
 
 
 
 
 

 
 1انصفحخ 

 
  

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .2
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح ًٙانؼه انمغى 

 P ME 325 ؽشاءق ذذسٚظ اعى / سيض انًمشس .3

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .4
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .5
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .6
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 
 : طشائك انتذسٚظ ، االْذاف انؼبيخ ٔانغهٕكٛخ ،انًحبظشح ، انًُبلشخ ، االعتدٕاة ،انتفكٛش  تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ -1

 انؼهًٙ ، انٕحذاد ،االعتمصبء ،االعتكشبف، حم انًشكالد ،انتخطٛط ،انتمٕٚى

 تمهٛذٚخ ،ٔانحذٚثخ تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل : اعظ انتذسٚظ اندٛذ ،اْذاف انتذسٚظ ،تطٕس طشائك انتذسٚظ ، االَٕاع ان -2

 نطشائك انتذسٚظ ، انتخطٛط نهتذسٚظ ، كٛفٛخ اػذاد خطخ انتذسٚظ انٕٛيٛخ ،اعبنٛت انتمٕٚى

 أْذاف انًمشس -1
 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ : طشائك انتذسٚظ ، االْذاف انؼبيخ ٔانغهٕكٛخ ،انًحبظشح ، انًُبلشخ ، االعتدٕاة ،انتفكٛش  -3

 عتمصبء ،االعتكشبف، حم انًشكالد ،انتخطٛط ،انتمٕٚىانؼهًٙ ، انٕحذاد ،اال

هن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11



 
 
 
 
 

 
 2انصفحخ 

 
  

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرؼشف ػهٗ يفٕٓو ؽشائك انرذسٚظ ٔاعظ انرذسٚظ انعٛذ -1أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ انرخطٛؾ نهذسط ٔيثشساذّ ٔاػذاد انخطح انرذسٚثٛح -2أ

 ٗ ؽشٚمح انرذسٚظ ٔذمٕٚى كم ؽشٚمحاعرٛؼاب يؼُ -3أ

 انرًٛٛض تٍٛ االْذاف انمشٚثح ٔانثؼٛذج انًذٖ انرذسٚظ -4أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ ػًهٛح انرمٕٚى ٔانرًٛٛض تٍٛ انمٛاط ٔانرمٕٚى -5أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 ذذسٚة انطانة ػهٗ اعرخذاو اعظ انرذسٚظ انعٛذ فٙ انرذسٚظ – 1ب

 طٛاغح االْذاف انرشتٕٚح تإَٔاػٓا ٔاعرخذايٓا فٙ انرذسٚظ  – 2ب 

 اعرخذاو ؽشائك انرذسٚظ انرمهٛذٚح ٔانؽذٚصح فٙ انرذسٚظ – 3ب 

 انمٛاو تًٓاساخ كراتح خطح انرذسٚظ انٕٛيٛح  -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 نٛح اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يما

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 ٔانرطٕس انشخظٙ (.انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف  -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د



 
 
 
 
 

 
 3انصفحخ 

 
  

 

 انثُٛح انرؽرٛح  .12

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

 

 

 

 
 

 

    -4د

 تُٛح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يفٕٓو ٔاعظ انتذسٚظ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 1-7( 7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج اْذاف انتذسٚظ هٗ :ٚتؼشف انطبنت ػ 14 14 - 8(7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج طشائك انتذسٚظ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 21 -15( 7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج انتخطٛط ٔانتمٕٚى ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 22-28(7)
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .9
 انرشتٛح نهثُاخظايؼح تغذاد/ كهٛح 

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .11
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P SG 326االؼظاء االعرذالنٙ اعى / سيض انًمشس .11

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .12
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .13
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .14
 عاػح 64

  انٕطف  ذاسٚخ إػذاد ْزا .15

 أْذاف انًمشس .16

1-  
 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ : انخطأ انًؼٛبس٘ ، انؼُٛخ ٔانًدتًغ نهجحث ،اخطبء انًؼبُٚخ ، انفشظٛخ االحصبئٛخ ،اختجبس  -1

 انفشٔض ، تحهٛم انتجبٍٚ ، االختجبساد انالٚبسايتشٚخ 

 ُبد ،انمٛى انحشخخ ، يُطمخ انشفط ، اختجبس انفشٔض ٔتمذٚشتضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل :يغتٕٖ انذالنخ ،تمذٚش حدى انؼٛ -2

 يؼبنى انًدتًغ نؼُٛخ ٔاحذح ، اختجبس انفشٔض  ٔتمذٚش يؼبنى انًدتًغ نؼُٛتٍٛ ، االختجبس حٕل يتٕعط ،االختجبس حٕل انفشق ثٍٛ َغجتٍٛ ،

 ٙ تحهٛم انتجبٍٚ ،انًمبسَبد انًتؼذدح ،اختجبس انفشض انصغشٖ ، تحهٛم انتجبٍٚ ثبتدبِ ٔاتدبٍْٛٛ ، تحذٚذ حدى انؼُٛخ ف

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .14
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 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 ذضٔٚذ انطانثاخ تًفاْٛى االؼظاء االعرذالنٙ -1أ

 يؼشفح كٛفٛح اخرثاس انفشٔع ٔذمذٚش يؼانى انًعرًغ نؼُٛح ٔاؼذج -2أ

 يؼانى انًعرًغ تاعرخذاو ػُٛرٍٛ يؼشفح كٛفٛح اخرثاس انفشٔق ٔذمذٚش -3أ

 ٔانُغة ٔانفشع انظغشٖ ٔذؽهٛم انرثاٍٚ T   ٔXانرًكٍ يٍ اعرخذاو اخرثاس  -4أ

 يؼشفح االخرثاساخ انالتشاٚرٛشٚح -5أ

 

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .16

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 اـ انكرة ٔانًش

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .17

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 تُٛح انًمشس .15

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى ذج / أٔ انًٕػٕعاعى انٕؼ

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج انًذخم ٔانًفبْٛى انؼبيخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 8 1-4( 4)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج انًشكهخ ٔاعتخذاو انًشاخغ  ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 8 8 – 5(4)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج جحثإَاع يُبْح ان ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 44 15 -9( 7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج ادٔاد انمٛبط ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 4 16-17(2)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج انؼُٛح ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 4 18-19(2)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يثادئ االؼظاء ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 6 21-22(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج كراتح انثؽس انطبنت ػهٗ : ٚتؼشف 6 23-25(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يؤعغاخ انثؽس انرشتٕ٘ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 4 26-27(2)
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .17
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .18
 انرشتٕٚح ٔانُفغٛح لغى انؼهٕو انؼهًٙ انمغى 

