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 نهذراضخ االونُخوصف انجرَبيح األكبدًٍَ        

 

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

 
 كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 الخدمة االجتماعٌة انمظى انؼهًٍ / انًزكش  .2

اطى انثزَايح األكادًٍَ او  .3

 انًهٍُ 
 للدراسة االولٌة  االجتماعٌة الخدمةقسم  

 بكالورٌوس اطى انشهادج انُهائُح  .4

 انُظاو انذراطٍ :  .5

 طُىٌ /يمزراخ /أخزي 
 سنوي

 ال ٌوجد تزَايح االػرًاد انًؼرًذ   .6

 زٌارات مٌدانٌة – دورات تدرٌبٌة  انًؤثزاخ انخارخُح األخزي  .7

 21/2/1027 ذارَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثزَايح األكادًٍَ .9
 

 َهذف انقطى نتخرَح اخصبئُبد اختًبعُبد نهًذارش وأَضبً نتذرَص يبدح عهى االختًبع فٍ انثبَىَبد،
وَحق نهطبنجخ انخرَدخ انتٍ ترغت فٍ انعًم ثذوائر انذونخ كجبحثخ اختًبعُه الضًُب فٍ دوائر وزارتٍ انعًم 

 وانشؤوٌ االختًبعُخ وانعذل.
انتكُُف ضًٍ انًحُط االختًبعٍ .تذرة وتطبعذ يٍ نذَهى صعىثخ فٍ   

  تخرَح  اخصبئُب اختًبعُبد يؤهالد عهًُب 

تعًم عهً اَدبد عالقبد اختًبعُخ َبخحخ. -  

  تقذَى يطبعذح و وضع حهىل نهًشكالد االختًبعُخ 

تقذو انخذيخ االختًبعُخ فٍ انًطبعذاد انًبدَخ وانًعُىَخ يٍ اخم وضع انحهىل نهًشبكم االختًبعُخ يثم 

انهدرح واندُىذ وانجطبنخ وانعُف وتهىث انجُئخ واالحتكبر واالضتغالل وانعُصرَخ وانطبئفُخ ويعبندخ 

. اندرًَخ  
 
 
 
 
 



 يخزخاخ انثزَايح انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى  .11

 االهذاف انًؼزفُح   - أ

  .ٌ األخصائٍ االخرًاػٍ نؼًهه وفك إطار َظز اخيًارط.مساعدة املتعلم على معرفة  -1أ

  .مساعدة املتعلم على معرفة تتعلق بالعالقات بني االنسان والبيئات االجتماعية -2أ

  .مساعدة املتعلم على معرفة العالقة بني االنسان وبيئتو الطبيعية -3أ

       ..مساعدة املتعلم على معرفة تتعلق بعمليات صنع القرار -4أ

 سَادج لذرج وفاػهُح انفزد فٍ أدائه نىظائفه االخرًاػُح و عدة املتعلم على معرفةمسا -5أ

 
 األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانثزَايح  –ب 

  .مساعدة املتعلم على اكتساب مهارات البحث واالستقصاء - 1ب 

 .اجلماعيمساعدة املتعلم على اكتساب مهارات اجتماعية ومهارات القراءة والعمل  - 2ب 

     .مساعدة املتعلم على اكتساب مهارات قراءة اخلرائط واجلداول والرسوم البيانية   - 3ب 

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

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

 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح . -ج

  .التعبري عن ادراك املتعلم خلصائصو وجملموىة أفكاره وقيمو -1ج         

  .التعبري عن فهم املتعلم لقدراتو وقدرات االخرين -2ج

  .مساعدة املتعلم على اكتساب قيم دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية -3ج

 تطوير املتعلم لعالقات انسانية واجتاىات اجيابية -4ج   

 



 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

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

 

 

 
 طزائك انرمُُى    

 

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 

 
 

  

 وانرأهُهُح انًُمىنح )انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ(.انًهاراخ انؼايح -د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-2د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -1د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 للمعلومات مهارة المالحظة و التسجبل -4د   

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى           

  

 انشزذ و انرىضُر -2

  اختٌار نموذج للمشكالت االجتماعٌة فً المجتمع -1
 طرخذاو وطائم االَرزَُد -3

 

