغداد 

 مجلة كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد

 مجلة بٌت الحكمة للدراسات االجتماعٌة 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 اٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ ِغ اٌؼ١ًّ ٚاطؾبة اٌؼب٘بد إٌف١َخ ٚاٌغَل٠خ ٚاٌزٛظ١ف اٌقبص ثُٙ  -1ك

 اوزَبة اٌقجوح ٚاٌزى١ف ِغ اٌؼّالء -2ك

 اٌزأص١و ٚ اٌزأصو ِغ االفو٠ٓ ِٓ فالي اٌّٙبهاد اٌّؼوف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ   -3ك

 ارجبع طو٠مخ اٌّمبثٍخ ٚاٌّالؽظخ ٚاٌزَغ١ً ٌغوع رؾل٠ل ؽبٌخ اٌؼ١ًّ    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .55

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ
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ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .57

 اٍزقلاَ االشىبي ٚاٌّقططبد ٌزله٠ٌ اٌّموه اٌلهاٍٟ 

 اػلاك ِٕٙبط رطج١مٟ ٌّّبهٍخ االفظبئٟ االعزّبػٟ اٌطجٟ  ٌؼٍّخ 

البِخ ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍّإٍَبد اٌوػ٠ٛخ ٚكٚه اٌلٌٚخ ٌغوع ٚلٛف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّشىالد ٚاٌّؼبٔبد 

 االعزّبػ١خ ثغبٔجٙب ا١ٌّلأٟ 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 أ.د.عفاف بدٌع اسم المعاون العلمً :  م.د.زٌنب محمد صالح                      اسم رئٌس القسم :     

 التارٌخ  :                                                         التارٌخ   :                                                             

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 احمد هاشمأ.م.د.اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد                      
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 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها مبرهناً 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .189

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .191

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .191

 إٌّٟٙ 
 طرق البحث االجتماعً

 بكالورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .192

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .193

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .194

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .195

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .196

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .197
 

 .بطبٌعة المعرفة العلمٌة وخطوات البحث العلمً الطالبات تعرٌف

 

 .التعرٌف باهم النظرٌات العلمٌة المستخدمة فً البحث

 

 .تعرٌف الطالبات بأهم المناهج المستخدمة بالحث االجتماعً
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 .تعرٌف الطالبات بوسائل جمع البٌانات

 

 .تدرٌب الطالبات على كٌفٌة اجراء المقابالت المٌدانٌة لدراسة المبحوثٌن

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

 االجتماعً التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 االجتماعٌة والقٌادة

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .198

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ظ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد    -1أ         

 .   ١ِلأٟ ػٍّٟئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ِّبهٍخ األفظبرّى١ٓ  -2أ         

 . اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح فٟ وزبثخ اٌجؾٛس االعزّبػ١خ  -3أ

 ٌٍّجؾٛص١ٓاوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح اٌؼ١ٍّخ العواء كهاٍخ ؽبٌخ  -4أ

 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ة لطرق البحث االجتماعًمعرفة الطالب- 0ب          

  ة طرق البحث االجتماعًاهمٌ قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 اجراء البحوث المٌدانٌةتمكٌن الطلبة من – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -
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 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 التاثٌر باالخرٌنمهارة  -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   
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 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -06

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -02
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -08

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -00

 تالتقارٌر والدراسا -00

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .199

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 Methods of social  اٌضبٟٔ

research 

 ---- 2 طوق اٌجؾش االعزّبػٟ
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .211

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 عرٌف الطالب باهمٌة خدمة الفردتحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لت -

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .211

 

 قبول مركزي 

 

 

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .212

   0283عبد الباسط محمد حسن،اصول البحث االجتماعً،

 0222 احسان محمد الحسن ، عبد المنعم الحسنً ، طرق البحث االجتماعً ،
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 Methods of  /يشؼهح شاَٛح2112

social 

research 

طشق انثؽس 

 االظرًاػٙ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .98

   طوق اٌجؾش االعزّبػٟ Methods of social research  اٍُ / هِي اٌّموه .99

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .111

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .111

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 72 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .112

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .113

 أ٘لاف اٌّموه .114
 

 .بطبٌعة المعرفة العلمٌة وخطوات البحث العلمً الطالبات تعرٌف

 

 .التعرٌف باهم النظرٌات العلمٌة المستخدمة فً البحث

 

 .تعرٌف الطالبات بأهم المناهج المستخدمة بالحث االجتماعً

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .بوسائل جمع البٌاناتتعرٌف الطالبات 

 

 .تدرٌب الطالبات على كٌفٌة اجراء المقابالت المٌدانٌة لدراسة المبحوثٌن

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

  االجتماعً التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .58

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 خدمة الفردمعرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب طو٠مخ فلِخ اٌفوك -5أ

 ٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        - 2ة

  طرق البحث االجتماعًاهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

 .رله٠ت اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ اعواء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ     -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد
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 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 بفاعلٌة ونشاطالعمل ضمن المجموعة  -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 والمٌدانٌةاكساب الطالبات مهارة عالٌة الجراء البحوث النظرٌة  -0د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .61

طرق البحث االجتماعً ) كتاب منهجً()د.احسان محمد  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ود.عبد المنعم الحسنً

 الباسط محمد حسن(اصول البحث العلمً )عبد  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد  (

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 

 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د

 ث١ٕخ اٌّموه .59

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

طوق اٌجؾش  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 االعزّبػٟ

 اٌمبء اٌّبضواد

 اٌزٛض١ؼ اٌشوػ ٚ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد
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ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

https://www.scribd.com 

https://nabilking21.files.wordpress.com  

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .61

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليااعذاد   

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

  
 

 
 
 
 
 
 

 بغدادالجامعة  :    
 كلية التربية للبناتالكلية/ المعهد:      
 خدمة اجتماعيةالقسم العلمي    :    
 02/4/0207تاريخ ملء الملف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.د.عفاف بدٌع اسم المعاون العلمي :                      م.د.زينب محمد صالح اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 

https://www.scribd.com/
https://www.scribd.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
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 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 أ.م.د.احمد هاشماسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

 
 مصادقة السيد العميد            

 
 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

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

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .213

 التربٌة للبناتكلٌة  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .214

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .215

 إٌّٟٙ 
 علم اجتماع العائلة

 بكالرٌوس  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .216

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .217

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .218

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .219

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة
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 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .211

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .211
 

 لرعاٌة العائلةتعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌة

 
 .بصفةخاصةعلم اجتماع العائلةتزوٌدالطالباتبمجموعةمنالمعلوماتوالمفاهٌماألساسٌةللخدمةاالجتماعٌة،بصفةعامة

 
تقوٌه وتعمٌق العالقات الفرد بعائلته من جهه وعالقه العائله بالمجتمع المحلً الكبٌر من جهه  عنتزوٌدالطالباتبخلفٌةعلمٌة

 .اخرى
زاله أو تخفٌف مشكالت العائله عن طرٌق تشخٌصها اوال والتعرف على اسبابها او اتعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسة

  .واثارها الغرٌبه ومعالجتها للتحرر من ادرانها
فً دعم مكانه العائله فً المجتمع وتعزٌز امكانٌاتها وقدراتها المادٌه والبشرٌه على اسس حدٌث إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌة

 . وثابته
 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 

 إكسابالطالباتمهارةالبحثوالمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةعلىالتفاعالالجتماعٌوالقٌادةاالجتماعٌة

 
 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .212

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - ع
وجعلها متكٌفة ومتجاوبة مع كافة المؤسسات التً جعل األسرة منسجمة ومتكٌفة مع األسر األخرى فً المجتمع  -0أ

 ٌتكون منها المجتمع اإلنسانً .
 .تعمٌق وعً األسرة بأداء وظائفها األساسٌة والثانوٌة  -0أ
مساعدة األسرة على مواجهة وتصفٌة مشكالت الزواج التً تواجه المجتمع العربً  كالمهور العالٌة  وزٌادة  -3أ

 ن  الزواج  والطالق  وتأخر الزواج  وكثرة المشاحنات الزوجٌة  تكالٌف الزواج والعزوف  ع
 ٌتضح دور علم االجتماع األسري فً تقوٌة العالقات الداخلٌة فً األسرة وتقوٌة العالقات القرابٌة . -4أ
البشرٌة تظهرأهمٌة علم االجتماع األسري فً دعم مكانة األسرة فً المجتمع وتعزٌز امكاناتها وقدراتها المادٌة و-5أ