 P RC 327يُاْط انثؽس اعى / سيض انًمشس .19

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .21
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .21
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .22
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .23

 أْذاف انًمشس .24

 
 بْح انجحث ،انُظشٚخ انؼهًٛخ ،االفتشاظبد ،االْذاف ،انفشٔق ،انًشكهخ ،يُٓح تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ  االتٛخ : يُ -1
 انتبسٚخٙ ،انٕصفٙ ، انتدشٚجٙ ، انًالحظخ ، انًمبثهخ ، االعتجٛبٌ ، انؼُٛخ انجحث 

 جبس ٔانًبدح تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل :اًْٛخ إَاع انجحث ، اعظ اعتخذاو انًصبدس ٔانًشاخغ انؼهًٛخ ، االًْٛخ ٔاالخت -2

 ٔانًصبدس ٔانُمذ نهًُٓح انتبسٚخٙ ، خطٕاد ٔإَاع انذساعبد نهًُٓح انٕصفٙ ، طجٛؼخ ٔظجط ٔاْذاف ٔإَاع انًُٓح انتدشٚجٙ ، ادٔاد

 انمٛبط ،اختجبس ٔإَاع ٔاحدبو انؼُٛبد ، يجبدئ االحصبء فٙ انجحث انتشثٕ٘ ،كتبثخ انجحث ،يإعغبد انجحث انتشثٕ٘

 

قرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  الم

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.

 شس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيخشظاخ انًم .18



 
 
 
 
 

 
 8انصفحخ 

 
  

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 ذضٔٚذ انطانثاخ تًفاْٛى االؼظاء االعرذالنٙ -1أ

 يؼشفح كٛفٛح اخرثاس انفشٔع ٔذمذٚش يؼانى انًعرًغ نؼُٛح ٔاؼذج -2أ

 يؼشفح كٛفٛح اخرثاس انفشٔق ٔذمذٚش يؼانى انًعرًغ تاعرخذاو ػُٛرٍٛ -3أ

 ٔانُغة ٔانفشع انظغشٖ ٔذؽهٛم انرثاٍٚ T   ٔXاخرثاس انرًكٍ يٍ اعرخذاو  -4أ

 يؼشفح االخرثاساخ انالتشاٚرٛشٚح -5أ

 

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 انمًٛٛح األْذاف انٕظذاَٛح ٔ -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د
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 انثُٛح انرؽرٛح  .21

   المقرركت ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .21

   

 
 

    -4د

 تُٛح انًمشس .19

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج انًذخم ٔانًفبْٛى انؼبيخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 8 1-4( 4)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج  انًشكهخ ٔاعتخذاو انًشاخغ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 8 8 - 5(4)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج إَاع يُبْح انجحث ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 44 15 -9( 7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج ادٔاد انمٛبط ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 4 16-17(2)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج انؼُٛح ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 4 18-19(2)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يثادئ االؼظاء تؼشف انطبنت ػهٗ :ٚ 6 21-22(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج كراتح انثؽس ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 6 23-25(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يؤعغاخ انثؽس انرشتٕ٘ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 4 26-27(2)
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 انًمشس ًَٕرج ٔصف

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .25
 / كهٛح انرشتٛح نهثُاخظايؼح تغذاد

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .26
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P CE 328ذشتٛح يماسَح اعى / سيض انًمشس .27

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .28
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .29
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .31
 عاػح 64

  ا انٕطف ذاسٚخ إػذاد ْز .31

 أْذاف انًمشس .32

 
 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ : انتشثٛخ انًمبسَخ ، يشحهخ انُمم ٔاالعتؼبسح ، يشحهخ انمٕٖ ٔانؼٕايم، -1

 يشحهخ اعتخذاو انًُٓح انؼهًٙ ،انًُٓح انٕصفٙ ،يُٓح انتفغٛش، يُٓح انًُبظشح 

 ذٔنٛخ فٙ تطٕس يفٕٓو انتشثٛخ انًمبسَختضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل :دٔس انًُظًبد انؼشثٛخ ٔان -2

 انًكبتت ٔانًُظًبد انؼشثٛخ نهتشثٛخ ، اْذاف انتشثٛخ انًمبسَخ ،ثؼط سٔاد انتشثٛخ انًمبسَخ ، يشاحم تطٕس 

س، دساعخ يُبج انجحث فٙ انتشثٛخ انًمبسَخ، إَاع يُبْح انجحث فٙ انتشثٛخ انًمبسَخ ،دساعخ يمبسَخ نجؼط انُظى انتشثٕٚخ فٙ ثؼط االلطب

 انُظبو انتؼهًٛٙ فٙ انذٔل انؼشثٛخ

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.
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 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .22

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرؼشف ػهٗ يفٕٓو انرشتٛح انًماسَح يٍ ؼٛس انرطٕس انراسٚخٙ ٔدٔس انًُظًاخ -1أ

 ادْاانرؼشف ػهٗ اْذاف انرشتٛح انًماسَح  ٔانرًٛٛض تٍٛ افكاس سٔ -2أ

 يؼشفح يُاْط انثؽس فٙ انرشتٛح انًماسَح -3أ

 انرضٔد تانًؼهٕياخ انكايُح ػٍ انًُٓط انٕطفٙ ٔانرفغٛش ٔانًُاظشج -4أ

 

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 اكرغاب يٓاسج اظشاء انذساعاخ انًماسَح تٍٛ انُظى انرشتٕٚح – 1ب

 نثؽس فٙ انرشتٛح انًماسَح اذثاع االعانٛة انظؽٛؽح يٍ يُاْط ا – 2ب 

 ذٕظٛف َرائط انثؽس فٙ انرشتٛح انًماسَح نطانػ انؼًهٛح انرشتٕٚح – 3ب 

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ؽش    

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .24

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .25

   

 

 

 

 

