
 
 
 
 
 

 
 1انصفحخ 

 
  

 سف انًقشًٕرد ٔصَ

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1
 د/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبدعبيؼخ ثغذا

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 اعى / سيض انًمشس .3
  P CT 211   انزؼهٛى انًغزًش   

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .5
 عُٕ٘

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6
 عبػخ  64 

 سٚخ إػذاد ْزا انٕطف رب .7
 

 أْذاف انًمشس .8

 
 رضٔٚذ انطبنجبد ثًفٕٓو انزؼهٛى انًغزًش انًحذد انٕاعغ -1
 تزوٌد الطالبات بالمعلومات عن ماهٌة التعلٌم المستمر،مؤسساته ،انماطه واشكالهن معوقات االخذ به -2

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول النماذج العالمٌة للتعلٌم المستمر -3

 طالبات بالمعلومات حواللخبرات العراقٌة فً مجال التعلٌم المستمرتزوٌد ال -4

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول النظرة المستقبلٌة للتعلٌم المستمر فً العراق -5

1-  
 

 

ٌ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.



 
 
 
 
 

 
 2انصفحخ 

 
  

 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشيٛخ األ -أ
 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزؼهٛى انًغزًش  -1أ

 انزضٔد ثبنًؼهٕيبد حٕل دٔاػٙ انزؼهٛى انًغزًش ٔيًٛضارّ ٔخظبئظّ -2أ

 اعزٛؼبة االًَبؽ ٔاالشكبل انجذٚهخ نهزؼهٛى  -3أ
 انزؼشف ػهٗ يمٕيبد االخز ثًجذأ انزؼهٛى انًغزًش -4أ
 انزؼشف ػهٗ انًُبرط انؼبنًٛخ يٙ يغبل انزؼهٛى انًغزًش  -5أ

 

  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رًُٛخ لذساد انطبنت ثبرغبِ ارمبٌ يٓبساد انزؼهٛى انًغزًش – 1ة

 رًُٛخ لذساد انطبنت ثبرغبِ اخزٛبس يٕػٕػبد انزؼهٛى انًغزًش  - 2ة

 رًُٛخ لذساد انطبنت يٙ اعزضًبسكم يبْٕ يزبػ يٍ اثزكبساد نهزؼهٛى انًغزًش  - 3ة

 ؼهى انًغزًش ٔانزؼبيم يؼّ يغزمجال"انزذسٚت ػهٗ انًٓبساد االعبعٛخ نزٕظٛف يفبْٛى انز    -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح -

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -
 االعزُزبط -

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اعشاء ثحٕس ػهًٛخ يٙ يبدح انزؼهٛى انًغزًش  

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -
 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -



 
 
 
 
 

 
 3انصفحخ 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 )انًظبدس(  ًشاعغ انشئٛغٛخ ـ ان2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
ؽشٚمخ  حذح / أٔ انًٕػٕعاعى انٕ

 انزؼهٛى
 ؽشٚمخ انزمٛٛى

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح يفٕٓو انزؼهٛى انًغزًش ٌتعرف الطالب على : 6 1-3( 3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح عزٔس يبْٛخ انزؼهٛى انًغزًش   ٌتعرف الطالب على : 6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح غزًشيؤعغبد انزؼهٛى انً ٌتعرف الطالب على : 6 7-9(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح االًَبؽ ٔاالشكبل انجذٚهخ ٌتعرف الطالب على : 6 11-12(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح يمٕيبد انزؼهٛى انًغزًش ٌتعرف الطالب على : 6 13-15(3)

 ختبار والتحصٌلاال انًحبػشح انًُبرط انؼبنًٛخ ٌتعرف الطالب على : 6 16-18(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح دور الجامعة والخبرات العراقٌة ٌتعرف الطالب على : 6                  19-21(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح َظشح  يغزمجهٛخ ٌتعرف الطالب على : 6 22-24(3)
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 سانًقشًٕرد ٔصف َ

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .9
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد عبيؼخ ثغذاد/

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .11
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 اعى / سيض انًمشس .11
 P CS 212     انحبعجبد

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .12
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .13
 عُٕ٘

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .14
 عبػخ  64

 ا انٕطف ربسٚخ إػذاد ْز .15
 

 أْذاف انًمشس .16

 
 فٙ اَشبء عشٔض تقذًٚٛخ ٔعشض   power pointانتعشف عهٗ كٛفٛخ اعتخذاو ثشَبيذ  -1

  Datashowوالبحوث على جهاز  انًحبظشاد
 فً انشاء قاعدة بٌانات بما فٌها انشاء جدول ونموذج واستعالم  Accessالتعرف على استخدام برنامج  -2

 واستخداماته فً تطبٌقات الحٌاة الٌومٌة Matlabالتعرف على برنامج الــ  -3
 التعرف على مفاهٌم وأساسٌات االنترنٌت وتطبٌقاته فً الواقع -4

 
 

 

 

ٌ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.



 
 
 
 
 

 
 5انصفحخ 

 
  

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .14

  ْذاف انًؼشيٛخ األ -أ
 يؼشيخ كٛفٛخ اَشبء ػشٔع رمذًٚٛخ نؼشع انًحبػشاد -1أ

 ػذ ثٛبَبديؼشيخ انغجم الَشبء لٕا -2أ

 يؼشيخ ٔيٓى اعزخذايبد االَزشَٛذ  -3أ
 انفٓى ٔاالؽالع ػهٗ ثشَبيظ -4أ

 

 مشسًانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 يٓبساد ػشع انًٕاػٛغ – 1ة

 يٓبساد رحهٛهٛخ نزحهٛم انًشبكم – 2ة

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح انُظشٚخ يغ يخزجش ػهًٙ نزطجٛك انجشَبيظ

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 

 انزحهٛم -1ط

 انزظًٛى نهؼشٔع انزمذًٚٛخ  -2ط
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انٕاعجبد انجٛزٛخ

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 
 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -

 

 



 
 
 
 
 

 
 6انصفحخ 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .16

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

عغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ة ـ انًشا

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .17

   

 