 
 طزائك انرمُُى           

 ة االختبارات النظرٌ -2

 تالتقارٌر والدراسا -1



 تُُح انثزَايح .12  .11

انًززهح 

 انذراطُح
 ريش انًمزر أو انًظاق

 اطى انًمزر أو انًظاق

 تانؼزتٍ
اطى انًمزر أو انًظاق 

 تاالَكهُشٌ

 انظاػاخ انًؼرًذج

 ػًهٍ َظزٌ

1 101 SWS ػهى االخرًاع sociology 2 / 

1 102sw EP اطض ذزتُح 
Education 
principle 

2 / 

 103 Sw HR ٌزمىق االَظا Human Rights 2 / 

1 104swcs زاطثاخ 
Computer 

Science 
2 / 

1 105 SWAL نغح ػزتُح 
Arabic 

Language 
2 / 

1 106 SWAN ٌػهى االَظا Anthropology 2 / 

1 107 SWSW خذيح اخرًاػُح Social work 2 / 

1 108 SW CE 
يفاهُى و يصطهساخ 

 اَكهُشَح

Texts and 
Concepts in 
English 

2 / 

1 109 SWPH فهظفح philosophy 2 / 

1 110 SW EL  اَكهُشَحنغح 
English 

Language 
2 / 

2 2211 SWAL نغح ػزتُح 
Arabic 

Language 
2 / 

2 212 SWCS زاطثاخ 
Computer 

Science 
2 / 

2 213 SWSP يشكالخ اخرًاػُح 
Social 

Problems 
2 / 

2 214 SWMR ٍطزق انثسث االخرًاػ 
Method of 

social research 
2 / 

2 215 SWA اَثزتىنىخُا Anthropology 2 / 

2 216 SWSS خذيح اخرًاػُح يذرطُح 
Social Service 

of school  
2 / 

2 217 SW GP ػهى انُفض انًُى 
Growth 

psycholohy 
2 / 

2 218 SWAS ٌاالدارج و انرؼهُى انثاَى 
Administration 
and Secondary 

Education 
2 / 

2 219 SWIS ٍيدرًغ ػزال Iraqi society 2 / 



2 220 SWGS خذيح اندًاػح Group Service 2 / 

3 321 SWC ػهى االخزاو Criminology 2 / 

3 322SW CM يُاهح و طزائك ذذرَض 
Curriculum 

&Methods of 
Teaching 

3 / 

3 323 SWSC ٍذغُز اخرًاػ Social change 2 / 

3 324 SWSF ػهى اخرًاع انؼائهح 
Sociology of 

family 
2 / 

3 325 SWST ٍازصاء اخرًاػ Social statistic 2 / 

3 326 SW IS خذيح فزد 
Individual 

Service 
2 / 

3 327 SW WS خذيح اخرًاػُح ػًانُح 
Workers Social 

Service 

      
2 / 

3 328 SW SI ادارج يؤطظاخ اخرًاػُح 
Administration 

of Social 
Institutions 

2 / 

3 329 SW CP  َفظُحارشاد و صسح 
Consultin & 

psychological 
Health 

2 / 

4 430 SW SO ذُظُى يدرًغ 
Social 

Organzing 
2  

4 431 SW SH َظزَاخ اخرًاػُح Social theories 2 / 

4 432 SW CR ٍُاصالذ انًدزي 
Criminal 

Reconstruction 
2 / 

4 433 SW MS خذيح اخرًاػُح طثُح 
Medical Social 

Service 

 
2 / 

4 434 SW SY ٍػهى انُفض االخرًاػ 
Social 

psychology 
2 / 

4 435 SW ME لُاص و ذمىَى 
Measurement 
and Evaluation 

2 / 

4 436 SW AP ذطثُماخ Applications 4 / 

4 437 SW SL ٍذخطُظ اخرًاػ Social planning 2 / 

4 438 SW RP تسث ذخزج 
Research 
project 

2 / 

 
 
 



 
 انشخصٍ انرخطُظ نهرطىر .13

 
 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل -
 رة على العمل المنظم بمواعٌد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 وفق اسس علمٌة و تربوٌة خاصة بالقسم االستقاللٌة بالعمل -
 تحقٌق زٌارات مٌدانٌة لمؤسسات حكومٌة و اهلٌة لتعرٌف الطالب باهمٌة الخدمة االجتماعٌة. -
 دكتواه -العمل على فتح دراسات علٌا  -

