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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اإلحصاء االجتماعي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب / علم االجتماع

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 وجدال ي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 وجدال ي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
16  /11  /2116  

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 علم اإلحصاء االجتماعي تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريات ومدارس وقوانين -

 ومدى اهميته في بحوثهم االجتماعية.

 من خالل اساليب االحصاء الوصفية. القدرة على وصف البيانات وتعريف الطلبة على كيفية احتسابها -

اإلحصاء في البحوث االجتماعية وخاصة في عمليات الوصف تدريب الطالب على كيفية االستفادة من  -

 ل وإيجاد الفروق والخروج بنتائج.والتحلي

 جتماعية وتحديد وتشخيص مشكالتها.الظواهر اال وتطبيق تمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم -
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 لتعرف على أهم مبادئ علم اإلحصاء وجعل الطلبة مدركين لالطار العام للمادة.ا  -1أ

 ء.التعرف على المشكالت االجتماعية في ميدان علم اإلحصا -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت. -3أ

 وضع واقتراح الحلول الالزمة لتلك المشكالت باستخدام الحلول اإلحصائية. -4أ

 ربط المتغيرات واكتشاف العالقات الدالية فيما بينها. -5أ

 تهيئة الطلبة لالستعانه باالحصاء الوصفي والتحليلي لتطوير بحوثهم وادراكهم بها. -6أ

 لبحوث االجتماعية.التعرف على الخطوات والطريقة العلمية في اجراء ا – 7أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القدرة على توظيف اإلحصاء في حل المشكالت. – 1ب 

 تعلم ربط المتغيرات ربطاً إحصائيا. – 2ب 

 تعلم اإلدارة  العلمية الناجحة. – 3ب 

االتعلم كيفية حساب مقاييس االحصاء الوصفي والتحليلي في المتغيرات االجتماعية وربط  – 4ب 

 العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل الى نتائج تفيد تلك البحوث في مجال العمل الميداني.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

والذي يعتمد على تبادل االفكار في استخدام االسلوب االحصائي المناسب  المحاضرة، النقاش المفتوح

، تدريبات صفية للمشاركة في ، التقانة الحديثة )وسائل اإليضاح  بجهاز عرض البيانات(وكيفية استخدامه

 .ايجاد الحلول المناسبة لالساليب االحصائية

 

 
 طرائق التقييم      

 

، حلقات نقاشية حول مشاكل المشاركة اليومية، انجاز البحوث، اإلضافات الخارجية، االمتحانات اليومية

 ، االمتحانات الفصلية .تطبيقات االساليب االحصائية في العلوم االجتماعية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم مجريات األمور. -1ج         

 القدرة على التعامل مع المسائل اإلحصائية. -2ج

 اختيار الحل األمثل من بين الحلول والخيارات المتاحة. -3ج

 ي.القدرة على القيادة توظيف اإلحصاء لمحاولة التفسير العلمي المنطق -4ج   
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اجتماعية  لحل مشكلةتطبيق استخدامات المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي تعلمها الطالب  -5ج

 ليرقى الطالب الى مستوى المعلومة في التعامل مع مواقف ومشكالت اجتماعية.

 طرائق التعليم والتعلم     

 

التفكير من خالل نقاط تفكير معينة ليساهم بها في النقاش الجماعي المعمق، اختيار الحل األمثل واألنسب، 

مفكر نشيط واالستقصاءعن موضوعات اعمق في  النقاش والتعمق بها، طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب

لتؤدي الى فهم اعمق واتخاذ قرارات اكثر دقة  مجاالتهم التطبيقية، خلق اجواء للرغبة واالثارة في التفكير

 واكثر واقعية.

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

الفصلية، المشاركات اليومية لدى الطلبة، تقييم تقارير وبحوث  ، االمتحاناتاألسئلة الموضوعية واليومية

من قِبل الطلبة تخص موضوعات االحصاء االجتماعي، تقييم الطلبة الذين يؤدون الواجبات التي يكلفون 

 بها، تقييم الطلبة الذين يشاركون من خالل طرح اسئلة حول الموضوع،الحضور الفعلي لدى الطلبة.

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و العامةالمهارات -د 

 متغيرات االجتماعية.توظيف االساليب الكمية مع ال -1د

 كيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات االجتماعية -2د

 المشكالتتنمية قدرات الطلبة على التحليل للتعرف على مهارات حل -3د         

 تشجيع الطلبة على التعامل مع مختلف االساليب التعليمية في ضوء مهارات فنية وذات تقنية مالئمة-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

، الواجبات االضافية، التدريب العملي عمل بحوث ميدانية، النقاش الجماعي عند عرض االفكار في التطبيق 

 المباشر.