 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمشس .23

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ عاألعثٕ

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يفٕٓو انتشثٛخ انًمبسَخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 1-7( 7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يشاحم تطٕس يُبْح انجحث ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 14 - 8(7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج يُبْح انجحث فٙ انتشثٛخ انًمبسَخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 21 -15( 7)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج دساعخ يمبسَخ نجؼط انُظى انتشثٕٚخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 14 22-28(7)

      

      

      



 
 
 
 
 

انصفحخ  

13 
 

  

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .33
 انرشتٛح نهثُاخظايؼح تغذاد/ كهٛح 

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .34
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P PhP 329ػهى انُفظ انفغٕٛنٕظٙ اعى / سيض انًمشس .35

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .36
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .37
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .38
 عاػح 64

  ْزا انٕطف ذاسٚخ إػذاد  .39

 أْذاف انًمشس .41

تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ: ػهى انُفظ انفغٕٛنٕخٙ ،اندٓبص انؼصجٙ، انغذد انصى، انحشيبٌ انحغٙ ، االَظًخ انجبٕٚنٕخٛخ  -1

 ،انًؼطٛبد انٕساثٛخ ، انًؼطٛبد انجٛئٛخ نهتؼهى ٔانزاكشح ، فغٕٛنٕخٛب االيشاض انُفغٛخ ٔانؼمهٛخ

ؼهٕيبد حٕل: ػاللخ ػهى انُفظ انفغٕٛنٕخٙ ثؼهٕو انُفظ االخشٖ، ،اندٓبص انؼصجٙ تششٚحّ ٔالغبيّ ، تضٔٚذ انطبنجبد ثبنً -2

/خٓبص انغذد انصى ،االعظ انفغٕٛنٕخٛخ نالَفؼبالد ،تأثٛشاد انحشيبٌ انحغٙ فٙ انشخصٛخ ، ثؼط االَظًخ انجبٕٚنٕخٛخ 

 هٛخ اشكبنٓب ٔػمبلٛشْب /انًخذسادانًتُبغًخ ،انًشَٔخ فٙ اندٓبص انؼصجٙ ،االيشاض انُفغٛخ ٔانؼم

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .26
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 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 اٌ ٚرؼشف انطانة ػهٗ يٕػٕع ػهى انُفظ انفغٕٛنٕظٙ ٔػاللرّ تانؼهٕو االخشٖ -1أ

 انرضٔد تانًؼشفح انالصيح ؼٕل انعٓاص انؼظثٙ نإلَغاٌ  -2أ

 هٕياخ ػٍ سعى انذياؽ انكٓشتائٙانرضٔد تانًؼ -3أ

 انرؼشف ػهٗ ظٓاص انغذد انظًاء ٔإَاػٓا ٔذأشٛشْا ػهٗ انغهٕن -4أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ االؼاعٛظ ٔاعظ االَفؼاالخ -5أ

  -6أ
 
 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 انفغٕٛنٕظٙ اكرغاب انًٓاساخ انالصيح االعاعٛح انًرؼهمح تًفاْٛى ٔيثادئ ػهى انُفظ – 1ب

 لذسج انطانة ػهٗ يٕاطهح انثؽس فٙ يعال ػهى انُفظ انفغٕٛنٕظٙ – 2ب 

 انمذسج ػهٗ ذؽظٛم انًؼشفح انؼهًٛح ٔانًؼهٕياخ فٙ يعال ػهى انُفظ انفغٕٛنٕظٙ – 3ب 

 انمذسج ػهٗ ادسان يظاْش االيشاع انُفغٛح ٔانؼمهٛح -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .28

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

     اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا            

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .29

   

 

 ٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (.انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُم -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمشس .27

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج عمن النفس الفسيولوجي يتلرف الاال  عمى  6 1-3( 3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج الجااز اللصبي يتلرف الاال  عمى  6 4-6(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج تشريح الجااز اللصبي  يتلرف الاال  عمى 6 7-9(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج الغدد الصن يتلرف الاال  عمى  6 11-12(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج النفلاال  عمىيتلرف الاال   6 13-15(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج القرما  القسي يتلرف الاال  عمى  6 16-18(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج بلض االنظم  البايولوجي  يتلرف الاال  عمى  6 19-21( 3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم جانًؽاػش المروت  في الجااز اللصبي يتلرف الاال  عمى  6 22-24(3)

 االخرثاس ٔانرؽظٛم انًؽاػشج االمراض النفسي  واللقمي  يتلرف الاال  عمى  6 25-27( 3)
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .41
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .42
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P BE 430ذؼذٚم انغهٕن مشساعى / سيض انً .43

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .44
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .45
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .46
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .47

 أْذاف انًمشس .48

 أهداف المقرر -1
 التي يستند الياا يادف المقرر الى تلريف الاالب  بمفاون تلديل السموك واالسس النظري  

 مع التركيز عمى كيفي  استصدان اسالي  تلديل السموك المصتمف  مع اللاديي  وغير اللاديي 

 سواء في بناء السموك الجيد و تلزيزه او في صفض السموك غير المرغو  وتابيق نموذج 

 لصا  تلديل السموك

 

اال  تققيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  ال

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.
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 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .31

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرؼشف ػهٗ انخطٕاخ االعاعٛح فٙ ػًهٛح ذؼذٚم انغهٕن  -

 انرؼشف ػهٗ كٛفٛح لٛاط انغهٕن  -2أ

 انرؼشف ػهٗ كٛفٛح صٚادج انغهٕكٛاخ انًشغٕب فٛٓا  -3أ

  انرؼشف ػهٗ كٛفٛح خفغ انغهٕكٛاخ غٛش انًشغٕب فٛٓا -4أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ ٔػغ تشَايط ذؼذٚم انغهٕن – 1ب

 ذًُٛح لذسج انطانثح ػهٗ كٛفٛح اخرٛاس انغرشاذٛعٛاخ  – 2ب

 ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ ذٕظٛف عرشاذٛعٛاخ ذؼذٚم انغهٕن فٙ انًعال انًُٓٙ  – 3ب

 ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ سطذ انغهٕكٛاخ غٛش انًشغٕب فٛٓا     -4ب
 ٛى ٔانرؼهى ؽشائك انرؼه     

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .32

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

غ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد ب ـ انًشاظ

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .33

   

 

 

 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمشس .31

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى اعى انٕؼذج / أٔ انًٕػٕع

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا فٕٓو تؼذٚم انغهٕن االَٕاع ي ٌتعرف الطالب على: 8 1-4