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.نزأْٛهٛخ اانؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .15

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

االسئلة الموضوعٌة  ح+يخزجشيحبػش Pawor Point ٌتعرف الطالب على : 12 1-6
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  يحبػشح+يخزجش Access ٌتعرف الطالب على : 12 7-12
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  يحبػشح+يخزجش Matlab ٌتعرف الطالب على : 12 13-18
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  يحبػشح+يخزجش االَزشَٛذ ٌتعرف الطالب على : 12 19-24
 والعملٌة

      

      

      



 
 
 
 
 

 
 7انصفحخ 

 
  

 

 سًٕرد ٔصف انًقشَ

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .17
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .18
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 P ES 213االحظبء انزشثٕ٘     اعى / سيض انًمشس .19

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .21
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .21
 عُٕ٘

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .22
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .23

 أْذاف انًمشس .24

 
 رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ: االحظبء ,االحظبء انٕطفٙ َبالحظبء االعزذالنٍٛ, انًزغٛشاد  -1

المدى،االنحراف الربٌعً ، المئٌنات، نوال،الربٌعات،العسٌراتالقٌاس ، الوسط الحسابً ،الوسٌط،الم
 والمتوسط والمعٌاري

 تزوٌد الطالبات بالمقاسات عن : ماهٌة االحصاء ، دراسة المتغٌرات ،طرائق عرض وتنظٌم  -2

 البانات ،مقاٌٌس النزعة المركزٌة ،مقاٌٌس الوضع النسبً،مقاٌسس التشتت، مقاٌٌس العالقة
 تداللً،االحصاء االس

 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

 
 8انصفحخ 

 
  

 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .18

  ْذاف انًؼشيٛخ األ -أ
 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو االحظبء ٔلذسرّ يٙ يغبل انجحش انزشثٕ٘  -1أ

 انزؼشف ػهٗ انًزغٛشاد انزٙ رزُبٔنٓب انذساعبد ٔانجحٕس  -2أ

 انزؼشف ػهٗ ؽشق ػشع رُظٛى انجٛبَبد  -3أ
 نُضػخ انًشكضٚخ ٔانٕػغ انُغجٙ ٔانزشزذ ٔانؼاللخاعزٛؼبة يمبٚٛظ ا-4أ
 احزغبة انٕعؾ انحغبثٙ ٔانٕعٛؾ ٔانًُٕال -5أ
 اعزٛؼبة يمبٚٛظ انؼاللخ )ثشٚزٕل ٔعٛشيبٌ ٔيب٘(  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رًُٛخ لذسح انطبنت ثبرغبِ انزؼبيم يغ االعبنٛت االحظبئٛخ ثًٓبساد ػبنٛخ – 1ة

 انزذسٚت ػهٗ ػشع انجٛبَبد ٔرًضٛهٓب ثأخز االشكبل انجٛبَٛخ – 2ة

 انزذسٚت ػهٗ انًٓبساد االعبعٛخ نزٕظٛف االعبنٛت االحظبئٛخ  – 3ة

 انزذسٚت ػهٗ انزؼبيم يغ االعبنٛت االحظبئٛخ ثفبػهٛخ اكجش يٙ يغبل انؼًم ثؼذ انزخشط    -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح -

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط  -2ط

 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -
 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -

 



 
 
 
 
 

 
 9انصفحخ 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .21

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .21

 

 

 ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .19

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 حصٌلاالختبار والت انًحبظشح يفٕٓو االحظبء ٌتعرف الطالب على : 2 1   (1)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح يزغٛشاد انمٛبط ٌتعرف الطالب على : 4 2-3(2)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح ػشع ٔرُظٛى انجٛبَبد ٌتعرف الطالب على : 8 4-7(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح يمبٚٛظ انُضػخ انًشكض٘ ٌتعرف الطالب على : 8 8-11(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح يمبٚٛظ انزشزذ على :ٌتعرف الطالب  6 12-14(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح يمبٚٛظ انؼاللخ ٌتعرف الطالب على : 8 15-18(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح االحظبء االعزذالنٙ ٌتعرف الطالب على : 6 19-21(3)



 
 
 
 
 

انصفحخ  

11 
 

  

 سٔصف انًقشًٕرد َ

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .25
 ذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبدعبيؼخ ثغ

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .26
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 P SP 214ػهى انُفظ االعزًبػٙ اعى / سيض انًمشس .27

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .28
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .29
 عُٕ٘

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .31
 عبػخ 64

  خ إػذاد ْزا انٕطف ربسٚ .31

 أْذاف انًمشس .32

 
 رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ : ػهى انُفظ االعزًبػٙ , انزُشئخ االعزًبػٛخ ,عُٕػ  -1

 االحذاس ,االرغبْبد , انذػبٚخ ٔاالػالو ٔاالشبػخ,انحشة انُفغٛخ ,انمٛبدح ,دُٚبيٛخ انغًبػخ
 تارٌخً لعلم النفس االجتماعً ، دور االسرة فً التنشئة ، انماط تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : التطور ال -2

 واسباب الجنوح ، رعاٌة االحداث ،االتجاهات وكل ما ٌتعلق بها،التغٌرات فً الشخصٌة، كل ما ٌتعلق حول االحداث 

 ٌادي،االعالم واثره فً االفراد ،الحرب النفسٌة واسلحتها ، السلوك الق واالعالم واالشاعاتالدعاٌة 

 
 

ٌ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.