 فً بناء واعادة بناء المجتمع على أسس رصٌنة وثابتة .
 توعٌة و ارشاد العائلة بالتكٌف االجتماعً الفرادها. -6أ

 
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 علم اجتماع العائلةمعرفة الطالب لمفهوم - 0ب 

 العائلة فً التماسك االسري و التنشئة االجتماعٌة. علم اجتماعقدرة الطالب على تقٌٌم مدى اهمٌة  - 0ب         

 .دور العائلة فً االستقرار االسريتمكٌن الطلبة من تفهم  – 3ب 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضٌح  -
 طرٌقة عرض النموذج  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -

 ورش عمل تثقٌفٌة -
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         
 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -0ج
 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ج

 التعاون و التفاهم بٌن الطلبة-4ج   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضٌح  -
 طرٌقة عرض النموذج  -
 طرٌقة المحاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 
 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 
 رشاد و التأهٌل االسرياال-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -02
 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -02
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -00
 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -03
 تالتقارٌر والدراسا -04

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .213

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 ػٍُ اعزّبع اٌؼبئٍخ  SW SF 324 اٌضبٌش
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .214

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . - 
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد . -
 القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -
 بالعملاالستقاللٌة  -
 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة خدمة الفرد -
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .215

 
 قبول مركزي 

 
 مقابلة شخصٌة

 معدل
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .216
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 ، د. صبٌح عبد المنعم) كتاب منهجً(علم اجتماع العائل  ملٌحة عونً القصٌر 
 علم اجتماع العائلة ) د. احسان محمد الحسن (
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 انًطهٕتح يٍ انثشَايطيخشظاخ انرؼهى  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘
األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 
األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 
انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ػهى اظرًاع  SW SF 324 /يشؼهح شانصح2112

 انؼائهح
---   ---  اعاعٙ

- 
    ---   ---    
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 خدمة اجتماعٌة  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .116

 /    علم اجتماع العائلة  SW SF324 اٍُ / هِي اٌّموه .117

 اسبوعً أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .118

 سنوي اٌفظً / إٌَخ .119

 ساعة سنوٌا 26 اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد  .111

 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .111

 أ٘لاف اٌّموه .112
 

 لرعاٌة العائلةتعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌة

 
 .بصفةخاصةعلم اجتماع العائلةتزوٌدالطالباتبمجموعةمنالمعلوماتوالمفاهٌماألساسٌةللخدمةاالجتماعٌة،بصفةعامة

 
تقوٌه وتعمٌق العالقات الفرد بعائلته من جهه وعالقه العائله بالمجتمع المحلً الكبٌر من جهه  عنتزوٌدالطالباتبخلفٌةعلمٌة

 .اخرى
زاله أو تخفٌف مشكالت العائله عن طرٌق تشخٌصها اوال والتعرف على اسبابها او اتعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسة

  .واثارها الغرٌبه ومعالجتها للتحرر من ادرانها
فً دعم مكانه العائله فً المجتمع وتعزٌز امكانٌاتها وقدراتها المادٌه والبشرٌه على اسس حدٌث إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌة

 . وثابته
 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 السماح بتراكم المعارف العلمٌة فً طرٌقة العمل مع الحاالت . -0أ
 علم اجتماع العائلةمعرفة الطالب لمفهوم . 0أ         
 . المقررتحقٌق أهداف المهنة فً رعاٌة العمالء وتطوٌر  -3أ
فهم األخصائً االجتماعً لإلنسان كونه فرداً أو عضواً فً أنساق اجتماعٌة متعددة تبدأ باألسرة  -4أ

 وتنتهً بالمجتمع الكبٌر
 علم اجتماع العائلة قوم علٌها معرفة مبادىء التً  ٌ -5أ         

 زٌادة قدرة وفاعلٌة الفرد فً أدائه لوظائفه االجتماعٌة  -6أ
 ١خ اٌقبطخ ثبٌّموه. األ٘لاف اٌّٙبهار  -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 اهمٌة علم االجتماع العائلة فً تنشئة االبناء .تمكٌن الطلبة من تفهم   - 2ة

 صحٌحة.علم اجتماع العائلة فً بناء االسرة وفق اسس قدرة الطالب على تقٌٌم مدى اهمٌة   - 3ة

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب   -4ة
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 
 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0
 التقارٌر والدراسات -0
 اختبارات ٌومٌة- 3

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -0ج
 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -0ج
 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ج

 التعاون و التفاهم بٌن الطلبة-4ج   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 
 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

علم اجتماع العائل  ملٌحة عونً القصٌر ، د. صبٌح عبد المنعم) كتاب  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 منهجً(

 

 محمد الحسنعلم اجتماع العائلة د. احسان  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

    اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب             

 ()اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس ٚاالٍزطالػبد 

 الكوٌت –مجلة العلوم االجتماعٌة 
 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

االجتماع العائلً للدكتور بهاء الدٌن خلٌل علم 
 www.kau.edu.saتركٌة.

http://www.olc.bu.edu.eg/  علم اجتماع العائلة ) برنامج دراسة
 المجتمع(

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .65

الدراسًاستخدام الوسائل التقنٌة و التكنولوجٌة لتدرٌس المقرر   
 اعداد منهاج تدرٌس لممارسة االخصائً االجتماعً عملٌا

 االعتماد على الزٌارات المٌدانٌة للمؤسات و دور الدولة لتعرٌف الطالب باهمٌة الجانب التطبٌقً للمقرر
 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 االرشاد و التأهٌل االسري-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات -4د   

 ث١ٕخ اٌّموه .63

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ػٍُ اعزّبع  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌؼبئٍخ
 اٌمبء اٌّبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ
 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد
      
      
      
      
      
      

http://www.olc.bu.edu.eg/
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :   

 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :   

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌع                       م.د.زٌنب محمد صالح اسم رئٌس القسم :   

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    
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 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد            

 

 

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا اٌجازاً ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً 

وٌصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .217

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .218

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .219

 إٌّٟٙ 
 علم االجرام

 بكالورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .221

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ: .221

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .222

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .223

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة
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 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .224

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .225
 

 .بهاالطرٌقة مرت التً التارٌخٌة بالمراحل الطالبات تعرٌف

 

 لعلم االجرام  والنظرٌات الرئٌسة فٌها والمفاهٌماألساسٌةالمعلومات تزوٌدالطالباتبمجموعةمن

 

 .وخصائصهاومبادئهامادةعلمٌةعنأهدافاللطالب بالخلفٌة التزوٌدا

 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 .إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌةفٌالخدمةاالجتماعٌةبصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 

 لمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةعلىالتفاعالالجتماعٌوالقٌادةاالجتماعٌةوا إكسابالطالباتمهارةالبحث

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .226

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ؽ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد   -1أ

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب  -5أ
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 خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 لموضوع علم االجراممعرفة الطالب - 0ب 

 فً العمل االجتماعً علم االجراماهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 التعامل مع المظاهر االنحرافٌة  فً المجتمعتمكٌن الطلبة من تفهم طرق – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (و المقابلة )-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 باالخرٌن مهارة التاثٌر -3د

 والتسجٌل للمعلوماتمهارة المالحظة -4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -00

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -03
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -04

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -05

 تالتقارٌر والدراسا -06

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .227

 هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 ػٍُ االعواَ    321SWC اٌضبٌش
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 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .228

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً:العمل  - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 االجرامتحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة واهلٌة لتعرٌف الطالب بأهمٌةعلم  -

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .229

 

 قبول مركزي 
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 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .231

 علم االجرام) كتاب منهجً (

Sociology of Deviant Behavior 
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى ٚشظٗ

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ ػهى االظشاو    321SWC /يشؼهح شانصح2112
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113

 اعزّبػ١خفلِخ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .114

 criminology\ػٍُ االعواَ   اٍُ / هِي اٌّموه .115

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .116

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .117

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .118

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .119

 أ٘لاف اٌّموه .121
 

 ت بها دراسة الجرٌمة مرتعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌةالتٌ

 

 لعلم االجرام والنظرٌات الرئٌسة فٌها والمفاهٌماألساسٌةالمعلومات  تزوٌدالطالباتبمجموعةمن

 

 .وخصائصهاومبادئهامادة علمٌةعنأهدافاللطالب بالخلفٌة التزوٌدا

هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر

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

 ؛البرنامج.
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 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 .بصفةخاصةاالجرام وعلمإكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌةفٌالخدمةاالجتماعٌةبصفةعامة