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انغهٕن انغٕ٘ ٔانغٛش انغٕ٘ ٌتعرف الطالب على: 8 5-8

9-12 8 
يجبدئ انتؼهٛى ٔلٕاَُّٛ  ٌتعرف الطالب على:

 ٔتطجٛمبتّ فٙ تؼذٚم انغهٕن
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يدبالد تؼذٚم انغهٕن على:ٌتعرف الطالب  8 13-16

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اعبنٛت تؼذٚم انغهٕن ٌتعرف الطالب على: 8 17-21

21-24 8 
تصًٛى انجشايح انخبصخ ثتؼذٚم  ٌتعرف الطالب على:

 انغهٕن
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

25-28 8 
العبنٛت تؼذٚم تطجٛمبد ػًهٛخ  ٌتعرف الطالب على:

 انغهٕن
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .49
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .51
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P Ase 431االداسج ٔاالششاف انرشتٕ٘ اعى / سيض انًمشس .51

 

 ًراؼحأشكال انؽؼٕس ان .52
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .53
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .54
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .55

 أْذاف انًمشس .56

 
 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ : االداسح،االداسح انتشثٕٚخ ،االداسح انًذسعٛخ ،انُشبط انًذسعٙ/االششاف انتشثٕ٘ -1

 تطٕس االداسح ،خصبئص ٔػُبصش ٔيغتٕٚبد ٔانؼٕايم انًإثشح فٙ  البات بالمعلومات حول :تزوٌد الط -2
 االدارة التربوٌة ،االتجاهات السائدة فً االدارة التربوٌة ،انماط واشكال االدارة التربوٌة ، اهداف وانماط ومهمات وصفات 

 رسٌة ، تطور واهمٌة وفلسفة واهداف ومهام وانواع المدرسة والمجتمع ،اهمٌة واهداف وانواع وخدمات النشاطات المد

 االشراف التربوي ،االتجاهات الحدٌثة فً االشراف وكٌفٌة اختبار وتدرٌب المشرفٌن وواقع االشراف التربوي فً العراق

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

ى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصو

 ؛البرنامج.

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .34
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 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 ٔخظائظٓا ٔػُاطشْا ٔإَاػٓا ٔانؼٕايم انًؤششج فٛٓاانرؼشف ػهٗ يفٕٓو االداسج  -1أ

 انرؼشف ػهٗ االذعاْاخ انؽذٚصح ٔاالداسج انرشتٕٚح  -2أ

 يؼشفح  االداسج انًذسعٛح ٔاْذافٓا ٔيٓاو يذٚش انًذسعح  -3أ

 انرؼشف ػهٗ ػاللح انًذسعح تانًعرًغ انًؽهٙ-4أ
 يؼشفح يؼُٗ االششاف انرشتٕ٘ ٔذطٕسِ ٔاًْٛرّ ٔإَاػّ -5أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 اكرغاب انطانثح انًٓاساخ انخاطح تاالداسج انرشتٕٚح ٔانًذسعٛح – 1ب

 اكرغاب انطانة انًٓاساخ انخاطح تاالششاف انرشتٕ٘ – 2ب

 ذٕػٛح انطانة تادسان يٕلؼّ فٙ يؤعغرّ انرشتٕٚح – 3ب

 ح انثهذاكرغاب يٓاساخ انؼًم االداس٘ تًا ٚخذو يظهؽ    -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 رٛحٔاظثاخ تٛ

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د
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 انثُٛح انرؽرٛح  .36

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 اـ انكرة ٔانًش

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .37

   

 

    -4د

 تُٛح انًمشس .35

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االداسح  يفٕٓيٓب ٌتعرف الطالب على: 6 1-3

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االداسح انتشثٕٚخ ٌتعرف الطالب على: 6 4-6

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االتدبْبد انغبئذح ٌتعرف الطالب على: 6 7-9

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اًَبط االداسح ٌتعرف الطالب على: 6 11-12

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االداسح انًذسعٛخ ٌتعرف الطالب على: 8 13-16

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًذسعخ ٔانُشبطبد ٌتعرف الطالب على: 8 17-21

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االششاف انتشثٕ٘ ٌتعرف الطالب على: 4 21-22

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االتدبْبد انحذٚثخ ى:ٌتعرف الطالب عل 4 23-24

25-28 8 
اختجبس انًششفٍٛ ٔٔالغ  ٌتعرف الطالب على:

 االششاف
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .57
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .58
 ٚح ٔانُفغٛحلغى انؼهٕو انرشتٕ انؼهًٙ انمغى 

 P TE 432ذؼهٛى انرفكٛش اعى / سيض انًمشس .59

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .61
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .61
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .62
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .63

 أْذاف انًمشس .64

 
 ومهارة تعلٌم التفكٌر لما له من اهمٌة قصوى فً مواكبة متطلبات المهارة الذهنٌة تزوٌد الطالبات بالمفاهٌم االتٌة :  -1

  الشخصً فٌتعلم ا  صعٌدالواالنفجار المعرفً والتطور الحاصل فً مٌادٌن المعرفة ككل هذاعلى مستوى الصعٌد العام اما على 

 اح االكادٌمً والحٌائً وتحقٌق الذات الطالب اسالٌب التفكٌر االٌجابً وتوجٌه تفكٌر فً االتجاه الصحٌح ضروري لتحقٌق النج

 ٌعمل على تطوٌر المجتمع وتحقٌق الرفاهٌة فً مجال العمل فالتفكٌر السلٌم ٌضع الحٌاة وٌحث على النجاح والتفوق وبالتالً 
 الجتماعٌة والطالبة التً تتعلم كٌف توجه تفكٌرها توجٌها" سلٌم تستطٌع ان تحقق نجاحات فً الدراسة وفً الحٌاة العملٌة وا

 سواء ان كانت ام الطفاله او مربٌة فً مؤسسات تربوٌة ما بعد الدراسة وحتى تحقٌق نجاحات فً تربٌة جٌل جدٌد
 التفكٌر، خصائص التفكٌر ، مستوٌات التفكٌر ،مزاٌا التفكٌر ،ادوات التفكٌر ،مقومات التعرف على مفاهٌم طبٌعة  -2

  نواع التفكٌر ،نظرٌات التفكٌرعوامل نجاح التفكٌر ،ا، التفكٌر السلٌم

 

رجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومص

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.
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 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .38

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرؼشف ػهٗ خظائض انرفكٛش -1أ 

 انرؼشف ػهٗ يفٕٓو انرفكٛش -2أ

 انرؼشف ػهٗ يفٕٓو انرفكٛش انؼهًٙ  -3أ

 انرؼشف ػهٗ انرفكٛش انُالذ-4أ

 نخاطح تانًمشس. األْذاف انًٓاساذٛح ا  -ب 

 كٛفٛح االعرشظاع   – 1ب

 ياْٛح انظٕس انزُْٛح – 2ب

 االفكاس انؼايح ٔانًؼاَٙ – 3ب

 انرظٕس انؼمهٙ    -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 ؽشٚمح انؽٕاس ٔانًُالشح    -   

 ػشب ايصهح ٔستطٓا تانًؽاػشج -

 انرفكٛش ٔانزاكشج ٔانذياؽاعرخذاو ٔعائم ذٕػٛؽٛح ٔفغهعٛح نًؼشفح يُاؽك خاطح ت -
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 انرماسٚش ٔانثؽٕز

 االيرؽاَاخ انشٓشٚح

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 يٓاساخ انرفكٛش االعاعٛح انًؼشفح ،االعرذػاء ،انًالؼظح -1ض

 انًشكثح ،ذفكٛش َالذ ،اتذاػٙ، ؼم يشكالخ ، اذخار لشاساخ  -2ض

 ،ذخطٛؾ ،يشالثح ،ذفٓى ػًهٛاخ فٕق انًؼشفٛح-3ض

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 ؼٕاس ٔيُالشاخ  -
 اعرخذاو ٔعائم اٚؼاغ يرٕفشج -

 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .41

 كت  المقرر كرة انًمشسج انًطهٕتح ـ ان1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمشس .39

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يمذيخ فٙ تؼهٛى انتفكٛش ٌتعرف الطالب على: 2 32

 تبار والتحصٌلاالخ لمحاضرةا تغبؤالد حٕل تؼهٛى انتفكٛش ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتفكٛش اًَبط ٔإَاع  ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا  اتدبْبد ٔاعبنٛت انتفكٛش ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا تصُٛف يٓبساد انتفكٛش ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا نتذسٚجٛخ انًجبششحانجشايح ا ٌتعرف الطالب على:  

  
اعتشاتٛدٛبد ٔانجشايح  ٌتعرف الطالب على:

 ٔانًُبرج انتؼهًٛٛخ
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا تًُٛخ تفكٛش انُبلذ ٌتعرف الطالب على:  

 ختبار والتحصٌلاال لمحاضرةا تًُٛخ انتفكٛش االثذاػٙ ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا تًُٛخ حم انًشكالد ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا تًُٛخ يٓبساد اتخبر انمشاس ٌتعرف الطالب على:  

  
تًُٛخ يٓبساد يب ٔساء  ٌتعرف الطالب على:

 انًؼشفخ
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا
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 نذساعٙ خطح ذطٕٚش انًمشس ا .41

   

 

 

 

 
 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 نًؤعغح انرؼهًٛٛحا .65
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .66
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P PsH 433 انظؽح انُفغٛح اعى / سيض انًمشس .67

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .68
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .69
 عُٕ٘

 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .71
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .71

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.
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 أْذاف انًمشس .72

 
 انصحخ انُفغٛخ ، انتٕافك انُفغٙ ٔاالختًبػٙ ، انشزٔر ،انًشض انُفغٙ ، انًشضتضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ :  -1

 النفسٌة الخلقٌة ،  العقلً،الشٌزوفرٌنا ، الهوس ، االكتئاب ،االكتفاء على الذات ،االمراض النفسٌة الجسمٌة ،االمراض

 التخلف العقلً ،النقص العقلً ،الصالح النفسً

  -تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : -2

 عملٌة التوافق للطفل والمراهقٌن فً المدرسة ، العوامل الدٌنامٌكٌة فً عملٌة التوافق النفسً ،االسالٌب المختلفة 

 ونماذج لالمراض العقلٌة ، نماذج من االمراض النفسٌة الجسمٌة  للتوافق ،الفرق بٌن المرض النفسً والعقلً ، اعراض

 والنفسٌة الخلقٌة ،مؤسسات المعوقٌن عقلٌا" فً العراق ، اهداف ووسائل العالج النفسً ، المدرسة والمنهج وعالقتهما

 بالصحة النفسٌة 

 

 

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .42

 ٛح  األْذاف انًؼشف -أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ انظؽح انُفغٛح ٔػاللرٓا تانرٕافك انُفغٙ ٔاالظرًاػٙ -1أ

 اعرٛؼاب انؽٛاج كؼًهٛح ذٕافك ٔذضٔد تانًؼهٕياخ ػٍ انؽاظاخ  -2أ

 انرؼشف ػهٗ يفٕٓو انًشع انُفغٙ ٔذًٛٛضِ ػٍ انؼفهٙ  -3أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ انرخهف انؼمهٙ-4أ
 ّانرؼشف ػهٗ انؼالض انُفغٙ ٔششٔؽ -5أ
   -6أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 ذًُٛح يٓاساخ انطانة فٙ اعرخذاو اعانٛة انظؽح انُفغٛح – 1ب

 ذًُٛح يٓاساخ انطانة فٙ يؼانعح ٔؼم انًشكالخ انُفغٛح – 2ب

 ذًُٛح يٓاساخ اكرغاب انؽاالخ انًشػٛح انُفغٛح ٔانؼمهٛح ٔانخهمٛح – 3ب

 اؼانح االيشاع انُفغٛح انٗ رٔ٘ االخرظاص نهؼالض انُفغٙذًُٛح يٓاساخ كٛفٛح     -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انًؽاػشج   
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاساخ انًٕػٕػٛح ٔانًمانٛح

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -1ض

 االعرُراض -2ض
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 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج -

 ئك انرمٛٛى ؽشا   

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 انثُٛح انرؽرٛح  .44

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

كرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 اـ ان

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .45

   

 

 

 

 
 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 تُٛح انًمشس .43

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى نرؼهٛىؽشٚمح ا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يؼُٗ انصحخ انُفغٛخ ٌتعرف الطالب على: 6 1-3