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .22
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  ْذاف انًؼشيٛخ األ -أ
 انزؼشف ػهٗ إَاع انزؼهى ٔاْذايّ -1أ

 يؼشيخ انًجبدا ٔانًفبْٛى االعبعٛخ يٙ ػهى انُفظ االعزًبػٙ  -2أ

 انزضٔد ثبنًؼهٕيبد ػٍ انزُشئخ االعزًبػٛخ ٔيفٕٓيٓب  -3أ
 جبثّ ٔااليبدح يٍ ػالعّيؼشيخ عُٕػ االحذاس ٔاع-4أ
 انزؼشف ػهٗ انًفبْٛى انخبطخ ثبنذػبٚخ  ٔاالػالو ٔاْذايٓب -5أ
 اعزٛؼبة يفبْٛى انحشة انُفغٛخ َٔظشٚبرٓب  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 اكزغبة انًٓبساد انالصيخ يٙ اعزخذاو يفبْٛى ٔيجبدا ػهى انُفظ االعزًبػٙ – 1ة

 ح انطبنت ثبرغبِ ارمبٌ يٓبسح انجحش ٔانزمظٙ حٕل انظٕاْش االعزًبػٛخرًُٛخ لذس – 2ة

 انمذسح ػهٗ ادسان انطبنت نًٕلفّ يٙ انًغزًغ ٔحزغبد االَزًبء انّٛ  – 3ة

 انمذسح ػهٗ رحمٛك انًُٕ االعزًبػٙ ٔاكزغبة يٓبساد انؼًم انغًبػٙ    -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح -

 

 
 انزمٛٛى  ؽشائك     

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط  -2ط

 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -
 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .24

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... انًغالد ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .25

 

 ٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .23

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 ٌتعرف الطالب على: 4 1-2(2)
يبْٛخ عهى انُفظ 

 االرتًبعٙ
 تبار والتحصٌلاالخ لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتُشئخ االرتًبعٛخ ٌتعرف الطالب على: 6 3-5(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا رُٕس االحذث ٌتعرف الطالب على: 8 6-9(4)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االتزبْبد ٌتعرف الطالب على: 6 11-12(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ٛشاد فٙ انشخصٛخانتغ ٌتعرف الطالب على: 6 13-15(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انذعبٚخ ٔاالعالو  ٌتعرف الطالب على: 4 16-17(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يفٕٓو االعالو ٌتعرف الطالب على: 4 18-19(2)

 صٌلاالختبار والتح لمحاضرةا انحشة انُفغٛخ ٌتعرف الطالب على: 6 21-22(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انقٛبدح ٌتعرف الطالب على: 6 23-25(3)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .2
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 اعى / سيض انًمشس .3
  P EP 215انزخطٛؾ انزشثٕ٘

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .5
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .6
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 
 االداسح انزشثٕٚخ –انخطخ انزؼهًٛٛخ –ـ رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ: انزخطٛؾ انزشثٕ٘ 1

 : المبررات والمعلوات التربوٌة الكمٌة والكٌفٌة فً د الطالبات بالمعلومات حول تزوٌ -2

 التخطٌط التربوي ،كل ما ٌتعلق بالخطة التعلٌمة ،مسألة االولوٌات فً التخطٌط التربوي 

 التخطٌط التربوي فً عصر الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة، االدارة التربوٌة فً ضوء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  لتربوي                                                                                                                       مستلزمات التخطٌط ا
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انزخطٛؾ انزشثٕ٘  -1أ

 بناء الخطة التربوٌة من معرفة خطوات بنائها الكمٌة والنوعٌة اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  -2أ

  ًُٛٓباٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ إَاع انخطؾ انزؼهًٛٛخ ٔانزًٛض ث   -3أ
 انواع التخطٌط التربوي وتحلٌلها  اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  -4أ
 انزضٔد  ػٍ ثؼغ ًَبر انزخطٛؾ انزشثٕ٘ -5أ
 انًمبسَخ ثٍٛ ًَبر انزخطٛؾ انزشثٕ٘  -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 رًُٛخ يٓبساد انطبنت انؼهًٛخ يٙ ثُبء انخطؾ انزشثٕٚخ – 1ة

 ٓبساد انفُٛخ نهطبنت يٙ ثُبء انخطؾ انزشثٕٚخ رًُٛخ انً  - 2ة

 رًُٛخ انًٓبساد انخبطخ ثبعزخذاو اعبنٛت رمٕٚى انخطؾ انزشثٕٚخ  - 3ة

 رًُٛخ يٓبساد انطبنت انخبطخ ثبالداسح انزشثٕٚخ     -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح -

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط  -2ط

 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اعشاء ثحٕس ػهًٛخ ارخطٛؾ انزشثٕ٘

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  ـ ان2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

 

 

 

 

 همخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼ -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
ؽشٚمخ  اعى انٕحذح / أٔ انًٕػٕع

 انزؼهٛى
 ؽشٚمخ انزمٛٛى

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انزخطٛؾ انزشثٕ٘ ٌتعرف الطالب على :  12 1-6( 6)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انخطخ انزشثٕٚخ ٌتعرف الطالب على : 12 7-12( 6)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح يغبانخ االٔنٕٚبد ٌتعرف الطالب على : 12 13-18(6)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح فٙ عصش انخٕسح انتكُٕنٕرٛخ ٌتعرف الطالب على : 12 19-24(6)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح االداسح انزشثٕٚخ ٌتعرف الطالب على : 8 24-28(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انزخطٛؾ انزشثٕ٘ ٌتعرف الطالب على :  12 1-6( 6)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انخطخ انزشثٕٚخ ٌتعرف الطالب على : 12 7-12( 6)
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 ٕرد ٔصف انًقشسًَ

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .9
 خ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبدعبيؼ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .11
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 P GPs 216 ػهى َفظ انًُٕ اعى / سيض انًمشس .11

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .12
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .13
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .14
 عبػخ 64

  خ إػذاد ْزا انٕطف ربسٚ .15

 أْذاف انًمشس .16

 
 رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ: انًُٕ , انًُٕ االعزًبػٙ , انًُٕ انخهمٙ -1

 التنشئة االجتماعٌة ،التطور الخلقٌن التطور العقلً،التطور االنفعالً /المراهقة

 لنموعلم فس ا فًناهج البحث تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : ماهٌة النمو ، مراحل الحٌاة ، م -2

 االجتماعٌة واهمٌتها فً النمو ، تطور مفهوم التراث ،انماط السلوك    لتنشئة او ،العوامل المؤثرة فً النمو
 االجتماعً ،مراحل التطور العقلً ، عوامل التطور االنفعالً ، المراهقة وكل ما ٌتعلق بهاز

 
 