 

 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 جتماعٌةلمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةعلىالتفاعالالجتماعٌوالقٌادةاالوا إكسابالطالباتمهارةالبحث

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .66

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 خدمة الفردمعرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب طو٠مخ فلِخ اٌفوك -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        - 2ة

 اهمٌة خدمة الفرد فً العمل االجتماعً قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب   -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد
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 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 (المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .68

 علم االجرام) كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 Sociology of Deviant Behavior,  Marshal ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

Clinard 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌجؾٛس، االٍزطالػبد (

 مجلة كلٌة االداب/ جامعة بغداد

 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 بٌت الحكمة -مجلة دراسات اجتماعٌة 

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د

 ث١ٕخ اٌّموه .67

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌمبء اٌّبضواد االعواَػٍُ  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد
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ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 World developmentمجلة التنمٌة الدولٌة  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .69

 استخذام الىسائل التقنية والتكنىلىجية  لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

الجانب التطبيقي للمقرراالعتماد على الزيارات الميذانية للمؤساتىدور  الذولة لتعريف الطالب باهمية   

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    
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  02/4/5102تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 اسم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌع                     م.د.زٌنب محمد صالح اسم رئٌس القسم :     

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 د هاشمأ.م.د.احماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد                      

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .231

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .232

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .233

 إٌّٟٙ 
 المدخل الى علم االنسان

 سبكالورٌو اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .234

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .235

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .236

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .237

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

  02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .238

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .239
 

 .تعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌةالتٌمرتبهاالطرٌقة

 

 فً علم االنسان  تزوٌدالطالباتبمجموعةمنالمعلوماتوالمفاهٌماألساسٌة

 .ومبادئ علم االنسان  وخصائصلطالباتبخلفٌةعلمٌةعن أهداف تزوٌدا

 .الصغرى الوحدات مستوى علىاتالحدٌثة تعرٌفالطالباتباالتجاه

 

 .بصفةخاصةخدمةاالجتماعٌةبصفةعامةوعلم االنسان إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌةفٌال

 

 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 

 إكسابالطالباتمهارةالبحثوالمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةعلىالتفاعالالجتماعٌوالقٌادةاالجتماعٌة
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .241

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ف

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد    -1أ

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 االنثروبولوجٌامعرفة الطالب لمفهوم - 0ب 

 فً العمل االجتماعً االنثروبولوجٌااهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 ٚاٌم١ّ١خ .األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         
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 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -05

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -06
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -02

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -02

 تالتقارٌر والدراسا -08
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .241

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ى٠بهاد ١ِلا١ٔٗ 2 اٌّلفً اٌٝ ػٍُ ااالَٔبْ swis 326 االٚي

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .242

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة البحث ا تحقٌق زٌارات -
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 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .243

 

 قبول مركزي

 مقابلة شخصٌة

 المعدل

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .244

 المدخل الى علم االنسان ) كتاب منهجً (

 للدكتور قٌس النوريالمدخل الى علم االنسان 
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

انًذخم انٗ ػهى  swis 326   /يشؼهحأن2112ٗ

 االَغاٌ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .122

 swis 326  \اٌّلفً اٌٝ ػٍُ االَٔبْ   اٍُ / هِي اٌّموه .123

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .124

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .125

 ٠ٍٕٛبٍبػخ  76 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .126

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .127

 أ٘لاف اٌّموه .128
 

 .تعرٌفالطالباتبالمراحاللتارٌخٌةالتٌمرتبهاالطرٌقة

 

 .تزوٌدالطالباتبمجموعةمنالمعلوماتوالمفاهٌماألساسٌةللخدمةاالجتماعٌة،بصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تزوٌدالطالباتبخلفٌةعلمٌةعنأهدافالطرٌقةوخصائصهاومبادئها

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 .إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌةفٌالخدمةاالجتماعٌةبصفةعامةوخدمةالفردبصفةخاصة

 

 .تنمٌةالروحالوطنٌةوالقٌماألخالقٌةنحواإلعدادالمهنٌلألخصائٌةاالجتماعٌة

 

 التفاعالالجتماعًواركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةوعرضهالتنمٌةالشخصٌةإكسابالطالباتمهارةالبحثوالمش

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .71

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 االنثروبولوجٌا معرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب االٔضوٚثٌٛٛع١ب  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

        البحث االنثروبولوجًتمكٌن الطلبة من تفهم طرق  - 2ة

 فً العمل االجتماعً االنثروبولوجٌااهمٌة  تقٌٌم مدى قدرة الطالب على - 3ة

ّغزّؼخ ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب     -4ة

. 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 والدراساتالتقارٌر  -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .72

 المدخل الى علم االنسان ) كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 المدخل الى اعلم االنسان ا للدكتور قٌس النوري( ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد (

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 

 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 االخصائً االجتماعً و الحالة (المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د

 ث١ٕخ اٌّموه .71

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّلفً اٌٝ ػٍُ  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 االَٔبْ

 اٌمبء اٌّبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد
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 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

https://www.scribd.comمفاهٌم خدمة الفرد 

https://nabilking21.files.wordpress.com 

 فً االنثروبولوجٌا اتجاهات حدٌثه

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .73

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

https://www.scribd.com/
https://www.scribd.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
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 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 أ.د.عفاف بدٌع أ.د.اسم المعاون العلمً :              م.د.زٌنب محمد صالح اسم رئٌس القسم :     

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد                      

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        
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ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .245

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .246

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .247

 إٌّٟٙ 
 علم النفس االجتماعً

 بكالورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .248

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .249

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .251

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .251

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 0202 /02/4 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .252

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .253
 

 بالجوانب النفسٌة والسلوكٌة  الطالبات تعرٌف

 

 .التعرٌف باهم النظرٌات النفسٌة

 

 .تعرٌف الطالبات بظواهر السلوك الجمعً فً المجتمع

 .تعرٌف الطالبات بالمشكالت النفسٌة االجتماعٌة 

 

 .تدرٌب الطالبات على كٌفٌة مواجهة ومعالجة اهم المشكالت النفسٌة االجتماعٌة
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 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

 االجتماعً التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 االجتماعٌة والقٌادة

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .254

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ق

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد    -1أ         

 .   ١ِلأٟ ػٍّٟئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ِّبهٍخ األفظبرّى١ٓ  -2أ         

 . اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح فٟ رشق١ض اٌٍَٛو١بد اٌقبطئخ فٟ اٌّغزّغ  -3أ

 ٌٍّجؾٛص١ٓ اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح اٌؼ١ٍّخ العواء كهاٍخ ؽبٌخ -4أ

 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ة بالنظرٌات النفسٌةمعرفة الطالب- 0ب          

  ة علم النفس االجتماعًاهمٌ قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 اجراء البحوث المٌدانٌةتمكٌن الطلبة من – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      
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 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 التاثٌر باالخرٌنمهارة  -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -08

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -02
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزؤذ -32
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 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -02

 تالتقارٌر والدراسا -02

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .255

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 ػٍُ إٌفٌ  االعزّبػٟ Social psychology اٌواثغ

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .256

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
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 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 خدمة الفردتحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة  -

 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .257

 

 قبول مركزي 

 

 

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .258

 سعد جالل ، علم النفس االجتماعً
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

ٔانرأْٛهٛح انًٓاساخ انؼايح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 Social   /يشؼهح شاَٛح2112

psychology 

ػهى انُفظ 

 االظرًاػٙ

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .131

  ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ  Social psychology اٍُ / هِي اٌّموه .131

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .132

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .133

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 72 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .134

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .135

 أ٘لاف اٌّموه .136
 

 .بطبٌعة وظواهر السلوك الجمعً الطالبات تعرٌف

 

 .العلمٌة المستخدمة فً علم النفس االجتماعًالتعرٌف باهم النظرٌات 

 

 .تعرٌف الطالبات بأهم المناهج المستخدمة فً علم النفس االجتماعً

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم 

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

 ؛البرنامج.
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 .تعرٌف الطالبات بالمشكالت النفسٌة االجتماعٌة

 

 .تدرٌب الطالبات على كٌفٌة اجراء المقابالت المٌدانٌة لدراسة المبحوثٌن

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

  االجتماعً التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .74

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 خدمة الفردمعرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 وٟ ثبٌّغزّغ اٌىج١ٚرٕزٙ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        - 2ة

  المجتمعفهم الواهر النفسٌة فً اهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