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

، النقاش في المحاضرات، الواجبات اليومية، االختبارات المشاركات اليومية، انجاز البحوث، اسئلة فكرية

 الصفية.
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

( ساااااااااااااااعة 3) اإلحصاء االجتماعي  الثالثة

 ً لكااااال  أسااااابوعيا

من فرع اجتماع 

وفااااارع خدماااااة 

 اجتماعية

( سااااااااااعة 2و )

 ً لفااارع  اسااابوعيا

 االنثروبولوجيا

 ال يوجد

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

قبِل الطلبة ومالحظتهم، االلتزام بالفترة المحددة المتابعة اثناء العمل كمجموعات، تقييم العروض المقدمة من 

 عند تقديم الواجبات من قبِل الطلبة

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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الطالب، قسم املنسوب إليه اجتياز املرحلة اإلعدادية )العلمي، واألديب( بنجاح والقبول يف اجلامعة والكلية وال

 القبول املركزي، املقابلة.
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .6112اإلحصاء والقياس االجتماعي ، د.مهدي دمحم القصاص،  -6

 .6191اإلحصاء، د.حمود املشهداين و امري حنا رمز،  -6

 6119الكتاب اجلامعي  -د.جالل الصياد و د.عبداحلميد دمحم ربيع-مبادىء الطرق االحصائية -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر / المستوىالسنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 الثالثة
 

اإلحصاء 

 االجتماعي
  أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 / المركز علمي القسم ال .2
    قسم علم االجتماع

 اسم / رمز المقرر .3
 اإلحصاء االجتماعي

 أشكال الحضور المتاحة .4
 واالنثروبولوجية الخدمة االجتماعيةولعلوم االجتماعية الزامي/ ل

 الفصل / السنة .5
 الثالثة سنوي / للمرحلة

( ساعة لفرع 61) و اجتماعية ( ساعة لفرعي اجتماع وخدمة91) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 .بولوجيااالنثرو
 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

16  /11  /2116 

 أهداف المقرر .8

 ومبادئ ونظريات ومدارس وقوانين علم اإلحصاء االجتماعي تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس -

 ومدى اهميته في بحوثهم االجتماعية.

 
 جتماعية وتحديد وتشخيص مشكالتها.الظواهر اال وتطبيق لفهمتمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات  -

 .والبحث عن حلول علميةاالجتماعية الظواهر تحديد وتشخيص مشكالت  -

 االجتماعية بما يتالئم مع مشكلة وهدف الظاهرة المدروسة. روتفسير الظواهتحليل  -

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
واساسيات تعليم كيفية التفكير باالحصاء االجتماعي والمفاهيم ذات التعرف على اهم مبادىء  -1أ

 العالقة.

 على المشكالت التي يواجهها الطالب في تطبيق االحصاء االجتماعي. التعرف-2أ

 القدرة على توظيف االساليب االحصائية. -3أ
 القدرة على استيعاب الصعوبات التي يالقيها الطالب اثناء التطبيق الميداني.-4أ
 الميدانية.فهم معطيات المشكلة ومدى توظيفها للتوصل الى استنتاجات مهمة تخص الدراسة  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القدرة على إدارة الموقف وفهم التطبيق وإجراء الالزم.   - 1ب

 التخطيط لتغير واقع المجتمع من واقع إلى أفضل. – 2ب 

        التخطيط، والتنظيم، واإلدارة الناجحة. – 3ب 

 الوعي االحصائي لدى الطلبة.  - 2ب

 في ميدان العمل. التوظيف االحصائي  - 3ب

المناقشة الجماعية والتدريب للطلبة مع االلقاء والمشاركات اليومية لدى الطلبة فيطرح وتبادل     -4ب

 االفكار
 طرائق التعليم والتعلم      

 

، التعليم لتدريب الطالب على النقاش الجماعي المعمق، اختيار الحل األمثل واألنسب، العصف الذهني

، طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاءعن  المهارات االساسية لالحصاء، 

لتؤدي الى فهم اعمق  موضوعات اعمق في مجاالتهم التطبيقية، خلق اجواء للرغبة واالثارة في التفكير

 واتخاذ قرارات اكثر دقة واكثر واقعية.
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

، النقاشات مع الطلبة، الواجبات اليومية ، المشاركة  والحضور الفعلياليومية األسئلة المباشرة، االمتحانات

 والتطبيقات حول مواضيع االحصاء االجتماعي، االمتحانات الفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم مجريات األمور. - -1ج

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة. -2ج

 اختيار الحل األمثل من بين الحلول والخيارات المتاحة. -3ج
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 القدرة على القيادة والتصدي لمواجهة التحديات. -4ج

االجتماعية للتعرف على مهارات التفكير ومهارات تحليل محتوى المتغيرات تنمية قدرات الطلبة على  -5ج

 حل المشكالت.

تشجيع الطلبة على التعامل مع االساليب االحصائية وتطبيقها والتعرف على مدى الكيفية في المعرفة  -6ج

 التطبيقية.

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

الصفية، التطبيقات العملية الدراك  شرح والتمارين والتدريباتتحديد وتشخيص المشكالت بالالمحاضرات، 

 الطلبة كيفية االستفادة من االساليب االحصائية المستخدمة وفهم تطبيقها.