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ػًهٛخ انتٕافك ٌتعرف الطالب على: 4 4-5

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ػٕايم انتٕافك ٌتعرف الطالب على: 6 6-8

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتٕافك اعبنٛت ٌتعرف الطالب على: 6 9-11

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًشض انُفغٙ ٌتعرف الطالب على: 4 12-13

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االيشاض انؼمهٛخ ٔانُفغٛخ ٌتعرف الطالب على: 16 14-21

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتخهف انؼمهٙ  ٌتعرف الطالب على: 4 22-23

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انؼالج انُفغٙ ٌتعرف الطالب على: 4 24-25

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انصحخ انُفغٛخ انًذسعٛخ ٌتعرف الطالب على: 4 26-27
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 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .73
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .74
 انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛحلغى  انؼهًٙ انمغى 

  P EoT 434الرظادٚاخ انرؼهٛى اعى / سيض انًمشس .75

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .76
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .77
 عُٕ٘

 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .78
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .79

 أْذاف انًمشس .81

 أْذاف انًمشس -1
 فاْٛى االذٛح : الرظادٚاخ انرؼهٛى ، كهفح انرؼهٛى ، كهفح انفشص االلرظادٚح ، انؼائذذضٔٚذ انطانثاخ تانً -1

 االلرظاد٘ ، ذًٕٚم انًرؼهى 
 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : التطور التارٌخً ن نمو الموضوعات االقتصادٌة فً التعلٌم ، انواع الكلفة فً  -2

 هٛى ، إَاع انؼائذ االلرظاد٘ ،اعانٛة لٛاط انؼائذ االلرظاد٘ انرؼهٛى ، ؽثٛؼح انؼائذ االلرظاد٘ فٙ انرؼ

 مصادر التموٌل للمتعلم ، انماط التموٌل

 
 

 

 

 

ص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصا

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .46
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 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ الرظادٚاخ انرؼهٛى ٔذطٕسْا انراسٚخٙ -1أ

 كهفح انرؼهٛى ٔإَاػٓا ٔاعانٛة لٛاعٓاانرؼشف ػهٗ يفٕٓو  -2أ

 يؼشفح يفٕٓو انؼائذ االلرظاد٘ فٙ انرؼهٛى ٔإَاػّ ٔاعانٛثّ  -3أ
 انرًكٍ يٍ اظشاء انرؽهٛم ٔانرمٕٚى الًَاؽ انرًٕٚم-4أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انًؽاػشج   
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاساخ انًٕػٕػٛح ٔانًمانٛح

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -1ض

 االعرُراض -2ض

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج -

 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 ح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (.انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛ -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د
 تُٛح انًمشس .47
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 انثُٛح انرؽرٛح  .48

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 ًمشس انذساعٙ خطح ذطٕٚش ان .49

   

 

 

 

 
 

 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يفٕٓو التصبدٚبد انتؼهٛى ٌتعرف الطالب على: 12 1-6(6)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا كهفخ انتؼهٛى رف الطالب على:ٌتع 16 7-14( 8)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انؼبئذ االلتصبد٘ ٌتعرف الطالب على: 16 15-22(8)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا تًٕٚم انًتؼهى ٌتعرف الطالب على: 12 23-28( 6)
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 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .81
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .82
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P MaE 435انمٛاط ٔانرمٕٚى اعى / سيض انًمشس .83

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .84
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .85
 عُٕ٘

 نذساعٛح )انكهٙ(ػذد انغاػاخ ا .86
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .87

 أْذاف انًمشس .88

 أْذاف انًمشس -1
 تضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ : انمٛبط ،انتمٕٚى ، انخبسطخ االختجبسٚخ، االختجبساد انتحصٛهٛخ ، انتحهٛم االحصبئٙ  -1

 الختًبػٛخ ، انجطبلخ انًذسعٛخ، اختجبس انزكبءانصذق انثجبد، يمبٚٛظ انتمذٚش ،انغدالد انتشاكًٛخ ،يمٛبط انؼاللبد ا
 ٔانمذساد انؼمهٛخ ، انشخصٛخ

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : االصول التارٌخٌة للقٌاس والتقوٌم ،العالقة بٌن القٌاس والتقوٌم ،اهمٌتها  -2
 لتحصٌلٌة ، التحصٌل االحصائً للفقرات وانواعها ، الخارطة االختبارٌة واهمٌتها ومجاالتها واوزانها ، انواع االختبارات ا

 االختبارٌة

 مواصفات االختبار الجٌد ، كٌفٌة فسٌر نتائج االختبار ، انواع وسائل التقوٌم الالختبارٌة ، انواع اختبارات الذكاء وكٌفٌة 

 وخطوات بناء االختبار  قٌاس الشخصٌة

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛.البرنامج
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 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .51

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرضٔد تُظشج ػايح فٙ انمٛاط ٔانرمٕٚى يٍ ؼٛس ذطٕسِ ػثش انؼظٕس  -1أ

 انرؼشف ػهٗ  يفاْٛى انمٛاط ٔانرمٕٚى ٔاالخرثاس ٔانؼاللح تًُٛٓا -2أ

 انرؼشف ػهٗ االْذاف انرؼهًٛٛح يٍ ؼٛس اًْٛرٓا ٔٔػٕؼٓا -3أ

 طٛاغرٓايؼشفح إَاع االخرثاساخ انرؽظٛهٛح ٔيًٛضاذٓا ٔ-4أ
 انرؼشف ػهٗ يٕاطفاخ االخرثاس انعٛذ -5أ
 يؼشفح كٛفٛح ذؽهٛم فمشاخ االخرثاس   -6أ

 
 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 ذطٕٚش لذساخ انطانة تاذعاِ اذماٌ يٓاسج لٛاط ٔذمٕٚى انًرؼهى – 1ب

 ٔ اعانٛة انرمٕٚى ذطٕٚش يٓاسج انطانة تاذعاِ اخرٛاس ًَارض انًماٚٛظ ٔاالخرثاساخ  – 2ب

 اكرغاب انًٓاساخ انخاطح تاعرخذاو انٕعائم االؼظائغح – 3ب

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انًؽاػشج   
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاساخ انًٕػٕػٛح ٔانًمانٛح

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -1ض

 االعرُراض -2ض

 
 ى ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼه    

 انًؽاػشج -

 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .52

 كت  المقرر انكرة انًمشسج انًطهٕتح ـ 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 انذساعٙ  خطح ذطٕٚش انًمشس .53