 
 
 
 
 

 يؼُار انمثىل )وضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرساق تانكهُح أو انًؼهذ( .14

 وفق انظمة الجامعة مركزي القبول اعتماد شروط ال -2

 الشخصٌة و اللٌاقة اللغوٌة و الجسدٌةاجتٌاز المقابلة  -1

 المعدل المقبول مع مراعاة رغبة الطالبة -3

 التنسٌق وفق الطاقة االستٌعابٌة للقسم -4

 

 

 أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايح .15

 االعتماد على كتب منهجٌة  مقرة من قبل وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً -2

 االعتماد على كتب و مصادر خارجٌة فً حالة المقرر الذي ال ٌوجد فٌه كتب منهجٌة  -1

 المكتبة و وحدة االنترنٌت  -3

 نشاطات اجتماعٌة من مؤتمرات علمٌة و ندوات و ورش عمل و معارض  -4



 يخطط يهبراد انًُهح

 انًرثعبد انًقبثهخ نًخرخبد انتعهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخبضعخ نهتقُُىَرخً وضع اشبرح فٍ 

 يخرخبد انتعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

انطُخ / 

 انًطتىي
 اضى انًقرر ريس انًقرر

 أضبضٍ

 أو اختُبرٌ

 األهذاف انًعرفُخ
األهذاف انًهبراتُخ 

 انخبصخ ثبنجرَبيح
األهذاف انىخذاَُخ 

 وانقًُُخ

انعبيخ وانتأهُهُخ انًهبراد 

انًُقىنخ) انًهبراد األخري 

انًتعهقخ ثقبثهُخ انتىظُف 

 وانتطىر انشخصٍ(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

2115-2116 

 انًرحهخ االونً

101 SWS اضبضٍ ػهى االخرًاع  -        --      ---- 

102sw EP اضبضٍ اطض ذزتُح --     --           

2115-2116 

 انًرحهخ االونً

103 Sw HR ٌاضبضٍ زمىق االَظا --                

104swcs اضبضٍ زاطثاخ --                

2115-2116 

 انًرحهخ االونً

105 SWAL 

 
 ---               -- اضبضٍ نغح ػزتُح

106 
SWAN 

      -- اضبضٍ ػهى االَظاٌ
---

- 
      --   

2115-2116 

انًرحهخ 

107 
SWSW 

   --             -- اضبضٍ خذيح اخرًاػُح



 االونً
108 SW CE 

يفاهُى و يصطهساخ 

 اَكهُشَح
                -- اضبضٍ

2115-2116 

      ---    ---      --- اضبضٍ فهظفح SWPH 109 انًرحهخ االونً

2115-2116 

   ---             -- اضبضٍ نغح اَكهُشَح SW EL 110 انًرحهخ االونً

2115-2116 

                -- اضبضٍ ػهى االخرًاع SWS 101 انًرحهخ االونً

2115-2116 

 انًرحهخ االونً

 

 

102sw EP اضبضٍ اطض ذزتُح --       
---

- 
      ---  

2115-2116 

   ---             -- اضبضٍ زمىق االَظاٌ Sw HR 103 انًرحهخ االونً

2115-2116 

                -- اضبضٍ زاطثاخ 104swcs انًرحهخ االونً

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
2211 SWAL اضبضٍ نغح ػزتُح --                

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
212 SWCS اضبضٍ زاطثاخ ---             ---   

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ

 

 

213 SWSP اضبضٍ يشكالخ اخرًاػُح --      ---          

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
214 SWMR ٍاضبضٍ طزق انثسث االخرًاػ --             ---   

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
215 SWA اضبضٍ اَثزتىنىخُا ---             ---   



2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
216 SWSS اضبضٍ خذيح اخرًاػُح يذرطُح --             --   

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
217 SW GP اضبضٍ ػهى انُفض انًُى --          ---      

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
218 SWAS ٌاضبضٍ االدارج و انرؼهُى انثاَى --     ---     ---      

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
219 SWIS ٍاضبضٍ يدرًغ ػزال --          --      

2115-2116 

 انًرحهخ انثبَُخ
220 SWGS اضبضٍ خذيح اندًاػح --          --      

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
321 SWC اضبضٍ ػهى االخزاو --     ---     --      