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

ة ودفعهم على المشاركة الفعلية،النقاش في لبواستثارة الط اليومية المباشرة  واالمتحانات األسئلة

 الحضور الفعلي.االمتحانات الفصلية،و المحاضرات، النشاطات االضافية،

 

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

 التوصل الى كيفية وتحليل وايجاد العالقات بين المتغيرات االجتماعية.  -1د

 توظيف االساليب الكمية مع اللمتغيرات االجتماعية. -2د

 كيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات االجتماعية . -3د

وصف المهارات للعالقات الشخصية مع االخرين وتنمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل  -4د

 التعامل كمجموعات النجازمتطلبات المنهاج.

وتقنيات التعليم في تطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات، النقاش استخدام استراتيجيات  -5د

   المفتوح، التطبيقات العملية،عرض اسئلة الثارة التفكير، وغيرها.
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 البنية التحتية  .12

اإلحصاء والقياس االجتماعي ، د.مهدي دمحم القصاص،  -6 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
6112. 

 .6191اإلحصاء، د.حمود املشهداين و امري حنا رمز،  -6

د.جالل الصياد و د.عبداحلميد -مبادىء الطرق االحصائية -3
 6119الكتاب اجلامعي  -دمحم ربيع

اإلحصاء والقياس االجتماعي ، د.مهدي دمحم القصاص،  – 6 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
6112. 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 التعرف على المادة 6 2 -1
فكرة عامة عن اإلحصاء 

الوصفي ومفاهيمه 

 وعالقته بعلم االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

3-5 9 
الفهم واالستنتاج 

 والتحليل
مستويات القياس وكيفية 

 االستفادة منها

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الدراسةالعينات ومجتمع  تشخيص المشكالت 12 6-9
المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل 12 11-13
بناء الجدول التكراري 

 للبيانات النوعية والكمية

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

14-17 12 
الفهم والحفظ والتحليل 

 واالستنتاج
 التمثيل البياني

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

18-21 12 
الفهم والمقارنة 

 والتحليل واالستنتاج

مقاييس النزعة المركزية 

مع أهميتها وكيفية 

االستفادة منها بحثيا 

وطرق احتسابها وكيفية 

 توظيفها بعلم االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

22-25 12 
الفهم والمقارنة 

 والتحليل واالستنتاج

مقاييس التشتت ومدى 

االستفادة منها وطرق 

احتسابها وكيفية توظيفها 

 بعلم االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

26-31 15 
الفهم والتحليل 

 واالستنتاج

مقاييس العالقات بين 

 متغيرين  مع مربع كاي

وكيفية االحتساب واهميتها 

وتوظيفها بمتغيرات علم 

 االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان
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اإلحصاء، د.حمود املشهداين و امري حنا رمز،  - 6
6191. 

 SPSSالكتب اخلاصة ابلربانمج اإلحصائي:  -3

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 ال يوجد 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 كثيرة منها:

http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%8
4%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8
%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%
81%D9%8A-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%
8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8
%B5%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%
81%D9%8A/ 
- http://-learning-pdf-ebooks.com/173-1-
library-books 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وضع مادة تطبيقية وعلى الحاسوب باستعمال برامج احصائية جاهزة ولمدة سنة دراسية كاملة. -

 النظري مع الميدانيتدريب الطلبة في مواقع تخص االحصاء االجتماعي لتوظيف  -
 عمل زيارات ميدانية مع دوائر الحكومية  والخاصة  باالحصاء االجتماعي -
-  

 

 

 
 

http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://-learning-pdf-ebooks.com/173-1-library-books
http://-learning-pdf-ebooks.com/173-1-library-books
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم االجتماع التربوي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   عتمادبرنامج اال .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 31/8/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعربف الطلبة بأهمية علم االجتماع التربوي كفرع من فروع علم االجتماع واهدافه واهم 
االساس في فهم  وجعله في خدمة المجتمع النه يجعل من عملية التفاعل اراء رواده

 التربية بأستخدام النظريات االجتماعية في تفسير عمليات التربية و وسائلها.

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      يعرفوا دور المؤسسات التربوية في المجتمع   -1أ

      ماعية داخل المؤسسات االجتماعيةمعرفة العالقات االجت-2أ

 معرفة المشكالت التربوية االجتماعية وتشخيصها ومحاوله البحث فيها و وضع الحلول لها-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ة االجتماعيةالتعرف على كيفية البحث عن المشكالت التربوية وكيفية اجراء البحوث التربوي - 1ب 

 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المنافشة )الحوار العلمي( والمعتمد على تبادل االفكار . -1
 المطالبة بعمل بيبرات بمواضيع المادة المطروحة . -2
 وتوظيفها في الوقت الراهن. بعض االراء القديمة لبعض العلماء  تطبيقامكانية  -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية  -1

 انجاز التقارير والبحوث العلمية الخاصة بالموضوع   -2

 النقاش في المحاضرة -3

 امتحانات دورية  -4
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 لتعريف بقيم ومعايير العملية التعليمية السليمة -1ج         