   

 

 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمشس .51

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
/ أٔ اعى انٕؼذج 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا َظشح ػبيخ فٙ انتمٕٚى ٌتعرف الطالب على: 4 1-2(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انخبسطخ االختجبسٚخ ٌتعرف الطالب على: 4 3-4( 2)

 ار والتحصٌلاالختب لمحاضرةا االختجبساد انتحصٛهٛخ ٌتعرف الطالب على: 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتحهٛم االحصبئٙ نالختجبس ٌتعرف الطالب على: 6 11 -9( 3)

(6)12-17 12 
يٕاصفبد االختجبس ٔتفغٛش  ٌتعرف الطالب على:

 َتبئدّ
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 بار والتحصٌلاالخت لمحاضرةا ٔعبئم انتمٕٚى انال ختجبسٚخ ٌتعرف الطالب على: 6 18-21(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اختجبساد انزكبء  ٌتعرف الطالب على: 4 21-22(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا لٛبط انشخصٛخ ٌتعرف الطالب على: 6 23-25(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا خطٕاد ثُبء االختجبس ٌتعرف الطالب على: 6 26-28(3)
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 عغح انرؼهًٛٛحانًؤ .89
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .91
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

    P AP 436 انرشتٛح انؼًهٛح / انرطثٛماخ اعى / سيض انًمشس .91

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .92
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .93
 عُٕ٘

 ػاخ انذساعٛح )انكهٙ(ػذد انغا .94
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .95

 أْذاف انًمشس .96

 
 انتشثٛخ انؼًهٛخ  ، انًشبْذح ،انخطخ انتذسٚغٛختضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االتٛخ :  -1

  تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : -2
 لوسائل التعلٌمٌة ، المشاهدة فً التربٌة العملٌة اهمٌة ومكانة االهداف العامة للتربٌة العملٌة ، مبادئ اختٌار وانواع وعمل ا

 حقوق ومسؤولٌات المشرف ،مدٌرة المدرسة ، تدرٌس المادة،الطالب المطبق ، انواع وعناصر وتنظٌم خطة التدرٌس الٌومٌة

 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛البرنامج.
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 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .54

 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرشتٛح انؼًهٛح ٔاًْٛرٓا ٔانؽاظح انٛٓاانرؼشف ػهٗ يؼُٗ  -1أ

 ادسان دٔس انٕعائم انرؼهًٛٛح فٙ انرشتٛح انؼًهٛح   -2أ

 اعرٛؼاب يؼُٗ انًشاْذج ٔاْذافٓا ٔذؼهًٛاذٓا  -3أ

 انرضٔد تاالَظًح انخاطح ترُظٛى انرطثٛماخ انرذسٚغٛح-4أ
 انرؼشف ػهٗ كٛفٛح كراتح انخطح انرذسٚغٛح -5أ
   -6أ

 نًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس. األْذاف ا  -ب 

 ذًُٛح يٓاساخ ذشظًح انًؼهٕياخ انُظشٚح انٗ يٓاساخ ػًهٛح فٙ انرذسٚظ – 1ب

 اكرغاب انًٓاساخ انؼًهٛح انرٙ ذخهك فٙ انطانة االذعاِ َؽٕ انرذسٚظ – 2ب

 ذًُٛح يٓاساخ انرفكٛش انؼهًٙ ٔاعرخذايّ فٙ انرذسٚظ – 3ب

 او انٕعائم انًُاعثح نهًٕالف انرؼهًٛٛحذًُٛح يٓاساخ انطانة ػهٗ اعرخذ    -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انًؽاػشج   
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاساخ انًٕػٕػٛح ٔانًمانٛح

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -1ض

 االعرُراض -2ض

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج -

 ؽشائك انرمٛٛى    

 ظثاخ تٛرٛحٔا

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (. -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 انثُٛح انرؽرٛح  .56

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 نًمشس انذساعٙ خطح ذطٕٚش ا .57

   

 

 

 

 
 

 

 تُٛح انًمشس .55

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 رمٛٛىؽشٚمح ان ؽشٚمح انرؼهٛى

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا هًٛخانتشثٛخ انؼ يفٕٓو ٌتعرف الطالب على: 4 ا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يشاحم انتشثٛخ انؼهًٛخ  ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل تطجٛك ػًهٙ يشحهخ انتطجٛك انًٛذاَٙ ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا تخطٛط انتذسٚظ ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا إَاع خطط انتذسٚظ ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتمٕٚى فٙ انتشثٛخ  ٌتعرف الطالب على:  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انتذسٚظ انًصغش ٌتعرف الطالب على:  
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .97
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .98
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P EdP 437فهغفح انرشتٛح اعى / سيض انًمشس .99

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .111
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .111
 عُٕ٘

 ذساعٛح )انكهٙ(ػذد انغاػاخ ان .112
 عاػح 96

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .113

 أْذاف انًمشس .114

 انرؼشٚف تًفاْٛى انًادج انذساعٛح راخ انظهح تانفهغفح انرشتٕٚح ٔانؼًهٛح انرؼهًٛٛح  -1
 ذحػٛػ اعظ ذطٕس يفٕٓو انًذاسط انفكشٚح انرٙ عاًْد فٙ تُاء ٔطٛاغح اْذاف انفهغفح انرشتٕٚح -2
 وٌة والتطبٌقات التربوٌة لهاتوضٌح انواع الفلسفة الترب -3

 مقارنة الفلسفات التربوٌة وعناصرها التعلٌمٌة  -4

 انرؼشٚف تاْى االذعاْاخ انؽذٚصح فٙ ذؽذٚذ يفاْٛى انفهغفح انرشتٕٚح  -5
، اػطاء ذثزج ػٍ ػذد انؼُاطش انرٙ ذٓرى تذساعرٓا ٔذٕػٛؽٓا انفهغفاخ انرشتٕٚح انًخرهفح ) انمٛى  -6

 انًؼشفح،انًُطك ،انعًال(انٕظٕد، انطثٛؼح انثششٚح،
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛ج.البرنام

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .58
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 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 انرؼشف ػهٗ يفٕٓو انفهغفح ٔإَاػٓا ٔيُالشح يشاكهٓا -1أ