 .رله٠ت اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ اعواء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ     -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      
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 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 المجموعة بفاعلٌة ونشاطالعمل ضمن  -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 البحوث النظرٌة والمٌدانٌة اكساب الطالبات مهارة عالٌة الجراء -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .76

 علم النفس االجتماعً )د.فوزٌة العطٌة( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 جالل (علم النفس االجتماعً )سعد  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد (

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 

 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

https://www.scribd.com 

https://nabilking21.files.wordpress.com  

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .75

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ػٍُ إٌفٌ  شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

االعزّبػٟ 

 االعزّبػٟ

 اٌمبء اٌّبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      

      

      

      

      

      

https://www.scribd.com/
https://www.scribd.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
https://nabilking21.files.wordpress.com/
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .77

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليااعذاد   

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    

 4/5102/ 09تارٌخ ملء الملف :   

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 أ.د.عفاف بدٌع اسم المعاون العلمً :  م.د.زٌنب محمد صالح                      اسم رئٌس القسم :     
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          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد

 

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .259

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .261
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اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .261

 إٌّٟٙ 
 الخدمة االجتماعٌة العمالٌة 

 بكالورٌوس  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .262

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .263

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .264

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .265

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 08/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .266

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .267
 

 تعرٌف الطالبات بالمرجلة التارٌخٌة للخدمة االجتماعٌة العمالٌة .

 

 بالمعلومات والمهارات األساسٌة فً الخدمة االجتماعٌة العمالٌة .  تتزوٌدا لطالبا

 

 .لطرٌقةوخصائصهاومبادئهابخلفٌةعلمٌةعن  اهداف ا تتزوٌد الطالبا

 الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسةالخدمةاالجتماعٌة العمالٌة .تعرٌف 

 

 إكتساب الطالبات المهارات لمهنة الخدمة االجتماعٌة العمالٌة .

 

 .ألخصائٌةاالجتماعٌةتنمٌةالروح الوطنٌةوالقٌم األخالقٌةنحواإلعدادالمهنً 

 

 إكساب الطالبات مهارات البحث فً المشاركة العلمٌة .

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .268
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 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ن

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد    -1أ

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 االجتماعٌة العمالٌة خدمة معرفة الطالب لمفهوم - 0ب 

 االجتماعٌة العمالٌة ٌة خدمة اهم قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 ٚاٌم١ّ١خ .األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط
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 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -30

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -30
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -33

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -00

 تالتقارٌر والدراسا -00
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .269

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 فلِخ االعزّبػ١خ اٌؼّب١ٌخ   sw ws 327 اٌضبٌش

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .271

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 االجتماعٌة العمالٌة  مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة خدمةتحقٌق زٌارات  -
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 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .271

 

 قبول مركزي 

 

 مقابلة شخصٌة 

 المعدل 

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .272

 منهجً (الخدمة االجتماعٌة العمالٌة  ) كتاب 
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 اخرٛاس٘أو 

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

انخذيح  sw ws 327 /يشؼهح شانصح2112

االظرًاػٛح 

 انؼًانٛح 

 ــــــــ    ـــــ     ـــــ   ــــ    اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .137

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .138

 sw ws 327 اٍُ / هِي اٌّموه .139

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .141

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .141

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب76 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .142

  18/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .143

 أ٘لاف اٌّموه .144
 

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التً ٌمر بها .

 

 والمفاهٌم األساسٌةللخدمة االجتماعٌة العمالٌة . معلوماتبمجموعةمن  تزوٌدالطالبات

 

 ..طرٌقةوخصائصهاومبادئهاتزوٌدالطالبات بخلفٌةعلمٌةعن اهداف 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ةاالجتماعٌة العمالٌة .حدٌثةلممارسةالخدمتعرٌفالطالبات باالتجاهات ال

 

 تماعٌة العمالٌة .لمهنٌةفٌالخدمةاالجإكساب لطالبات لمهارات ا

 

 .لألخصائٌةاالجتماعٌة ألخالقٌةنحواإلعدادالمهنًالوطنٌةوالقٌم ا تنمٌةالروح

 

 ة .والمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌمهارةالبحث  إكسابالطالبات

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ  .78

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 االجتماعٌة العمالٌة خدمة معرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب طو٠مخ فلِخ االعزّبػ١خ اٌؼّب١ٌخ  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 تمكٌن الطلبة من تفهم طرق الخدمة االجتماعٌة        - 2ة

 الجتماعٌة العمالٌة اهمٌة خدمة ا قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

ّغزّؼخ ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب     -4ة

. 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 خدمة االجتماعٌة العمالٌة  ) كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

احسان محمد الحسن ، موسوعة علم االجتماع د.  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

،0222 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 (المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د

 ث١ٕخ اٌّموه .79

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

فلِخ  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

االعزّبػ١خ 

 اٌؼّب١ٌخ 

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد
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اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،اٌجؾٛس ،االٍزطالػبد  (

 الكوٌت -مجلة العلوم االجتماعٌة 

 جامعة بغداد –مجلة البحوث النفسٌة 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ 

.... 

 مكتبة المصطفى / نت 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .81

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرراالعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف   

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    
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 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:    

 الخدمة االجتماعٌة القسم العلمً    :    

 51/4/5102تارٌخ ملء الملف :     

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 أ.د عفاف بدٌع اسم المعاون العلمً :  م.د زٌنب محمد صالح                       اسم رئٌس القسم :    

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 د هاشم أ.م.د أحماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد             

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 



  
 6انظفؽح 

 
  

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .273

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد / لَُ اٌقلِخ االعزّبػ١خ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .274

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .275

 إٌّٟٙ 
 ِغزّغ ػوالٟ 

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .276

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .277

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 ٍٕٞٛ 

 ال٠ٛعل ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .278

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .279

 األفوٜ 
 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ  –كٚهاد رله٠ج١خ 

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .281

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ: رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼوفخ وبألرٟ : .281

اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل  -2اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌزبه٠ق١خ ٚاٌغغواف١خ اٌزٟ أكد اٌٝ رى٠ٕٛٗ   طج١ؼخ  -6

 ٚاٌم١ُ االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .
روو١ت  -6ااالَٔبْ اٌؼوالٟ  ٚاٌج١ئخ   -5ربه٠ـ ؽضبهح ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ -4اٌضمبفخ ٚاٌشقظ١خ اٌؼوال١خ   -3

االٔظّخ االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ  -7اٌؼوالٟ أّبط اٌزغّؼبد ٌٍَىبْ . اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ، ٍىبْ اٌّغزّغ

 إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ . –إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ  –إٌظبَ اٌظؾٟ  –إٌظبَ اٌل٠ٕٟ  –اٌؼوالٟ ، إٌظبَ االلزظبكٞ 

  ا٘لاف اٌز١ّٕخ  -أٛاع اٌز١ّٕخ  ط -ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ  ة -اٌز١ّٕخ أ-9االٍو اٌؼوال١خ ٚٔظبَ اٌمواثٗ .-8

ػاللخ -11ثواِظ اٌزقط١ظ .  -ا٘لاف اٌزقط١ظ  ك -أٔٛاع اٌزقط١ظ ط -ِفَٙٛ اٌزقط١ظ ة -اٌزقط١ظ أ-11

 اٌز١ّٕخ ثبٌزقط١ظ . 

 

 

 



  
 2انظفؽح 

 
  

 

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .282

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ي

 اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .ى٠بكح اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ػٓ طج١ؼخ ؽضبهح ٚربه٠ـ   -1أ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚلبد ِبث١ٓ أّبط اٌزغّؼبد اٌَىب١ٔخ ،إٌّظ اٌؾضوٞ ٚإٌّظ اٌو٠فٟ ٚإٌّظ -2أ

 اٌجلٚٞ .