ٌ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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 هى ٔانزمٛٛىيخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼ .14

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انًُٕ االَغبَٙ ٔخظبئظّ -1أ

 انًُٕ االَغبَٙ ٔيًٛضارّ انغغًٛخ ٔانؼمهٛخ ٔاالَؼجبؽٛخ  اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  -2أ

   اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انؼٕايم انًؤصشح يٙ انًُٕ االَغبَٙ   -3أ
   ٕس انؼمهٙ ٔاالَفؼبنٙاٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يؼُٗ انزط -4أ
   اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يشحهخ انًشاْمخ ٔيشكالرٓب   -5أ

 

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 رًُٛخ لذسح انطبنت ػهٗ َمم انًؼهٕيبد انخبطخ ثؼهى َفظ انًُٕ   1ة

 رًُٛخ لذسح انطبنت ػهٗ رحٕٚم انًؼهٕيبد انٗ اعبنٛت ػًم َٔشبؽ يٙ  – 2ة

 ًُٛخ يٓبسح انطبنت ثبرغبِ يٓى يشحهخ انطفٕنخ ٔيزطهجبرٓب ٔانزؼبيم يؼٓبر – 3ة

 رًُٛخ يٓبسح انطبنت ثبرغبِ يٓى يشحهخ انًشاْمخ ٔيزطهجبرٓب ٔانزؼبيم يؼٓب    -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح -

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 َٛخ ٔانمًٛٛخ األْذاف انٕعذا -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط  -2ط

 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -
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 انجُٛخ انزحزٛخ  -1

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .16

   

 

 

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .15

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح يؼُٗ انًُٕ ٌتعرف الطالب على : 6 1-3(3)

 االختبار والتحصٌل بظشحانًح انعٕايم انًؤحشح فٙ انًُٕ ٌتعرف الطالب على : 6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح انًُٕ االرتًبعٙ ٔانخهقٙ ٌتعرف الطالب على : 6 7-9(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح انزطٕس انؼمهٙ ٌتعرف الطالب على : 6 11-12(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح انزطٕس االَفؼبنٙ ٌتعرف الطالب على : 6 13-15(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح انًشاْمخ ٌتعرف الطالب على : 22 16-26(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبظشح يؼُٗ انًُٕ ٌتعرف الطالب على : 6 1-3(3)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .17
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .18
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ ًٙانؼه انمغى 

 اعى / سيض انًمشس .19
 انًُٓظ ٔانكزبة انًذسعٙ

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .21
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .21
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .22
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .23

 أْذاف انًمشس .24

 
 حزٕٖ انذساعٙ ,يُٓظ انًٕاد , يُٓظ انُشبؽ ,انًُٓظ انًحٕس٘ انًُٓظ , االْذاف انزشثٕٚخ ,انً -1

 تقوٌم المنهج ، الكتاب المدرسً 

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول :تطور مفهوم المنهج الدراسً واسس بناء المناهج ، مكونات  -2

 المنهج وانواع المناهج الدراسٌة ،تقوٌم المنهج وتطوٌره ،الكتاب المدرسً

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 عبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخش .17

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انًُٓظ انزمهٛذ٘ ٔانحذٚش ٔرحذٚذ انؼٕايم انًغبػذح -1أ

 انزؼشف ػهٗ االعظ انفهغفٛخ ٔانُفغٛخ ٔاالعزًبػٛخ انجٛئٛخ نهًُٓظ -2أ

 نًحزٕٖانزؼشف ػهٗ يكَٕبد انًُٓظ ٔػُبطشِ يٍ حٛش االْذاف ٔا  -3أ
 انزؼشف ػهٗ إَاع انًُبْظ انذساعٛخ-4أ
 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو رمٕٚى انًُٓظ انذساعٙ -5أ
 (انزؼشف ػهٗ انكزبة انًذسعٙ انجغٛؾ ٔيٕاطفبرّ  -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 رًُٛخ يٓبساد انطبنت ثبرغبِ صٚبدح لذسرّ ػهٗ رمٕٚى انًُبْظ ٔانكزت انذساعٛخ – 1ة

 رًُٛخ يٓبساد انطبنت يٙ اػزًبد اعبنٛت رطٛش انًُبْظ ٔانكزت انذساعٛخ  - 2ة

 اكزغبة يٓبساد طٛبغخ االْذاف انزشثٕٚخ انؼبيخ ٔانخبطخ ٔانغهٕكٛخ  - 3ة

 رًُٛخ يٓبساد انطبنت يٙ اعزخذاو انكزبة انًذسعٙ يٙ انزذسٚظ     -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػشح -

 

 
 ك انزمٛٛى ؽشائ     

 

 اخزجبساد يؼبنٛخ ٔيٕػٕػٛخ -

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط  -2ط

 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اعشاء ثحٕس ػهًٛخ يٙ يبدح ايُٓظ ٔانكزبة انًذسعٙ  

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ نهطهجخ -
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .19

 كتب المقرر انكزت انًمشسح انًطهٕثخ ـ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .21

   

 

 

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .18

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح رطٕس انًُبْظ انذساعٛخ :ٌتعرف الطالب على 8 1-4(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح اعظ انًُبْظ انذساعٛخ ٌتعرف الطالب على: 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح يكَٕبد انًُٓظ ٌتعرف الطالب على: 8 9-12(4)

 بار والتحصٌلاالخت انًحبػشح إَاع انًُبْظ ٌتعرف الطالب على: 11 13-17(5)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح رمٕٚى انًُٓظ ٌتعرف الطالب على: 11 18-22(5)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انكزبة انًذسعٙ ٌتعرف الطالب على: 12 23-28(6)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح رطٕس انًُبْظ انذساعٛخ ٌتعرف الطالب على: 8 1-4(4)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .25
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .26
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 P EL 218      انهغخ االَكهٛضٚخ اعى / سيض انًمشس .27

 
 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .28
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .29
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .31
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .31

 أْذاف انًمشس .32

 اكتساب الطالب القدرة على تناول مفردات علم النفس فً اللغة االنكلٌزٌة والتمكن من المهارات اللغوٌة 