 انرؼشف ػهٗ يؼُٗ انرشتٛح ٔطهرٓا تانفهغفح  -2أ

 انرؼشف ػهٗ انًذاسط انفهغفٛح ٔاششْا فٙ انرشتٛح   -3أ
 شف ػهٗ انًفاْٛى االعاعٛح نهفهغفحانرؼ -4أ
 انرؼشف ػهٗ انًُظٕس انؼشتٙ نهرشتٛح -5أ
 انرضٔد تانًؼشفح انالصيح يٍ انؼهٕو انرشتٕٚح تًا ٚرفك ٔؼاظاخ انُٓؼح انؼشتٛح  -6أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 اكرغاب يٓاساخ انرٕطم انٗ يظادس انفهغفح انرشتٕٚح – 1ب

 كفاٚاخ انطانة ٔيٓاساذّ ؼٛال انًغائٛم انرٙ ذصٛشْا فهغفح انرشتٛحذطٕٚش  – 2ب

 ذطٕٚش انًٓاساخ انًغاػذج نهطانة ػهٗ اكرغاب انًؼهٕياخ – 3ب

 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 ؽشٚمح انًُالشح انًفرٕؼح ،االػافح انؼهًٛح ،كراتح انًهخظاخ ػٍ اْى يا ٔسد فٙ يادج انرؼهى -

 

 

 
 ٛى ؽشائك انرمٛ     

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح

 
 شٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (.انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخ -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د
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  انثُٛح انرؽرٛح .61

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 انًمشس انذساعٙ خطح ذطٕٚش  .61

   

 

 

 

 

 

    -4د

 تُٛح انًمشس .59

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انفهغفخ ٔانتشثٛخ ٌتعرف الطالب على: 12 1-6( 6)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًذاسط انفهغفٛخ ٌتعرف الطالب على: 16 7-14( 8)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انفهغفخ انتشثٕٚخ االعاليٛخ ٌتعرف الطالب على: 12 15-21( 6)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًُظٕس انؼشثٙ نهتشثٛخ ٌتعرف الطالب على: 16 21-28(8)
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .115
 ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .116
 لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح انؼهًٙ انمغى 

 P PSG 438ػهى َفظ انخٕاص اعى / سيض انًمشس .117

 

 أشكال انؽؼٕس انًراؼح .118
 عاػراٌ اعثٕػٛا" نًذج عُح دساعٛح

 انفظم / انغُح .119
 عُٕ٘

 نذساعٛح )انكهٙ(ػذد انغاػاخ ا .111
 عاػح 64

  ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .111

 أْذاف انًمشس .112

 أهداف المقرر -1
 ان ٌتعرف الطالب على المفاهٌم العامة لعلم نفس الخواص من حٌث تطوره التارٌخً ودور الثقافة العربٌة االسالمٌة -1

 والمشاكل المحتملة والصحة  ان ٌتعرف الطالب على االسس والمبادئ العامة بتكٌف الخواص من حٌث مفهوم الذات -2

 النفسٌة واسالٌب تشخٌص الخواص وتمكٌنه من تحلٌل هذه االسس وتقوٌمها

 ان ٌتعرف الطالب على االنواع المختلفة للخواص وتحدٌد الخصائص والسمات الشخصٌة العامة )الجنسٌة والنفسٌة  -3

 دف التمٌٌز واجراء المقارنات لبنهماواالجتماعٌة لكل فئة( وتمكٌنه من استٌعاب الفروق والتباٌنات به

 ان ٌتعرف الطالب على االسس العامة التً لها دور اساسً فً التوافق النفسً واالجتماعً للخواص -4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهن صصاص  المقرر ومصرجا  التلمن المتوعل  م  الاال  تققيقاا 

مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  التلمن المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف 

 ؛ج.البرنام

 يخشظاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .62
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 األْذاف انًؼشفٛح   -أ

 اٌ ٚرؼشف انطانة ػهٗ يفٕٓو انشخظٛح  -1أ

 انشخظٛح ٔذًكُّٛ يٍ انرًٛٛض تٍٛ يؼشفح اتؼاد تُاء  -2أ 

 اٌ ٚرؼشف انطانة ػهٗ اتؼاد ًَٕ انشخظٛح ٔذؽهٛم ٔذمٕٚى َظشٚاذٓا -3أ

 اٌ ٚرؼشف انطانة ػهٗ انؼاللح تٍٛ انظؽح انُفغٛح ٔانشخظٛح -4أ

 األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس.   -ب 

 ظشٚاخ انشخظٛحذًُٛح يٓاساخ انطانة تاذعاِ اذماٌ انمشاءج انرؽهٛهٛح نُ - 1ب

 ذذسٚة انطانة ػهٗ االنًاو تانًٓاساخ االعاعٛح فٙ ذمٕٚى انشخظٛح – 2ب 

 ذذسٚة انطانة ػهٗ يؼشفح ؼاالخ انغٕء ٔانًشع  – 3ب 

 ذًكٍٛ انطانة يٍ اذماٌ يٓاسج انؼالض انُفغٙ نهشخظٛح -4ب
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 يؽاػشج           

 

 

 
 ؽشائك انرمٛٛى      

 

 اخرثاساخ يٕػٕػٛح ، يمانٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 انرؽهٛم -
 االعرُراض -

 
 ؽشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاػشج

 كراتح انرماسٚش ٔانًُالشح

 
 ؽشائك انرمٛٛى    

 ٔاظثاخ تٛرٛح

 ايرؽاَاخ شٓشٚح
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 انثُٛح انرؽرٛح  .64

 كت  المقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 ـ انًشاظغ انشئٛغٛح )انًظادس(  2
 استصدان الدوريا  

 

اـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ) انًعالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش ،....  (
 

ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح، يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 مواعع االنترني 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .65

   

 

 

 انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (.انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ  -د 

 انرذسٚظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمشس .63

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمح انرمٛٛى ؽشٚمح انرؼهٛى

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح يفٕٓو انشخصٛخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 6 1-3( 3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح اثؼبد ثُبء ًَٕٔ انشخصٛخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 6 4-6(3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح َظشٚبد انشخصٛخ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ : 6 7-9(3)

 انتحصٛمٔ االختجبس انًحبظشح َظشٚبد انشخصٛخ : ٚتؼشف انطبنت ػهٗ  6 11-12(3)
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