 اٌزؼوف ػٍٝ ١ِّياد اٌشقظ١خ اٌؼوال١خ . -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ عنٚه اٌضمبفخ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-4أ

 اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .اٌزؼوف ػٍٝ اٌم١ُ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌَبئلح فٟ  -5أ

 االطالع ثواِظ اٌزقط١ظ ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثأ١ّ٘خ كهاٍخ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .– 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االطالع ػٍٝ ِغبالد االٔظّخ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .– 2ة 

رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚكٚه اٌم١ُ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ٚاالٍوح ٚٔظبَ اٌمواثخ فٟ   - 3ة 

 اٌّغزّغ اٌؼوالٟ 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ. -5
 اػلاك رمبه٠و ػٓ اٌّٛاض١غ اٌّموهح فٟ ِفوكاد إٌّٙظ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . -6
 االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل اٌزٟ رقض اٌّٛضٛع .اٌمبء اٌّؾبضوح ِغ موو  -7
أٍزقلاَ أٍٍٛة إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه فٟ اٌّٛاض١غ اٌّموهح ٌّفوكاد إٌّٙظ ِغ فزؼ اٌّغبي ٌٍطبٌجبد فٟ  -8

 اٌزؼج١و ػٓ أهاؤ٘ٓ .
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 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ . -3
 ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد .أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ  -4

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ٠ىْٛ اٌزله٠ٌ ضّٓ إٌّٙظ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط ٚثأٍٍٛة ِوْ ٌّغّٛػخ طبٌجبد اٌشؼجخ . -1ط         

 أؽزواَ اٌٛلذ فٟ اٌّؾبظوح ٚاكاهح اٌشؼجخ ثشىً علٞ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ثللخ .-2ط

 ٚرؾف١ي اٌطبٌجبد  ٔؾٛ ِواعؼخ اٌّىزجبد ٌٍجؾش ٚاالطالع ػٍٝ اٌّظبكه .اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ -3ط

 ارجبع اٍٍٛة اٌزؼبْٚ ٚاٌَّبػلح ِغ اٌطبٌجبد ثٙلف َِبػلرٙٓ ػٍٝ رمجً اٌّؼٍِٛبد ٚاالٌزياَ .-4ط   

 

 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ارجبع اٍٍٛة اٌشوػ ٚإٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه . -5
 فالي ئىو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل . أرجبع طو٠مخ ػوع اٌّٛضٛع ِٓ -6
 ٠ىْٛ أٍٍٛة اٌّؾبضوح ثبالطالع ػٍٝ اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . -7
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ . -8

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ . -1

 . أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد -2
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 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 اٌّمبثٍخ ٚاٌٍمبءاد اٌغّبػ١خ ث١ٓ اٌزله٠َٟ ٚاٌطبٌجبد .-1ك

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ .-2ك

 اٌملهح ػٍٝ اٌزأص١و ثبالفو٠ٓ . -3ك

 اػزّبك اٍٍٛة اٌّالؽظخ ٚرَغ١ً اٌّؼٍِٛبد.-4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 رجبع اٍٍٛة اٌشوػ ٚإٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه .-1

 أرجبع طو٠مخ ػوع اٌّٛضٛع ِٓ فالي ئىو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل .-2

 ٠ىْٛ أٍٍٛة اٌّؾبضوح ثبالطالع ػٍٝ اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-3

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 .االفزجبهاد إٌظو٠خ . -3

 .أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد -4
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .283

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

    2       ِغزّغ ػوالٟ  Swis       219 ِوؽٍخ صب١ٔخ 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .284

 

 يكون التدريس ضمن المنهج بفاعلية ونشاط وبأسلوب مرن لمجموعة طالبات الشعبة . -2

 المحاظرة وادارة الشعبة بشكل جدي والمحافظة على ايصال المعلومات بدقة .أحترام الوقت في  -4
 العمل على توجٌه وتحفٌز الطالبات  نحو مراجعة المكتبات للبحث واالطالع على المصادر .-3

 اتباع اسلوب التعاون والمساعدة مع الطالبات بهدف مساعدتهن على تقبل المعلومات وااللتزام .-4
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 اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل(ِؼ١به  .285

 

 قبول مركزي . -4

 . مقابلة شخصية -6

 .المعدل  -7
 

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .286

 طبيعة المجتمع العراقي للدكتور علي الوردي . -4

 لمحات من المجتمع العراقي . -5

 سلسلة حضارة العراق كافة االجزاء. -6

 القديم مجموعة من االساتذة.كتاب تاريخ العراق  -8

 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة طه باقر . -8

 المجتمع الريفي سالم خلف عبد . -9

 المجتمع والثقافة والشخصية الدكتور محمد علي محمد وأخرون . -02

 كتاب الثقافة والشخصية للدكتور قيس النوري . -00

 القيم والعادات للدكتورة فوزية دياب . -00

 الثقافة ل ت .س أليوت الدكتور شكري محمد عياد .مالحظات نحو تعريف  -02

 نشأة مدن العراق وتطورها الدكتور عبد الرزاق عباس حسين. -04

 منتدى الباحثين االجتماعيين . -05

 اعتماد على مواقع الجامعات العربية واالجنبية . -06

 موقع االكاديمي  لالساتذة . -07
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 يٓاساخ انًُٓط يخطظ

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  __     __   __     __  أعاعٙ  يعرًغ ػشالٙ  swis 219 / يشؼهح شاَٛح 2112

                   

                    

                   

                    



  
 13انظفؽح 

 
  

 

 

                   

                    

                   



  
 1انظفؽح 

 
  

 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 ظايؼح تغذاد  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .145

 لَُ اٌقلِخ االعزّبػ١خ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .146

 swis 219ِغزّغ ػوالٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .147

 أٍجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .148

 ٍٕٛٞ  اٌفظً / إٌَخ .149

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب  71 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .151

 21/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .151

 أ٘لاف اٌّموه: رؼو٠ف اٌطبٌجبد ػٍٝ : .152

العادات والتقالٌد  -5والعوامل التارٌخٌة والجغرافٌة التً أدت الى تكوٌنه   طبٌعة المجتمع العراقً  -0

 والقٌم االجتماعٌة فً المجتمع العراقً .

 -6ااالنسان العراقً  والبٌئة   -5تارٌخ حضارة وادي الرافدٌن -4الثقافة والشخصٌة العراقٌة   -3

االنظمة االجتماعٌة فً  -2التجمعات للسكان .تركٌب المجتمع العراقً ، سكان المجتمع العراقً انماط 

النظام  –النظام التعلٌمً  –النظام الصحً  –النظام الدٌنً  –المجتمع العراقً ، النظام االقتصادي 

 السٌاسً

 .اهداف التنمٌة   -انواع التنمٌة  ج -مفهوم التنمٌة  ب -التنمٌة أ-2االسر العراقٌة ونظام القرابه .-9

إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا 

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

 ؛البرنامج.
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-00برامج التخطٌط .  -اهداف التخطٌط  د -أنواع التخطٌط ج -مفهوم التخطٌط ب -التخطٌط أ-01

 عالقة التنمٌة بالتخطٌط .

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .82

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 ى٠بكح  اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ػٓ طج١ؼخ ؽضبهح ٚربه٠ـ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-1أ

ِبث١ٓ أّبط اٌزغّؼبد اٌَىب١ٔخ ،إٌّظ اٌؾضوٞ ٚإٌّظ اٌو٠فٟ ٚإٌّظ  اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚلبد-2أ

 اٌجلٚٞ .

 اٌزؼوف ػٍٝ ١ِّياد اٌشقظ١خ اٌؼوال١خ . -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ عنٚه اٌضمبفخ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌم١ُ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌَبئلح فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . -5أ

 ظ ٚاٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟاالطالع ثواِظ اٌزقط١-6أ

 

 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثأ١ّ٘خ كهاٍخ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .– 1ة - 1ة

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االطالع ػٍٝ ِغبالد االٔظّخ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . – 2ة 

اٌم١ُ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ٚاالٍوح ٚٔظبَ اٌمواثخ فٟ  رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚكٚه  - 3ة 

 اٌّغزّغ اٌؼوالٟ

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ. -1

 اػلاك رمبه٠و ػٓ اٌّٛاض١غ اٌّموهح فٟ ِفوكاد إٌّٙظ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . -2
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 اٌمبء اٌّؾبضوح ِغ موو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل اٌزٟ رقض اٌّٛضٛع . -3

أٍزقلاَ أٍٍٛة إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه فٟ اٌّٛاض١غ اٌّموهح ٌّفوكاد إٌّٙظ ِغ فزؼ اٌّغبي ٌٍطبٌجبد فٟ  -4

 اٌزؼج١و ػٓ أهاؤ٘ٓ .