 االصغاء ، التكلم( )القراءة ، الكتابة،

 
 
 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

انصفحخ  

23 
 

  

 ؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انًمشس ٔؽشائك انز .21

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 انًؼشيخ ٔانفٓى  -أ
 حفع كهًبد ثبنهغخ االَكهٛضٚخ -1أ

 حفع انُظٕص -2أ

 يؼشيخ انًٓبساد انهغٕٚخ   -3أ
 -4أ

 

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 حفع انُظٕص – 1ة

 يٓى انؼاللخ ثٍٛ انُظٕص – 2ة

 ٕدح يٙ انُظٕص يٙ كزبثخ انزمبسٚشرطجٛك انؼاليبد انًٕع – 3ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يحبػشح ,يُبلشخ,انؼًم انغًبػٙ           

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ , شفٕٚخ

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزفكٛش انُبلذ -1ط

 انزفكٛش االثذاػٙ   -2ط

 
 هٛى ٔانزؼهى ؽشائك انزؼ    

 انًحبػشح

 كزبثخ انزمبسٚش ٔانًُبلشخ

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 اعزجبَبد
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .23

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

زٙ ٕٚطٗ ثٓب                 اـ انكزت ٔانًشاعغ ان

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .24

   

 

 

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .22

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 طهٕثخانً
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .33
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .34
 ٔانُفغٛخ لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ انؼهًٙ انمغى 

  P Eps 219ػهى انُفظ انزشثٕ٘ اعى / سيض انًمشس .35

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .36
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .37
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .38
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .39

 أْذاف انًمشس .41

 
 شثٕ٘ ، االْذاف انتشثٕٚخ ،انزاكشح ، انُغٛبٌ ، اَتقبل تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ: عهى انُفظ انت -1

 االثر،الدافعٌة ، التغذٌة المرتدة ،الفروق الفردٌة ، المهارات والعادات

تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : تطور علم النفس التربوي ومجاالته ، تصنٌف االهداف التربوي ، نظرٌات  -2
 وطبٌعة 

مفاهٌم ،نظرٌات التعلٌم وتطبٌقاته التربوٌة ، العوامل المؤثرة فً التعلم ،اثر الفروق الفردٌة الذاكرة والنسٌان ، تعلم ال
 .اكتساب واالستفادة من المهارات والعادات وانواع التعلم فً التعلم ، كٌفٌة

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .25

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 ذاف انزشثٕٚخ ٔدٔسْب يٙ انزؼهٛى ٔانزؼهىانزؼشف ػهٗ االْ -1أ

 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزاكشح ٔانُغٛبٌ -2أ

 يؼشيخ انًفٕٓو اَزمبل اصش انزذسٚت َٔظشٚبرّ   -3أ
 اعزٛؼبة يفٕٓو انذايؼٛخ يٙ يغبل انزؼهى-4أ
  -5أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 ؼهى انُفظ انزشثٕ٘ انٗ يًبسعبد يُٛخانمذسح ػهٗ ارمبٌ يٓبسح َمم انًؼهٕيبد ن – 1ة

 انزذسٚت ػهٗ انًٓبساد االعبعٛخ نؼهى انُفظ انزشثٕ٘ – 2ة

 انزذسٚت ػهٗ انزفبػم يغ انًزؼهى ثفبػهٛخ اكجش ثبعزخذاو يٓبساد ػهى انُفظ انزشثٕ٘  – 3ة

 انزذسٚت ػهٗ اعزخبو يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٙ انزؼهى    -4ة
 هى ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼ     

 

 يحبػشح           

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 خزجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ ا

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط  -2ط

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ اعزجبَبد -
 ايزحبَبد شٓشٚخ -
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .27

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 لدورٌات و االنترنٌتورش عمل ،استخدام ا

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .28

 

 يخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد انؼب -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .26

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 ٌتعرف الطالب على: 11 1-5(5)
ف علم النفس تطور واهدا

 التربوي
 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا الذاكرة والنسٌان ٌتعرف الطالب على: 8 6-9(4)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا انتقال االثر والدافعٌة ٌتعرف الطالب على: 11 11-14(5)

(4)15-18 8 
تعلم المفاهٌم والتغذٌة  ٌتعرف الطالب على:

 رتدةالم
 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا نظرٌات التعلم ٌتعرف الطالب على: 4 19-21(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا العوامل المؤثرة فً التعلم ٌتعرف الطالب على: 4 21-22(2)

 لوالتحصٌختبار الا لمحاضرةا الفروق الفردٌة ٌتعرف الطالب على: 4 23-24(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا المهارات والعادات  ٌتعرف الطالب على: 4 25-26(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا انواع التعلم ٌتعرف الطالب على: 4 27-28(2)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .41
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .42
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

  P EPY 320علم النفس التجرٌبً اعى / سيض انًمشس .43

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .44
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .45
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .46
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .47

 أْذاف انًمشس .48

 د ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ: ػهى انُفظ انزغشٚجٙ ,انزغشثخ ,ػجؾ انًزغٛشاد ,انؼجؾ رضٔٚذ انطبنجب -1

 انزغشٚجٙ ,انظذق انزغشٚجٙ ,انظذق انخبسعٙ ,خهفٛخ انجحش ,انزظًٛى انزغشٚت ,رمٕٚى انجحش

 رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل : ػهى انُفظ انزغشٚجٙ , خطٕاد انزغشثخ ,ًَبرط انزظًًٛبد -2

 ٛخ ,كٛفٛخ رمٕٚى انجحش انؼهًٙ ,رغبسة ٔدساعبد يخزجشٚخ يٙ يغبالد يخزهفخانزغشٚج

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .29
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 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 انًؼشيخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ ػهى انُفظ انزغشٚجٙ ٔيغبالرّ ٔػاللزّ ثبنؼهٕو االخشٖ -1أ