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية -2ج

 التعريف بقيم الزمن واهميتها في التعامل مع الفرص الحياتية.-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 ومناقشتها طرح افكار بشأن الموضوع -1
 ربط المواضيع بمواقف تعليمية جديدة -2
 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات واختبارات دورية -1
 درجات للطلبة الذين يشاركون في النقاش  اعطاء -2
 اعطاء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتية -3
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من بحوث خاصة بالموضوع -4
 امتحانات فصلية محددة مسبقا -5

 

 

 
 

 

 .الشخصي(طور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والت )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تنمية قدرات الطلبة على تحليل المحتوى التعليمي .-1د

 مالحظة الموضوعات والمعلومات  -2د

 تصنيف المعلومات بشكل يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة-3د

 تحليل المعلومات-4د

   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .اسلوب التعلم الذاتي -1

 .الواجبات االضافية -2

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 النقاش في المحاضرات  -1

 االختبارات العلمية -2
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ( ساعة61) علم االجتماع التربوي SEd215 الثاني 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 القبول املركزي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل كلية االداب / جامعة بغداد
 دليل الطالب
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

علم االجتماع  SEd215 الثانية

 التربوي

 * * * *  * * *    *   * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

  SEd215االجتماع التربوي /   علم اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ستون ساعة61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 31/8/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

تعربف الطلبة بأهمية علم االجتماع التربوي كفرع من فروع علم االجتماع واهدافه واهم 
لتفاعل االساس في فهم وجعله في خدمة المجتمع النه يجعل من عملية ا اراء رواده

 التربية بأستخدام النظريات االجتماعية في تفسير عمليات التربية و وسائلها.

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
      يعرفوا دور المؤسسات التربوية في المجتمع   --1أ

      ماعية داخل المؤسسات االجتماعيةمعرفة العالقات االجت-2أ

 معرفة المشكالت التربوية االجتماعية وتشخيصها ومحاوله البحث فيها و وضع الحلول لها-3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 جتماعيةالتعرف على كيفية البحث عن المشكالت التربوية وكيفية اجراء البحوث التربوية اال - 1ب

 

 

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المنافشة )الحوار العلمي( والمعتمد على تبادل االفكار .1
 المطالبة بعمل بيبرات بمواضيع المادة المطروحة .2
 امكانية تطبيق بعض االراء القديمة لبعض العلماء  وتوظيفها في الوقت الراهن.3

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية 1

 انجاز التقارير والبحوث العلمية الخاصة بالموضوع  2

 النقاش في المحاضرة3

 امتحانات دورية 4
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح افكار بشأن الموضوع ومناقشتها-1
 ضيع بمواقف تعليمية جديدةربط الموا-2
 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة-3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات واختبارات دورية-1
 اعطاء درجات للطلبة الذين يشاركون في النقاش -2
 اعطاء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتية-3
 بالموضوعاعطاء درجات لما يقدمه الطالب من بحوث خاصة -4
 امتحانات فصلية محددة مسبقا-5

 

 

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

 مالحظة الموضوعات والمعلومات  -1د

 تصنيف المعلومات بشكل يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة-2د

 تحليل المعلومات-3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم االجتماع الرتبوي لدكتور نبيل عبد اهلادي-1كتب خارجية  )المصادر(  مراجع الرئيسية ـ ال2
 الرتبية عرب التاريخ  لعبدهللا عبد الدامي -2
 علم اجتماع الرتبية لعبدهللا رشدان وكتب اخرى وتقارير حديثة من االنرتنيت3

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ت العلمية   التقارير  .... المجال) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية  مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع  4 1-2

نشأة وتطور علم االجتماع 
 الرتبوي 

 
 

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

المحاضرة  املؤسسات الرتبوية فهم الموضوع  6 3-5

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

المحاضرة  اهم مدارس الفكر الرتبوي الفهم والتحليل 8 6-9

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

المحاضرة  الفكر الرتبوي االسالمي فهم 4 11-11

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

المحاضرة  اعالم الرتبية يف االسالم   تحليل  18 12-21

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

المحاضرة  الرتبية والتغري حفظ وفهم وتحليل 6 21-23

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 حفظ وفهم وتحليل  14 24-31
التغري و  التغري الثقايف 

 االجتماعي

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية



  
 12الصفحة 

 
  

 



  وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

      بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االجتماع:    القسم العلمي    
 92/01/9102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 
 / المركز  علميالقسم ال .2

 علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االنثروبولوجيا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 النثروبولوجياا المعتمد   برنامج االعتماد .6

 السوسيولوجيا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

معاجلة الظواهر االقتصادية ابعتبارها حصيلة التفاعل اجلديل بني قوى الثقافة وقوى الظروف البيئية الطبيعية والعوامل التكنولوجية 
 واقع التنمية االجتماعية واالقتصادية والشيء ذاته ينطبق على

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تحليل الظواهر االقتصادية التي تتألف منها الحياة المادية للمجتمعات التقليدية والمعاصرة-1أ