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ . -1

 أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد . -2

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٠ىْٛ اٌزله٠ٌ ضّٓ إٌّٙظ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط ٚثأٍٍٛة ِوْ ٌّغّٛػخ طبٌجبد اٌشؼجخ . -1ط-1ط

 أؽزواَ اٌٛلذ فٟ اٌّؾبظوح ٚاكاهح اٌشؼجخ ثشىً علٞ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ثللخ .-2ط

 ٌٍجؾش ٚاالطالع ػٍٝ اٌّظبكه .اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ي اٌطبٌجبد  ٔؾٛ ِواعؼخ اٌّىزجبد -3ط

 ارجبع اٍٍٛة اٌزؼبْٚ ٚاٌَّبػلح ِغ اٌطبٌجبد ثٙلف َِبػلرٙٓ ػٍٝ رمجً اٌّؼٍِٛبد ٚاالٌزياَ .-4ط   

 

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ارجبع اٍٍٛة اٌشوػ ٚإٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه . -1

 أرجبع طو٠مخ ػوع اٌّٛضٛع ِٓ فالي ئىو االِضٍخ ٚاٌشٛا٘ل . -2

 ٠ىْٛ أٍٍٛة اٌّؾبضوح ثبالطالع ػٍٝ اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ . -3

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ . -4
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 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 . االفزجبهاد إٌظو٠خ . -1

 أػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌّظبكه اٌقبهع١خ ٌٍّٛاض١غ ِٓ لجً اٌطبٌجبد. -2

 

 

 ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. اٌّٙبهاد اٌؼبِخ -ك 

 اٌّمبثٍخ ٚاٌٍمبءاد اٌغّبػ١خ ث١ٓ اٌزله٠َٟ ٚاٌطبٌجبد .-1ك-1ك

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزٛافك ٚاالكاء اٌّؼوفٟ .-2ك

 اٌملهح ػٍٝ اٌزأص١و ثبالفو٠ٓ . -3ك

 اػزّبك اٍٍٛة اٌّالؽظخ ٚرَغ١ً اٌّؼٍِٛبد.-4ك   
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .84

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 طبٌعة المجتمع العراقً للدكتور علً الوردي .-0 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 لمحات من المجتمع العراقً .-5

 االجزاء.سلسلة حضارة العراق كافة -3

 كتاب تارٌخ العراق القدٌم مجموعة من االساتذة.-4

 مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة طه باقر .-5

 المجتمع الرٌفً سالم خلف عبد .-6

المجتمع والثقافة والشخصٌة الدكتور محمد علً محمد -2

 وأخرون .

 كتاب الثقافة والشخصٌة للدكتور قٌس النوري .-9

 كتورة فوزٌة دٌاب .القٌم والعادات للد-2

مالحظات نحو تعرٌف الثقافة ل ت .س ألٌوت الدكتور -01

 ث١ٕخ اٌّموه .83

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء  ِغزّغ ػوالٟ  شٙبكح اٌجىٍٛه٠ًٛ  ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل 

اٌّؾبضواد 

اٌشوػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ 

االفزجبهاد 

اٌزمبه٠و 

 ٚاٌلهاٍبد 
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 شكري محمد 

نشأة مدن العراق وتطورها الدكتور عبد الرزاق عباس -00

 حسٌن.

 منتدى الباحثٌن االجتماعٌٌن .-05

 اعتماد على مواقع الجامعات العربٌة واالجنبٌة .-03

           اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب      

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌجؾٛس ،االٍزطالػبد (

 مجلة بٌت الحكمة _ الدراسات االجتماعٌة .

 جامعة بغداد . –مجلة البحوث النفسٌة 

 الكوٌت –مجلة العلوم االجتماعٌة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 منتدى االخصائٌٌن االجتماعٌٌن 

 منتدى االكادٌمٌٌن 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .85

 

 االػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه اٌؾل٠ضخ ٚضوٚهح ى٠بهح ِٕبطك رغّؼبد اٌَىبْ -

 اػلاك اٌجٍٛزواد االعزّبػ١خ ؽٛي اٌظٛا٘و اٌٍَج١خ ٚاال٠غبث١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ .-

 

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 يًاسعح االخظائٙ االظرًاػٙ انًذسعٙ نهًُّٓ نُفظ يٍ خالل صٚادج انصمح تا-6أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانثشَايط  –ب 

 ذًكٍٛ انطانثاخ يٍ يًاسعح انًُّٓ فٙ انًعال انؼًهٙ  – 1ب 

فٙ انًذسعٛح  ذطٕٚش دٔس انطانثاخ يٍ خالل انرؼشٚف ػهٗ ياْٛح  انخذيح االظرًاػٛح  – 2ب 

 انًعرًغ

تشكم انًذسعٛح  ذؽذٚذ طشق انخذيح االظرًاػٛح تشكم ػاو ٔطشٚمح ذمذٚى انخذيح االظرًاػٛح   - 3ب 
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 تُٛح انثشَايط  .292

 انغاػاخ انًؼرًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق سيض انًمشس أٔ انًغاق انًشؼهح انذساعٛح 

 ػًهٙ     َظش٘      

 sw   ss Social service of  216  انصاَٛح 

school  

  عاػراٌ
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛىٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ 

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 

 أعاعٙ اعى انًمشس

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

ٔانرأْٛهٛح انًٓاساخ انؼايح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

انًشؼهح / 2112

 انصاَّٛ  

  Social 

service of 

school  

خذيح 

االظرًاػٛح 

 انًذسعٛح 

ــــــ  اعاعٙ 

 ــ

ــــــ  

 ـ

ــــــ ــــــ      

 ــ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .153

 انخذيح االظرًاػٛح  انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .154

 social  service  of/  انًذسعٛح     انخذيح االظرًاػٛح اعى / سيض انًمشس .155

school  

 اعثٕػٙ  أشكال انؽضٕس انًراؼح .156

 عُٕ٘  انفظم / انغُح .152

 عاػح   72 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .158

 12/4/2112 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .159

 أْذاف انًمشس .161

 المدرسٌة  الطالبات بنبذة تارٌخٌة عن الخدمة االجتماعٌة  تعرٌف

 المدرسٌة الطالبات بالمعلومات العامة والخاصة بالمفاهٌم والمصطلحات عن الخدمة االجتماعٌة  اكساب

 تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات عن ماهٌة الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة 

  لوطنٌة والقٌم االخالقٌة العداد طالبات مهنٌات فً المجال المٌدانً تنمٌة روح ا

 اكتساب الطالبات المهارة العالٌة فً كتابة البحوث والدراسات العلمٌة 

وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر

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

 ؛البرنامج.
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 يخشظاخ انًمشس ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .86

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 اذاؼح انفشطح نهرٕعغ تانًؼاسف انؼهًٛح ػٍ طشٚك انؼًم انعاد يغ انًشكالخ االظرًاػٛح  -1أ

 انرشتٕٚح ذثظٛش انطهثح تًفٕٓو انخذيح االظرًاػٛح  -2أ

 لٙ ؼم انًشكالخ انًذسعٛح ذؽمٛك االْذاف انًشظٛح نهًُٓح  -3أ

االَغاق انًؤعغاخ االظرًاػٛح  فٓى االخظائٙ االظرًاػٙ نذٔسِ  االَغاَٙ نكَٕح فشد ٔػضٕ ًٚصم-4أ

 ٔاالعشٚح 

 فٙ انًؤعغاخ انرشتٕٚح انرٕطم انٗ ذؽمٛك يثادئ انخذيح االظرًاػٛح   -5أ

 ٔاالَغاَٛح صٚادج لذسج ٔفاػهٛح  االَغاٌ فٙ اداء نٕظائفح االظرًاػٛح    -6أ
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  َظش٘ ٔػًهٙ يغ انؼًالء  يًاسعح االخظائٙ االظرًاػٙ نؼًهح ٔفك  اطاس  – 1ب

 ٔانغثم انًؤدٚح انٛٓا ثاخ يٍ يؼشفح انخذيح االظرًاػٛح انًذسعٛح ذًكٍٛ انطان – 2ب

 فٙ انًعرًغ  ٚى يذٖ اًْٛح انخذيح االظرًاػٛح دػى لذسج انطانثاخ ػهٗ ذمذ   - 3ب

 ٔذشخٛض انًشكالخ انرٙ ٚؼاَٙ يُٓا  انرًكٍ يٍ يؼشفح دٔس انؼًٛم     -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انماء انًؽاظشاخ 

 ٔسػ ػًم 

 

 

 طشائك انرمٛٛى      
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 االخرثاساخ انُظشٚح  -4
 انرماسٚش ٔانذساعاخ  -5
 االخرثاساخ انٕٛيٛح  -6

 

 

 

 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انًذسعٛح انؼًم انعًاػٙ تشكم فاػم ٔيؼثش ػٍ انًشكالخ االظرًاػٛح  -1ض