 يغبل  ػهى انُفظ انزغشٚجٙ يٙ ءيؼشيخ اشٓش انؼهًب -2أ

 اعزٛؼبة يؼُٗ انزغشثخ ٔانًُٓظ انزغشٚجٙ يٍ حٛش خطٕارّ ٔيزغٛشارّ -3أ

 انزضٔد ثبنًؼشيخ ػٍ انزظًٛى انزغشٚجٙ -4أ

 انزًكٍ يٍ رمٕٚى انجحش انزغشٚجٙ -5أ

 انزًكٍ يٍ اعشاء رغبسة ٔدساعبد يخزجشٚخ-6أ
 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 ًُٛخ يٓبساد انطبنت ثبرغبِ اعشاء انزغبسة انؼهًٛخ ثئرمبٌ ٔدلخر - 1ة

 رًُٛخ يٓبساد ػجؾ انًزغٛشاد ػجطب" داخهٛب" – 2ة 

 رًُٛخ  انًٓبساد ػهٗ اٚغبد انظذق انذاخهٙ ٔانخبسعٙ – 3ة 

 رًُٛخ يٓبساد انزظًٛى انزغشٚجٙ ٔرمٕٚى انجحٕس انزغشٚجٛخ -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يحبػشح ,يُبلشخ,انؼًم انغًبػٙ           

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 زجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ اخ

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -1ط

 االعزُزبط -2ط         

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ

 ايزحبَبد شٓشٚخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .31

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

طٗ ثٓب                 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚ

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .32

   

 

 

 

 

 بساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓ -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .31

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح فٕٓو عهى انُفظ انتزشٚجٙي ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 1-3( 3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح تزشثخان ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انتصًٛى انتزشٚجٙ ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 7-9(3)

 تحصٌلاالختبار وال انًحبػشح تقٕٚى انجحج انعهًٙ ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 11-12(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح تزبسة انذساعبد انًختجشٚخ ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 13-15(3)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .49
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .51
 غٛخلغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُف انؼهًٙ انمغى 

  P CPH 321االسشبد ٔانظحخ انُفغٛخ اعى / سيض انًمشس .51

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .52
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .53
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .54
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .55

 أْذاف انًمشس .56

 
بد انتشثٕ٘ ، انتٕرّٛ انًُٓٙ ، االسشبد انُفغٙ ، انًقبثهخ االسشبدٚخ تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انعهًٛخ االتٛخ : االسش -1

 انغهٕك ، حم انًشكالد ، االسشبد انًذسعٙ ، خذيبد انتأْٛم  ،تعذٚم 
تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًعهٕيبد حٕل :َشأح االسشبد ٔتطٕسِ ٔاْذافّ َٔظشٚبد االسشبد انتشثٕ٘ ، انتٕرّٛ انًُٓٙ  -2

سشبد ، انًشكالد انتشثٕٚخ انتٙ ٚتُبٔنٓب االسشبد ، طجٛعخ انتٕرّٛ انًُٓٙ ، انعالقخ ثٍٛ ٔاالسشبد انُفغٙ ثشايذ اال

االعظ انتٙ ٚقٕو عهٛٓب االسشبد انُفغٙ ، انًعهٕيبد انالصيخ نعًهٛخ االسشبد انُفغٙ  انتٕرّٛ انًُٓٙ ٔخذيبد انتأْٛم

د ، انًشكالد انتشثٕٚخ انتٙ ٚتُبٔنٓب االسشبد ، طجٛعخ ثشايذ االسشب ، انًقبثالد االسشبدٚخ ،االسشبد فٙ انًذسعخ  ، تُظٛى

 انتٕرّٛ انًُٓٙ ، انعالقخ ثٍٛ انتٕرّٛ انًُٓٙ ٔخذيبد انتأْٛم

 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .33

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو االسشبد انزشثٕ٘ ٔرطٕسِ ٔاعجبثّ ٔاْذايّ -1أ

 زؼشف ػهٗ َظشٚبد االسشبد انزشثٕ٘ ٔإَاػّان -2أ

 يؼشيخ خذيبد انزٕعّٛ ٔاالسشبد انًذسعٙ ٔانحبعخ انٛٓب -3أ

 انزؼشف ػهٗ االعظ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب االسشبد انُفغٙ -4أ

 انزؼشف ػهٗ انًؼهٕيبد انالصيخ نؼًهٛخ االسشبد انُفغٙ -5أ

 انزؼشف ػهٗ انًمبثهخ االسشبدٚخ ٔاالعزؼذاد  -6أ

 ْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس. األ  -ة 

 رطٕٚش لذساد انطبنت ثبرغبِ االسشبد انزشثٕ٘ ٔانُفغٙ – 1ة

 ارمبٌ انًٓبساد االعبعٛخ نؼًهٛخ االسشبد انزشثٕ٘ ٔانُفغٙ  – 2ة 

 رطٕٚش يٓبساد رشخٛض انًشكالد انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ – 3ة 

 رؤد٘ ْذيٓب ثُغبػانزًكٍٛ يٍ يٓبساد اعزخذاو انجشايظ االسشبدٚخ انزٙ  -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يحبػشح           

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 زجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ اخ

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -
 االعزُزبط -

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 كزبثخ انزمبسٚش ٔانًُبلشخ

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ

 ايزحبَبد شٓشٚخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .35

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 اعٙ خطخ رطٕٚش انًمشس انذس .36

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .34

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 انزمٛٛى ؽشٚمخ ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح َشأح االسشبد َٔظشٚبتّ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 11 1-5( 5)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انتٕرّٛ انًُٓٙ ٔاالسشبد ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 6-7(2)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح اعظ االسشبد ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 11 -8( 3)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انًعهٕيبد انالصيخ نإلسشبد ف انطبنت عهٗ :ٚتعش 6 11-13(3)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انًمبثهخ االسشبدٚخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 14-16( 3)
 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح االسشبد يٙ انًذسعخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 17-18( 2)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح رُظٛى ثشايظ االسشبد ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 19-21( 3)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انًشكالد انتٙ ٚتُبٔنٓب االسشبد ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 22-23(2)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انزٕعّٛ انذُٚٙ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 11 24-28(5)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انزؼهًٛٛخ انًؤعغخ .57
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .58
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