 كرارها وانتشارها في ثقافات ومجتمعات متعددةبحث الظواهر االقتصادية على اساس ت-2أ

 اظهار اختالف الظواهر االقتصادية في ثقافات قد تتماثل بيئاتها الطبيعية -3أ
 اظهار تماثل الظواهر االقتصادية في ثقافات تختلف في كثير من عناصرها القيمية والبنيوية -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 لموضوعات من طريقة الوقوف مع استخدام اللوحة لاليضاحشرح ا – 1ب

 مشاركة الطلبة عن طريف توجيه االسئلة وتحفيز الطلبة لطرح التساؤالت – 2ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني ومن ثم المناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات التحريرية واالسئل الشفهية

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . هدافاأل -ج

 تنمية الحس المعرفي والعلمي  -1ج         

 البناء االخالقي ومواكبته للتحصيل العلمي-2ج

 -3ج

 -4ج   
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 معرفة تاثيرات المنظومة القيمية على واقع الطالب المعرفي والعلمي وماهية العالقة المتحصلة ونتائجها

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و رات العامةالمها-د 

 

 تحفيز الطلبة على البحث عن حلول للمشكالت  المجتمعية المترتبة من االثار االقتصادية -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التحريريةالمناظرات والمقابالت الشفهية و

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 بحوث واسئلة شفهية

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

الرابع 

 االنثروبولوجي
االنثروبولوجيا  

 االقتصادية
61  

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 داالهتمام بالحضور للمحاضرات في الوقت المحد ـ

 ة لشد االنتباه واثارة النقاشات المتابعة الشخصية لكل طالب من خالل طرح االسئل ــ 

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد لتقديم الواجبات  ــ

 
 
 
 

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

 ــــــ القبول املركزي 
 ـــــ امتحان القبول للقسم 

 ــــــ املقابلة 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 ـ دليل الطالب

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االنثروبولوجيا   الرابعة

 االقتصادية
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 االنثروبولوجيا االقتصادية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معاجلة الظواهر االقتصادية ابعتبارها حصيلة التفاعل اجلديل بني قوى الثقافة وقوى الظروف البيئية الطبيعية والعوامل التكنولوجية 
 والشيء ذاته ينطبق على واقع التنمية االجتماعية واالقتصادية

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال اتمخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تحليل الظواهر االقتصادية التي تتألف منها الحياة المادية للمجتمعات التقليدية والمعاصرة-1أ

 بحث الظواهر االقتصادية على اساس تكرارها وانتشارها في ثقافات ومجتمعات متعددة-2أ

 االقتصادية في ثقافات قد تتماثل بيئاتها الطبيعيةاظهار اختالف الظواهر  -3أ
 اظهار تماثل الظواهر االقتصادية في ثقافات تختلف في كثير من عناصرها القيمية والبنيوية -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح الموضوعات من طريقة الوقوف مع استخدام اللوحة لاليضاح – 1ب

 بة عن طريف توجيه االسئلة وتحفيز الطلبة لطرح التساؤالتمشاركة الطل – 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني ومن ثم المناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الشفهية  االمتحانات التحريرية , االسئلة

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية الحس المعرفي والعلمي  -1ج        

 البناء االخالقي ومواكبته للتحصيل العلمي-2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المناظرات والمقابالت الشفهية والتحريرية

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 معرفة تاثيرات المنظومة القيمية على واقع الطالب المعرفي والعلمي وماهية العالقة المتحصلة ونتائجها

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية مة والعا المهارات -د 

 

 تحفيز الطلبة على البحث عن حلول للمشكالت  المجتمعية المترتبة من االثار االقتصادية -1د

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 قيس النوري -االنثروبولوجيا االقتصادية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 أمحد النجار -النظرية االقتصادية يف املنهج االسالمي

 دمحم ابقر الصدر -اقتصادان
 دمحم ابقر الصدر -البنك الالربوي يف االسالم

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 قيس النوري -االنثروبولوجيا االقتصادية

 أمحد النجار -النظرية االقتصادية يف املنهج االسالمي
 دمحم ابقر الصدر -اقتصادان

 الصدردمحم ابقر  -البنك الالربوي يف االسالم

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا

 

  1-2 

 
 حفظ وفهم الموضوع 4     

مفاهيم االنثرو االقتصادية في 

البحث االقتصادي لالنسان 

والخلفية الثقافية للسلوك  

االقتصادي ومعاييره وبنيته 

 االجتماعية

 

 المحاضرة

 والمناقشة
 اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

3-5 

 
 فهم الموضوع 6    

السلوك التدبير االقتصادي و

العقالني التقليدي ,أساليب 

االنتاج, ندرة السلع والتدبير 

 والعقالنية

 المحاضرة

 والمناقشة 
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

6-2 

 
 الفهم والتحليل 8   

-االنثروبولوجيا واالقتصاد

 -منهج االنثرو واالقتصاد
 المحاضرة

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

11-11 

 
 فهم 4   

-تصادية  بسيطةنماذج اق

 -الزراعي -االهوار -البادية

 المناطق القطبية -البحري

المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

12-21 

 
 تحليل 18  

-نماذج اقتصادية معاصرة

النظام –النظام  االشتراكي 

-المؤسسات النقدية -الراسمالي

 المنظمات التجاريةا

 المحاضرة

 والمناقشة
 اسئلة شفهية 

 يريةوتحر

 