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
322SW CM اضبضٍ يُاهح و طزائك ذذرَض --                

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
323 SWSC ٍاضبضٍ ذغُز اخرًاػ ---                

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ

 
324 SWSF اضبضٍ ػهى اخرًاع انؼائهح --     --           

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
325 SWST ٍاضبضٍ ازصاء اخرًاػ ---                

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
326 SW IS اضبضٍ خذيح فزد ---     --           

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
327 SW WS اضبضٍ خذيح اخرًاػُح ػًانُح --                

2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ
328 SW SI اضبضٍ ادارج يؤطظاخ اخرًاػُح ---                



2115-2116 

 انًرحهخ انثبنثخ

 

 

329 SW CP اضبضٍ ارشاد و صسح َفظُح --     ---  
---

- 
        

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
430 SW SO اضبضٍ ذُظُى يدرًغ ---                

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
431 SW SH اضبضٍ َظزَاخ اخرًاػُح ---               --- 

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
432 SW CR ٍُاضبضٍ اصالذ انًدزي --                

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
433 SW MS اضبضٍ خذيح اخرًاػُح طثُح --       

---

- 
        

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ

 

 

434 SW SY ٍاضبضٍ ػهى انُفض االخرًاػ --               --- 

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
435 SW ME اضبضٍ لُاص و ذمىَى ---                

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
436 SW AP اضبضٍ ذطثُماخ ---               --- 

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
437 SW SL ٍاضبضٍ ذخطُظ اخرًاػ --       --         

2115-2116 

 انًرحهخ انراثعخ
438 SW RP اضبضٍ تسث ذخزج -                



 ًَىرج وصف انًقرر

 

 وصف انًقرر

 

 خايؼح تغذاد / كهُح انرزتُح نهثُاخ انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 انخذيح االخرًاػُح    انمظى انؼهًٍ  / انًزكش .2

 لظى انخذيح االخرًاػُح نهذراطح االونُح اطى / ريش انًمزر .3

 َىيٍ أشكال انسضىر انًرازح .4

 طُىٌ انفصم / انظُح .5

 طاػح طُىَا 76 انذراطُح )انكهٍ(ػذد انظاػاخ  .6

 20/2/1027 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

وصف الهى االهذاف انرٍ َظؼً انًمزر ذسمُمه نهطالب و االطرفادج يٍ انرؼهُى و يا هى انًرىلغ ذسمُمه يٍ 

 لثم انطانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 يخزخاخ انًمزر وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى .11

 األهذاف انًؼزفُح   -أ

  يًارطاخ األخصائٍ االخرًاػٍ نؼًهه وفك إطار َظزٌ ..مساعدة املتعلم على معرفة  -1أ

  .مساعدة املتعلم على معرفة تتعلق بالعالقات بني االنسان والبيئات االجتماعية -2أ

  .مساعدة املتعلم على معرفة العالقة بني االنسان وبيئتو الطبيعية -3أ

       ..مساعدة املتعلم على معرفة تتعلق بعمليات صنع القرار -4أ

 سَادج لذرج وفاػهُح انفزد فٍ أدائه نىظائفه االخرًاػُحمساعدة املتعلم على معرفة و  -5أ

 األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر.   -ب 

  .مساعدة املتعلم على اكتساب مهارات البحث واالستقصاء - 1ب 

 .املتعلم على اكتساب مهارات اجتماعية ومهارات القراءة والعمل اجلماعيمساعدة  - 2ب 

     .مساعدة املتعلم على اكتساب مهارات قراءة اخلرائط واجلداول والرسوم البيانية   - 3ب 

  

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

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

 

 

 

 طزائك انرمُُى    

 

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 

 



 

 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

  .التعبري عن ادراك املتعلم خلصائصو وجملموىة أفكاره وقيمو -1ج

  .التعبري عن فهم املتعلم لقدراتو وقدرات االخرين -2ج

  .مساعدة املتعلم على اكتساب قيم دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية -3ج

 تطوير املتعلم لعالقات انسانية واجتاىات اجيابية -4ج   

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

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

 

 

 

 طزائك انرمُُى    

 

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 

 

 انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (. -د 

 المقابلة ) و هً محادثة موجهة و متبادلة بٌن االخصائً االجتماعً و الحالة (-2د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -1د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة المالحظة و التسجبل للمعلومات -4د   