 P PKn 322ػهى انُفظ انًؼشيٙ    اعى / سيض انًمشس .59

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .61
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .61
 عُٕ٘

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .62
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .63

 أْذاف انًمشس .64

 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ: عهى انُفظ انًعشفٙ، االحغبط االَتجبِ ،االدساك انحغٙ، انهغخ  -1

 االعبنٛت انًعشفٛخ، يعبنزخ انًعهٕيبد ،انزاكشح ،حم انًشكالد، انعًهٛبد انًعشفٛخ انًبٔسائٛخ

 ًعهٕيبد حٕل : عالقخ عهى انُفظ انًعشفٙ ثبنعهٕو االخشٖ، انٛبد ٔعقجختضٔٚذ انطبنجبد ثبن -2

 انعٕايم انًؤحشح فٙ االحغبط ،طجٛعخ عًهٛخ االَتجبِ ٔانعٕايم انًؤحشح فّٛ َٔظشٚبتّ ، َظشٚبد االدساك 

 عشفٛخ ،ٔانعٕايم انًؤحشح فّٛ ،عالقخ انهغخ ثبنتفكٛش َٔظشٚبد اكتغبة انهغخ ، خصبئص ًَٔبرد االعبنٛت انً

ٌ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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 إًَرد ٔٔظبئف ٔيكَٕبد ،ًَٕرد يعبنزخ انًعهٕيبد، خطٕاد ٔاعتشاتٛزٛبد ٔانعٕايم انًؤحشح فٙ حم 

 المشكالت ، العملٌات المعرفٌة وعالقتها بالذكاء

 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .37

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 ظ انًؼشيٙ ٔػاللزّ ثبنؼهٕو االخشٖانزضٔد ثبنًؼهٕيبد حٕل ربسٚخ ػهى انُف-1أ

 يؼشيخ انًؼهٕيبد راد انؼاللخ ثبإلحغبط ٔاالَزجبِ ٔاالدسان انحغٙ -2أ

 انزؼشف ػهٗ االعبنٛت انًؼشيٛخ ٔخظبئظٓب -3أ

 يؼشيخ إًَرط يؼبنغخ انًؼهٕيبد -4أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 ٙ يٙ ػًهٛخ انزذسٚظ يغزمجالاعزخذاو كم يب ٚخض ػهى انُفظ انًؼشي – 1ة

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يحبػشح           

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ 

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -
 االعزُزبط -

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 كزبثخ انزمبسٚش ٔانًُبلشخ

 
 ك انزمٛٛى ؽشائ   
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .39

 كتب المقرر مشسح انًطهٕثخ ـ انكزت ان1ً

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 مل ،استخدام الدورٌات ورش ع

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 ٔاعجبد ثٛزٛخ

 ايزحبَبد شٓشٚخ

 
 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .38

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى زؼهٛىؽشٚمخ ان

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح عهى انُفظ انًعشفٙ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 1-3

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح االحغبط ٔاالَتجبِ ٚتعشف انطبنت عهٗ: 6 4-6

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح االدساك انحغٙ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 7-9

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح اللغة  : ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 11-12

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح االعبنٛت انًعشفٛخ :ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 13-15

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح يعبنزخ انًعهٕيبد :ٚتعشف انطبنت عهٗ  4 16-19

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح حم انًشكالد ٚتعشف انطبنت عهٗ  4 21-23

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انعًهٛبد انًعشفٛخ انًبٔسائٛخ تعشف انطبنت عهٗ ٚ 4 24-27

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح االتزبِ انًعشفٙ فٙ تفغٛش انتفكٛش ٚتعشف انطبنت عهٗ 4 31-28

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انهغخ ٔانفكش ٚتعشف انطبنت عهٗ 4 32-35
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 انذساعٙ خطخ رطٕٚش انًمشس  .41

 

 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 نزؼهًٛٛخانًؤعغخ ا .65
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .66
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

    P PP 323ػهى َفظ انشخظٛخ اعى / سيض انًمشس .67

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .68
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .69
 عُٕ٘

 ٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكه .71
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .71

 أْذاف انًمشس .72

 أْذاف انًقشس -1
 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ : انشخصٛخ ،انصحخ انُفغٛخ ، انًُظٕيخ االَفعبنٛخ ،االيشاض انُفغٛخ -1

 االيشاض انعقهٛخ ،تقٛٛى انشخصٛخ ، عالد انشخصٛخ 

 صٛخ عجذ انتشاث ، طجٛعخ ٔيكَٕبد ٔيحذداد تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًعهٕيبد راد انعالقخ حٕل :انشخ -2

 ٔدُٚبيٛخ انشخصٛخ ،اثعبد ثُبء ًَٕٔ انشخصٛخ ،َظشٚبد انشخصٛخ انتٙ تغتُذ انٗ انحتًٛخ انتكُٕٚٛخ ٔانجٛئٛخ 

 تكبيم انشخصٛخ ٔانصحخ انُفغٛخ ،ثعط إَاع االَفعبالد انًًٓخ ،االيشاض انُفغٛخ ٔانعقهٛخ ،كٛفٛخ تقٛٛى 

 انشخصٛخ انتقهٛذ٘ ٔانحذٚجانشخصٛخ ،عالد 

ٌ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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 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .41

 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انشخظٛخ  -1أ

 يؼشيخ اثؼبد ثُبء انشخظٛخ ٔرًكُّٛ يٍ انزًٛٛض ثٍٛ  -2أ 

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اثؼبد ًَٕ انشخظٛخ ٔرحهٛم ٔرمٕٚى َظشٚبرٓب -3أ

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انؼاللخ ثٍٛ انظحخ انُفغٛخ ٔانشخظٛخ -4أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 رًُٛخ يٓبساد انطبنت ثبرغبِ ارمبٌ انمشاءح انزحهٛهٛخ نُظشٚبد انشخظٛخ - 1ة