 صانؼًم تًٕاػٛذ ضًٍ ظذٔل ٕٚيٙ ٔاعثٕػٙ يغ ذؽذٚذ االٔنٕٚاخ يهضيح تانمذسج ػهٗ االَعا -2ض

 ذٕظّٛ ٔذؽفٛض انؼايهٍٛ ضًٍ يعال ػًهٓى -3ض

 انرفاْى تشكم ػهًٙ ٔٔاضػ يغ انطهثح   -4ض

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انماء انًؽاظشاخ 

 انششغ ٔانرٕضٛػ 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انُظشٚح 

 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 يغ انطهثح تًخرهف انًشاؼم انًماتهح انشخظٛح  -1د

 اكرغاب انخثشج ٔانركٛف يغ انؼًالء -2د

 انرأشٛش ٔ انرأشش يغ االخشٍٚ يٍ خالل انًٓاساخ انًؼشفٛح ٔانؼهًٛح   -3د

 اذثاع طشٚمح انًماتهح ٔانًالؼظح ٔانرغعٛم نغشع ذؽذٚذ ؼانح انؼًٛم    -4د
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 انثُٛح انرؽرٛح  .88

د.  ) كتاب منهجً (فً المجال المدرسً  الخدمة االجتماعٌة  ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 سامٌة محمد فهمً ومحمد مصطفى احمد 

 المدرسٌة الخدمة االجتماعٌة  ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,....  (

 مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة /جامعة بغداد 

 مجلة كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد

 مجلة بٌت الحكمة للدراسات االجتماعٌة 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد 

.... 

//https://nabilking21.files.wordpress.com  

 

 

 

 

 تُٛح انًمشس .82

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح

اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع

 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

خذيح اظرًاػٛح  شٓادج انثكانٕسٕٚط عاػح  2 ٕٚو ٔاؼذ

 انًذسعٛح 

انماء 

انًؽاضشاخ 

ٔانششغ 

 ٔانرٕضٛػ 

االخرثاساخ 

انُظشٚح 

ٔكراتح 

 انثؽٕز 

      

      

      

      

      

      

https://nabilking21.files.wordpress.com/
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 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .89

 اعرخذاو االشكال ٔانًخططاخ نرذسٚظ انًمشس انذساعٙ 

 يغ انؼًالء اػذاد يُٓاض ذطثٛمٙ نًًاسعح االخظائٙ االظرًاػٙ  نؼًهح 

 انرشتٕٚح الايح صٚاساخ يٛذاَٛح نهًؤعغاخ 

 

 

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :    

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :    
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 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :    

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       

 أ.د.عفاف بدٌع اسم المعاون العلمً :              م.د.زٌنب محمد صالح اسم رئٌس القسم :     

 التارٌخ  :                                                             التارٌخ   :                                                        

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد                      

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        
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ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 مقرر ضمن البرنامج وصف لكل

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .311

 كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .312

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .313

 إٌّٟٙ 
 مشكالت اجتماعٌة 

 بكالورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .314

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .315

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ٌوجدال  ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .316

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .317

 األفوٜ 
 زٌارات مٌدانٌة –دورات تدرٌبٌة

 0202 /08/4 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .318

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .319
 

 بانواع واشكال المشكالت االجتماعٌة   الطالبات تعرٌف

 

 .التعرٌف بمضمون كل مشكلة اجتماعٌة فً المجتمع  

 

 .الجمعً فً المجتمعتعرٌف الطالبات بظواهر السلوك 

 .تعرٌف الطالبات بالمشكالت االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 

 .تدرٌب الطالبات على كٌفٌة مواجهة ومعالجة اهم المشكالت النفسٌة االجتماعٌة

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة
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 االجتماعً التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 االجتماعٌة والقٌادة

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .311

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   -ْ 

 اٌّشىالد االعزّبػ١خ  .ِٓ فالي اٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ؼ١ٍّخ اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌ   -1أ         

 .   ١ِلأٟ ػٍّٟػٍّٗ ٚفك ئطبه رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  -2أ         

 . اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح فٟ رشق١ض اٌٍَٛو١بد اٌقبطئخ فٟ اٌّغزّغ  -3أ

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح اٌؼ١ٍّخ ٌزشق١ض اٌّشىالد االعزّبػ١خ  -4أ

 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ة بانواع واشكال المشكالت االجتماعٌة معرفة الطالب- 0ب          

  ة المشكالت االجتماعة اهمٌ قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 اجراء البحوث المٌدانٌةتمكٌن الطلبة من – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 ورش عمل تثقيفية -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى -د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ -34

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -35
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزؤذ -36

 طوائك اٌزم١١ُ          
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 ة االختبارات النظرٌ -03

 تالتقارٌر والدراسا -04

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .311

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٌَّبقاٍُ اٌّموه أٚ  هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 ---- 2 اٌّشىالد االعزّبػ١خ  SW GS 215 اٌضب١ٔخ 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .312

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدادارة الوقت : ادارة الوقت  -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
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 االستقاللٌة بالعمل -

 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة المشكالت االجتماعٌة  -

 

 ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل(ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ  .313

 

 قبول مركزي 

 

 

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .314

 قٌس النوري  ، المشكالت االجتماعٌة 

 



  
 11انظفؽح 

 
  

 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 انخاضؼح نهرمٛٛى ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

تماتهٛح انرٕظٛف انًرؼهمح 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

انًشكالخ  215SW GS  /يشؼهح شاَٛح2112

 االظرًاػٛح 

  ـــــ     ـــــ   ـــــ     ـــــ  اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .162

 اٌّشىالد االعزّبػ١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .163

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .164

 ٍٕٛٞ إٌَخاٌفظً /  .165

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 72 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .166

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .167

 أ٘لاف اٌّموه .168
 

 .بطبٌعة المشكالت االجتماعٌة  الطالبات تعرٌف

 

 .التعرٌف باهم انواع المشكالت 

 

 .تعرٌف الطالبات بأهم المناهج المستخدمة فً معالجة المشكالت 

 .تعرٌف الطالبات بالمشكالت النفسٌة  واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .تدرٌب الطالبات على كٌفٌة اجراء المقابالت المٌدانٌة لدراسة المبحوثٌن

 

 .االجتماعٌة لألخصائٌة المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

  االجتماعً التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحث مهارة الطالبات إكساب

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .91

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌقبطخ ثبٌّشىالد االعزّبػ١خ .ؼ١ٍّخ اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌ -1أ          

 المشكلة االجتماعٌة معرفة الطالب لمفهوم . 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح  -4أ

 وٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

       المشكالت االجتماعٌة وانواعها ة من تفهم تمكٌن الطلب - 2ة

  فهم الظواهر االجتماعٌة  فً المجتمعاهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

 .رله٠ت اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ اعواء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ     -4ة

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 ٚهُ ػًّ 

 طوائك اٌزم١١ُ      
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 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ونشاطالعمل ضمن المجموعة بفاعلٌة  -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 إٌظو٠خاالفزجبهاد 

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-0د

 اكساب الطالبات مهارة عالٌة الجراء البحوث النظرٌة والمٌدانٌة -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات-4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .92

 المشكالت االجتماعٌة  )د.قٌس النوري ( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌزغ١و االعزّبػٟ ٚٔظو٠برٗ ) ك. ٍؼٛك هاشل اٌؼٕيٞ ( ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

  

  

ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت 

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌجؾٛس،االٍزطالػبد (

 الكوٌت –مجلة العلوم االجتماعٌة 

 اثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الشباب 

 ( ك. ؽَٕٟ ػٛع) 

 للدراسات االجتماعٌة –مجلة بٌت الحكمة 

االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ 

.... 

 https://www.scribd.com 

 

 منتدى االخصائٌٌن االجتماعٌٌن 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .91

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّشىالد  شٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

 االعزّبػ١خ 

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 اٌشوػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌلهاٍبد

      

      

      

      

      

      

https://www.scribd.com/
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .93

 استخذام الىسائل التقنية و التكنىلىجية لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس المشكالت االجتماعية 

 االعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسات و دور الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقرر

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 بغدادالجامعة  :

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة/ المعهد:     

 خدمة اجتماعٌةالقسم العلمً    :   

 02/4/5102تارٌخ ملء الملف :   

 

 التوقٌع   :                                                           التوقٌع   :       
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 سم المعاون العلمً : أ.د.عفاف بدٌعا                       م.د.زٌنب محمد صالح اسم رئٌس القسم :   