21-23 

 
 حفظ وفهم وتحليل 6   

االنسان واالقتصاد في المنظور 

 االسالمي

 المحاضرة

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

24-31 

 
 حفظ وفهم وتحليل               14 

قراءات تحليلية مقارنة بين 

المدرستين االسالمية والوضعي 

وايهما امثل  توافقية في البناء 

 االجتماعي

 ضرةالمحا

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية



  
 11الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 العمل على وفق السياقات التي قررت خالل العام الدراسي 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

      بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االجتماع:    القسم العلمي    
 92/01/9102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي:واألداء ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 
 / المركز  علميالقسم ال .2

 علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االنثروبولوجيا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 نثروبولوجيااال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 السوسيولوجيا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

التعريف أبهم املدارس االنثروبولوجية وما تتضمنه من اجتاهات ونظرايت وأعالم ليتسىن للطالب الوقوف على اهم 
 مع الواقع االنساين واالجتماعي وتطبيقاته النظرية واالمربيقية حمطات االنثروبولوجيا وابلتايل كيفية التعامل

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف الطالب بالمدارس االنثروبولوجية الغربية  وخصائصها ومدى مالءمتها لواقعنا-1أ

 ة المجتمع القيمية من خالل االنسنة االسالميةطرح  توجهات منظوم -2أ

 عقد مقارنة بين المدرستين للوقوف على  مالئمة اي منهما لواقعنا -3أ
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 شرح الموضوعات من طريقة الوقوف مع استخدام اللوحة وااليضاح – 1ب

 تحفيز الطلبة لطرح التساؤالت أيضامشاركة الطلبة عن طريق توجيه االسئلة و – 2ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني ومن ثم المناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

  االمتحانات التحريرية , االسئلة الشفهية , التقريرات والبحوث

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  تنمية الحس المعرفي والعلمي -1ج         

 البناء االخالقي ومواكبته للتحصيل العلمي-2ج

 -3ج

 -4ج   
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 معرفة تاثيرات المنظومة القيمية على واقع الطالب المعرفي والعلمي وماهية العالقة المتحصلة ونتائجها

 
 

 

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

 

 تحفيز الطلبة على البحث عن اهمية  المدارس واهمها في البناء الحضارى االنساني وامتداداته -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 المناظرات والمقابالت الشفهية والتحريرية

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 بحوث واسئلة شفهية

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

الثالث 

 انثروبولوجي
  21 مدارس انثروبولوجية 

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 درات في الوقت المحداالهتمام بالحضور للمحاض ـ

 ة لشد االنتباه واثارة النقاشات المتابعة الشخصية لكل طالب من خالل طرح االسئل ــ 

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد لتقديم الواجبات  ــ

 
 
 
 

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

 ــــــ القبول املركزي 
 امتحان القبول للقسم ـــــ 

 ــــــ املقابلة 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 ـ دليل الطالب

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 من البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

مدارس   الثالثة

 انثروبولوجية
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 مقررموذج وصف الن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 مدارس انثروبولوجية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وجية وما تتضمنه من اجتاهات ونظرايت وأعالم ليتسىن للطالب الوقوف على اهم حمطات التعريف أبهم املدارس االنثروبول
 االنثروبولوجيا وابلتايل كيفية التعامل مع الواقع االنساين واالجتماعي وتطبيقاته النظرية واالمربيقية

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  فية هداف المعراأل -أ
 تعريف الطالب بالمدارس االنثروبولوجية الغربية  وخصائصها ومدى مالءمتها لواقعنا-1أ

 طرح  توجهات منظومة المجتمع القيمية من خالل االنسنة االسالمية -2أ

 عقد مقارنة بين المدرستين للوقوف على  مالئمة اي منهما لواقعنا -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح الموضوعات من طريقة الوقوف مع استخدام اللوحة وااليضاح – 1ب

 مشاركة الطلبة عن طريق توجيه االسئلة وتحفيز الطلبة لطرح التساؤالت أيضا – 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني ومن ثم المناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الشفهية , التقريرات والبحوث االمتحانات التحريرية , االسئلة

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية الحس المعرفي والعلمي  -1ج        

 البناء االخالقي ومواكبته للتحصيل العلمي-2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المناظرات والمقابالت الشفهية والتحريرية

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 المنظومة القيمية على واقع الطالب المعرفي والعلمي وماهية العالقة المتحصلة ونتائجها معرفة تاثيرات

 

 

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

 

 رى االنساني وامتداداتهتحفيز الطلبة على البحث عن اهمية  المدارس واهمها في البناء الحضا -1د