 رذسٚت انطبنت ػهٗ االنًبو ثبنًٓبساد االعبعٛخ يٙ رمٕٚى انشخظٛخ – 2ة 

 ػهٗ يؼشيخ حبالد انغٕء ٔانًشع  رذسٚت انطبنت – 3ة 

 رًكٍٛ انطبنت يٍ ارمبٌ يٓبسح انؼالط انُفغٙ نهشخظٛخ -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يحبػشح           

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ 

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -
 االعزُزبط -

 
 هٛى ٔانزؼهى ؽشائك انزؼ    

 انًحبػشح

 كزبثخ انزمبسٚش ٔانًُبلشخ

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ

 ايزحبَبد شٓشٚخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .43

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 س(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبد2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .44

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .42

يخشعبد انزؼهى  دانغبػب األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح يفٕٓو انشخصٛخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 1-3( 3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح اثعبد ثُبء ًَٕٔ انشخصٛخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 4-6(3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح َظشٚبد انشخصٛخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 7-9(3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح َظشٚبد انشخصٛخ : ٚتعشف انطبنت عهٗ  6 11-12(3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح انشخصٛخ ٔانصحخ انُفغٛخ :ٚتعشف انطبنت عهٗ  8 13-16(4)

 انتحصٛمٔ االختجبس نًحبظشحا انشخصٛخ ثٍٛ انغٕء ٔانًشض :ٚتعشف انطبنت عهٗ  8 17-21( 4)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح تقٛٛى انشخصٛخ :ٚتعشف انطبنت عهٗ  8 21-24( 4)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح عالد انشخصٛخ :ٚتعشف انطبنت عهٗ  8 28- 25(4)
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .73
 عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 نًشكضانمغى انؼهًٙ  / ا .74
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انؼهًٙ انمغى 

   P ET 324انزمُٛبد انزشثٕٚخ اعى / سيض انًمشس .75

 

 أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .76
 عبػزبٌ اعجٕػٛب" نًذح عُخ دساعٛخ

 انفظم / انغُخ .77
 عُٕ٘

 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .78
 عبػخ 64

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .79

 أْذاف انًمشس .81

 
 نطبنجبد ثبنًفبْٛى انعهًٛخ االتٛخ : تكُٕنٕرٛب انتشثٛخ ،انٕعبئم انتعهًٛٛخ ، انغجٕساد ،انشفبفٛبد ،رٓبص انعبسض انذساعٙ تضٔٚذ ا -1

 عهٛى انًصغش  انصٕسح انخبثتخ ، االفالو انتعهًٛٛخ ، انٕعبئم انغًعٛخ ، انتهفضٌٕٚ انتعهًٛٙ ، االشٛبء ،انعُٛبد ،انًُبرد ، انتعهٛى انًجشيذ ، انت

 انحبعجبد اإلنكتشَٔٛخ  

 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًعهٕيبد حٕل : انٕعبئم انتعهًٛٛخ إَاعٓب ٔيجبدئٓب انعبيخ ، االْذاف انتعهًٛٛخ ،اعتخذاو انٕعبئم عجش  -2

 اعتعًبنٓب انتبسٚخ ،دٔس انٕعبئم فٙ االدساك ٔانتعهٛى ،اعتخذايٓب كعُٛخ نهًذسط ،انخصبئص انفُٛخ نهٕعٛهخ ، حبالد اعتعًبنٓب ،خطٕاد 

 كٛفٛخ اختٛبس انٕعبئم ، إَاعٓب انًختهفخ ،ثشايذ انٕعبئم انتعهًٛٛخ فٙ انعشاق

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.

 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .45
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 األْذاف انًؼشيٛخ   -أ

 انزؼشف ػهٗ يؼُٗ انٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ ٔإَاػٓب -1أ

 يؼشيخ ؽشائك ٔاعبنٛت انزمُٛبد انزشثٕٚخ ٔيظبدسْب -2أ

 انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو انزمُٛبد يٙ رذسٚظ يبدح يؼُٛخ -3أ

 انزؼشف ػهٗ انزطٕس انزبسٚخٙ العزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ -4أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ اعزؼًبل انًمبٚٛظ انغٛذح ػُذ اخزٛبسِ نهٕعٛهخ -5أ

  -6أ
 
 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 ٛبس َٕع انٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ انًالئًخ نهزذسٚظرًُٛخ يٓبسح انطبنت ثبخز – 1ة

 رًُٛخ يٓبسح انطبنت يٙ رمٕٚى انٕعبئم انزؼهًٛٛخ – 2ة 

 رًُٛخ يٓبسح اخزٛبس انٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ ثًب ٚزٕايك يغ االْذاف  – 3ة 

 ارمبٌ يٓبسح رحؼٛش انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ػُذ اعزخذاو انٕعٛهخ -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يحبػشح           

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبساد يٕػٕػٛخ , يمبنٛخ 

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزحهٛم -
 االعزُزبط -

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبػشح

 كزبثخ انزمبسٚش ٔانًُبلشخ

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ

 ايزحبَبد شٓشٚخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .47

 كتب المقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2
 دورٌات استخدام ال

 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .48

 

 زأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد انؼبيخ ٔان -د 

 انزذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .46

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انٕعبئم انًقذيخ ٔإَاع ٚتعشف انطبنت عهٗ : 11 1-5( 5)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انغجٕساد ٔانشفبفٛبد ٚتعشف انطبنت عهٗ : 6 6-8(3)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انصٕس ٔاالقالو ٚتعشف انطبنت عهٗ : 8 12 -9( 4)

 ظٛماالخزجبس ٔانزح انًحبػشح انٕعبئم انشخصٛخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 13-14(2)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انزهفضٌٕٚ انزؼهًٛٙ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4  15-16( 2)
 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح االشٛبء ٔانؼُٛبد ٔانًُبرط ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 17-18( 2)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح انزؼهٛى انًجشيظ ٔانًظغش ٚتعشف انطبنت عهٗ : 8 19-22( 4)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح خانحبعجبد اإلنكتشَٔٛ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 23-24(2)

 االخزجبس ٔانزحظٛم انًحبػشح ثشايظ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ٚتعشف انطبنت عهٗ : 4 25-26(2)