          التارٌخ   :                                                          التارٌخ  :                                                  

 

 

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً    

 أ.م.د.احمد هاشماسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:    

 التارٌخ                           

 التوقٌع    

 

 مصادقة السٌد العمٌد            

 

 

 

 ٔطف انثشَايط األكادًٚٙ        

 

مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا اٌجازاً ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً 

وٌصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .315

 االجتماعٌة/ قسم الخدمة كلٌة التربٌة للبنات اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .316



  
 6انظفؽح 

 
  

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .317

 إٌّٟٙ 
Text and Concepts in English  نصوص ومفاهٌم باللغة

 اإلنكلٌزٌة 

 بكالورٌوس اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .318

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ: .319

 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 
 سنوي

 ال ٌوجد ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .321

اٌّإصواد اٌقبهع١خ  .321

 األفوٜ 
 تدرٌبٌةدورات 

 02/4/0202 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .322

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .323
 

 .بالمفاهٌم األساسٌة فً مٌدان علم االجتماع بشكل عام والخدمة االجتماعٌة بشكل خاصتعرٌفالطالبات

 

 الرئٌسة فٌها والمفاهٌماألساسٌةالمعلومات تزوٌدالطالباتبمجموعةمن

 

 .وخصائصهاومبادئهامادةعلمٌةعنأهدافاللطالب بالخلفٌة التزوٌدا

 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 باالطالع على ابعاد المفاهٌم وخلفٌاتها وطرق ترجمتها وتوظٌفها فً مجال الخدمة االجتماعٌة إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌة

 

 المعرفٌة لخرٌجات قسم الخدمة االجتماعٌة تالقدراتنمٌة

 

 توظٌفها لصالح البحث العلمً لمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةووا إكسابالطالباتمهارةالبحث

 

 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .324
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 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   -ٖ 

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد   -1أ

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ

 .ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  ِٓ فالي االطالع ػٍٝ اٌزغبهة االفوٜرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ  -3أ

وكاً أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح فُٙ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌإلَٔبْ وٛٔٗ ف -4أ

 ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب  -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 الهم المفاهٌم األساسٌة فً مٌدان االختصاصمعرفة الطالب - 0ب 

 العمل االجتماعً تطوٌر فًاإلنكلٌزٌة  واللغةالمفاهٌم اهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى- 0ب         

 التجارب الدولٌة واثراء المعرفة العلمٌة تمكٌن الطلبة من تفهم – 3ب 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة  -

 طريقة التعلم الذايت -

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاطالعمل  -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط
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 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض النموذج  -

 طريقة احملاضرة -

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

 هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (و المقابلة )-0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 والتسجٌل للمعلوماتمهارة المالحظة -4د   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -32

 اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -38
 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -32

 طوائك اٌزم١١ُ          

 

 ة االختبارات النظرٌ -05

 تالتقارٌر والدراسا -06
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 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .325

 هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 108SWCE    Text and Concepts االٚي

in English 

2 ---- 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .326

 ونشاط.ضمن المجموعة بفاعلٌة  العمل الجماعً:العمل  - 

 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -

 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -

 االستقاللٌة بالعمل -

 المفاهٌم فً تطوٌر القدرات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة واهلٌة لتعرٌف الطالب بأهمٌةتحقٌق زٌارات  -
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 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .327

 

 قبول مركزي 

 

 

 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .328

Study Guide For Use with Sociology  

 

Prepared by:  Richard T. Schaefer   and Rebecca Mathews 
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرٕٖ

 أو اخرٛاس٘

األْذاف انًٓاساذٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايط 

األْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف 

 ٔانرطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/يشؼهح 2112

 االٔنٗ

108SWCE  

  

َظٕص 

ٔيفاْٛى تانهغح 

 االَكهٛضٚح

  ـــــ    ـــــ      ــــ    ــــ اعاعٙ
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 ًَٕرض ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 جامعة بغداد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .169

 فلِخ اعزّبػ١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .171

 ٔظٛص ِٚفب١ُ٘ ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ  اٍُ / هِي اٌّموه .171

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .172

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .173

 ٍبػخ ٠ٍٕٛب 76 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .174

 17/4/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .175

 أ٘لاف اٌّموه .176
 

 .بالمفاهٌم األساسٌة فً مٌدان علم االجتماع بشكل عام والخدمة االجتماعٌة بشكل خاص تعرٌفالطالبات

 

 الرئٌسة فٌها والمفاهٌماألساسٌةالمعلومات  تزوٌدالطالباتبمجموعةمن

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .وخصائصهاومبادئهامادة علمٌةعنأهدافاللطالب بالخلفٌة التزوٌدا

 .تعرٌفالطالباتباالتجاهاتالحدٌثةلممارسةالخدمةاالجتماعٌةعلىمستوىالوحداتالصغرى

 

 باالطالع على ابعاد المفاهٌم وخلفٌاتها وطرق ترجمتها وتوظٌفها فً مجال الخدمة االجتماعٌة   إكسابالطالباتالمهاراتالمهنٌة

 

 المعرفٌة  لخرٌجات قسم الخدمة االجتماعٌة  تالقدرا تنمٌة

 توظٌفها لصالح البحث العلمً لمشاركةالعلمٌةفٌإعدادالمادةالعلمٌةووا إكسابالطالباتمهارةالبحث

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .94

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .اٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ فٟ طو٠مخ اٌؼًّ ِغ اٌؾبالد  -1أ          

 اهٌم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌةمعرفة الطالب لمف. 2أ         

 .رؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ هػب٠خ اٌؼّالء ٚرط٠ٛو إٌّٙخ  -3أ

أٚ ػضٛاً فٟ أَٔبق ٌإلَٔبْ وٛٔٗ فوكاً ر١ٍٛغ آفبق اٌفُٙ ٌٍقو٠ظ ثبٌّزغ١واد االعزّبػ١خ ػِّٛبً ٚ-4أ

 اعزّبػ١خ ِزؼلكح رجلأ ثبألٍوح ٚرٕزٟٙ ثبٌّغزّغ اٌىج١و

 ِؼوفخ ِجبكٜء اٌزٟ  رمَٛ ػ١ٍٙب اٌقلِخ االعزّبػ١خ -5أ

 ى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ االعزّبػ١خ-6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِّبهٍخ األفظبئٟ االعزّبػٟ ٌؼٍّٗ ٚفك ئطبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ ػّالئٗ ثشىً ػٍّٟ -- 1ة

 االدبٌات الدولٌة لدور الخدمة االجتماعٌة فً المرحلة الراهنةتمكٌن الطلبة من تفهم  - 2ة

 فً العمل االجتماعً المفاهٌم والمصطلحاتاهمٌة  قدرة الطالب على تقٌٌم مدى - 3ة

 ّغزّؼخ .ثرمل٠و ِٛالف اٌؼ١ًّ ٚرشق١ظٗ ثللخ ٌٍزّىٓ ِٓ رف١َو اٌّشىالد وٍٙب ٚهثظ ِظب٘و٘ب   -4ة



  
 15انظفؽح 

 
  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبضواد

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرٌة - 0

 التقارٌر والدراسات -0

 اختبارات ٌومٌة- 3

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘  ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمبء اٌّؾبضواد     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد إٌظو٠خ
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 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 الحالة(تبادلة بٌن االخصائً االجتماعً ومحادثة موجهة و م )وهًالمقابلة -0د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -0د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 والتسجٌل للمعلوماتمهارة المالحظة -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .96

 ) كتاب منهجً( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 Study Guide For Use with Sociology ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه( 2

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                  اـ

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌجؾٛس،االٍزطالػبد  (

International Encyclopedia of the Social 

Science 

Dictionary of Sociology     

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 World developmentمجلة التنمٌة الدولٌة  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .97

 ث١ٕخ اٌّموه .95

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٔظٛص  شٙبكح ثىبٌو٠ًٛ ٍبػخ 2 ٠َٛ ٚاؽل

ِٚفب١ُ٘ ثبٌٍغخ 

 اإلٔى١ٍي٠خ 

 اٌمبء اٌّبضواد

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ

 االفزجبهاد 

 اٌزمبه٠و 
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 استخذام الىسائل التقنية والتكنىلىجية  لتذريس المقرر الذراسي

 اعذاد منهاج تذريس لممارسة االخصائي االجتماعي عمليا

ىدور  الذولة لتعريف الطالب باهمية الجانب التطبيقي للمقررتاالعتماد على الزيارات الميذانية للمؤسسا  

 

 

 