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مدارس انثروبولوجية  /د. قيس النوري        )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 يا/ د. شاكر مصطفى سليماىل االنثروبولوج مدخل

 جمتمعنا / منذر احلكيم

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 املدخل اىل االنثروبولوجيا  / شاكر مصطفى سليم

 االنثروبولوجيا الثقافية / بكر شاليب

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 

1-2 

 
 حفظ وفهم الموضوع 6    

بدايات االنثروبولوجيا وبناءها 

االكاديمي وأسباب التعددية 

المدرسية بظهور الحتمية 

 الرسية

 المحاضرة

 المناقشةو
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

3-5 

 
 فهم الموضوع 2    

التطورية التاريخية ومناهجها 

 ومنظريها
 المحاضرة

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

6-2 

 
 الفهم والتحليل 12    

البنائية الوظيفية وامتداداتها 

البنيوية مع تنظيرات اعالمها 

والوقوف على انساق ونظم 

 عيالبناء االجتما

 المحاضرة

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

11-11 

 
 فهم  6    

االنتشارية بشقيها االنكليزي 

وااللماني  وماهية امتداداتها في 

 العولمة والعالمية

المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

12-21 

 
 تحليل   27   

الثقافة والشخصية واتجاهاتها 

 الجديدة

المحاضرة 

 شةوالمناق
 اسئلة شفهية

 وتحريرية

 

 

21-23 
 حفظ وفهم وتحليل 2    

مدرسة االنثروبولوجيا 

االسالمية ونظرتها لالنسان 

 بجانبيه المادي والروحي

 المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

24-31 

 
 حفظ وفهم وتحليل 21   

مقارنات بين المدرستين 

المتريالية واالسالمية وماهية 

ات في البنية االجتماعية التأثير

وايهما اقرب الى منظومة 

 االنسان والمجتمع القيمية

المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية 

 وتحريرية



  
 11الصفحة 

 
  

   

 العمل على وفق السياقات التي قررت خالل العام الدراسي 

 

 

 
 



  وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

      بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االجتماع:    القسم العلمي    
 92/01/9102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 
 / المركز  علميالقسم ال .2

 علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االنثروبولوجيا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 النثروبولوجياا المعتمد   برنامج االعتماد .6

 السوسيولوجيا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

 التعريف ابلدين وما هيته وكيفية استدالل االنسان عليه وما اسباب ذلك التعدد الديين وما اتثرياته ابلوحدة االنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف الطالب باصل الدين  التوحيدي ام التعددي-1أ

مناقشة النظريات السوسيولوجية واالنثروبولوجية ودحضها  والوقوف على الديانات السماوية  -2أ

 والوضعية

 الوقوف على ايهما نتاج االخر الدين ام الحضارة -3أ
 دور الدين وتحديدا االسالم في الوحدة االنسانية وحوارية الحضارات-4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 شرح الموضوعات من طريقة الوقوف مع استخدام اللوحة لاليضاح – 1ب

 مشاركة الطلبة عن طريق توجيه االسئلة وتحفيز الطلبة لطرح التساؤالت ايضا  - 2ب

 

 

 
 ئق التعليم والتعلم طرا     

 

 العصف الذهني ومن ثم المناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات التحريرية واالسئل الشفهية

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية الحس المعرفي والعلمي  -1ج         

 البناء االخالقي ومواكبته للتحصيل العلمي-2ج

 -3ج

 -4ج   
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 معرفة تاثيرات المنظومة القيمية على واقع الطالب المعرفي والعلمي وماهية العالقة المتحصلة ونتائجها

 
 

 

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

 

موضوع الدراسة بحلول االشكاليات التي افرزتها جملة  تحفيز الطلبة  عن البحث حول مدى مساهمة -1د

 من االسباب

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 المناظرات والمقابالت الشفهية والتحريرية

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 بحوث واسئلة شفهية

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  61 علم االجتماع الديني   الرابع اجتماع

الرابع 

 انثروبولوجي
  61 االنثروبولوجيا الدينية 

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 دحداالهتمام بالحضور للمحاضرات في الوقت الم ـ

 ة لشد االنتباه واثارة النقاشات المتابعة الشخصية لكل طالب من خالل طرح االسئل ــ 

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد لتقديم الواجبات  ــ

 
 
 
 

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

 ــــــ القبول املركزي 
 قسم ـــــ امتحان القبول لل

 ــــــ املقابلة 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 ـ دليل الطالب

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر نة / المستوىالس

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االنثروبولوجيا   الرابعة

 دينيةال
                 اساسي

                   
علم االجتماع   الرابعة

 الديني
                 اساسي

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب –جامعة بغداد  يميةالمؤسسة التعل .1

 قسم علم االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3
 علم االجتماع الديني واالنثروبولوجيا الدينية

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة - سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة( لطلبة فرع االجتماع61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ساعة( لطلبة فرع االنثروبولوجيا61)
 22/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعريف ابلدين وما هيته وكيفية استدالل االنسان عليه وما اسباب ذلك التعدد الديين وما اتثرياته ابلوحدة االنسانية

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالب باصل الدين  التوحيدي ام التعددي-1أ

مناقشة النظريات السوسيولوجية واالنثروبولوجية ودحضها  والوقوف على الديانات السماوية  -2أ

 والوضعية

 الوقوف على ايهما نتاج االخر الدين ام الحضارة -3أ
 االنسانية وحوارية الحضاراتدور الدين وتحديدا االسالم في الوحدة -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح الموضوعات من طريقة الوقوف مع استخدام اللوحة لاليضاح – 1ب

 مشاركة الطلبة عن طريق توجيه االسئلة وتحفيز الطلبة لطرح التساؤالت ايضا  - 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ثم المناقشةالعصف الذهني ومن 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الشفهية  االمتحانات التحريرية , االسئلة

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية الحس المعرفي والعلمي  -1ج        

 البناء االخالقي ومواكبته للتحصيل العلمي-2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 والتحريرية المناظرات والمقابالت الشفهية

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 معرفة تاثيرات المنظومة القيمية على واقع الطالب المعرفي والعلمي وماهية العالقة المتحصلة ونتائجها

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 يوسف شلحت –علم االجتماع الديين  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 دمحم حسني الطباطبائي –اجملتمع الديين 

 

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

 

عن البحث حول مدى مساهمة موضوع الدراسة بحلول االشكاليات التي افرزتها تحفيز الطلبة   -1د

 جملة من االسباب

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 

1-2 

 
 حفظ وفهم الموضوع 4  

قراءة في المفاهيم واالطر 

وسيولوجيا النظرية في س

 وانثروبولوجيا الدين

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

3-5 

 
 فهم الموضوع 6

جدلية االنسان والدين, كيفية 

نشوء المعرفة, قراءة في 

 الفطرة والعقل

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

6-2 

 
 الفهم والتحليل 8

مدخل الى االديان الوضعية, 

البدائية ومنشأ المجتمعات 

اديانها, الطوطمية, 

 االرواحية,الفتشية,مانا,السحر,

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

11-11 

 
 فهم 4

العقائد واالساطير في االديان, 

مفاهيم عقدية) شعائر 

 ,طقوس....(

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

12-21 

 
 تحليل 18

اليهودية االديان السماوية) 

,النصرانية, االسالم( , 

المشتركات واالختالفات 

 وتأثيراتها  االنسانية والمجتمعي

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

 

21-23 

 
 حفظ وفهم وتحليل 6

االسالم والمدنية , االسالم 

ودعوات التقريب الديني 

 والمذهبي , شمولية االسالم

المحاضرة 

 والمناقشة
ية اسئلة شفه

 وتحريرية

 

24-31 

 
 دراسات مقارنة  حفظ وفهم وتحليل 14

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية



  
 11الصفحة 

 
  

 حسني توفيقي –يخ االداين دروس يف اتر 
 خوسيه كازانوفا –االداين العامة يف العامل 

 براين ترينر –علم االجتماع واالسالم 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 يوسف شلحت –علم االجتماع الديين 

 ائيدمحم حسني الطباطب –اجملتمع الديين 
 حسني توفيقي –دروس يف اتريخ االداين 
 خوسيه كازانوفا –االداين العامة يف العامل 

 براين ترينر –علم االجتماع واالسالم 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد
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  العمل على وفق السياقات التي قررت خالل العام الدراسي

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 األداب:  / املعهدةالكلي   
 األجتماع:    القسم العلمي    
  5102-11 -52اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 األجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم األجتماع األقتصادي

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   االعتماد برنامج .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعرف الى موضوع علم اجتماع األقتصادي كواحد من الفروع الخاصة بعلم األجتماع 
 

 الوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع األقتصادي-

 اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع علم اجتماع األقتصاديالكشف عن -

 الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع علم اجتماع االقتصادي وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية-

 اخلالص منهااستعراض بعض املشكالت املستحدثة يف علم األجتماع األقتصادي وكيفية عالجها او -

التعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجيابية والسلبية اليت من -
 املمكن ان ترتكها على اجملتمع بشكل عام 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 دور المادة في رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للطلبة -1أ

 الوقوف على دور علم األجتماع األقتصادي في معالجة الظواهر األجتماعية -2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 ية االلمام بمهارات المتابعة الخاصة بعملية البحث العلمي من خالل البحوث العلم-4أ
  الوقوف على اهم الموضوعات ذات الصلة بعلم اجتماع ألقتصادي    - -5أ
 التركيز على اساليب التعلم الفردي   -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 المناقشة والتفاعل المنظم– 1ب

 التعلم التعاوني  – 2ب

 األلقاء ومشاركة الطلبة  – 3ب

 سية للتفكير من خالل استخدام اجهزه عرض لتحسين اداء الطلبةتحفيز المهارات األسا 4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 هاية كل مرحلة التكليفات والتطبيقات قي ن

 النقاشات مع الطلبة 

 االختبار الورقي واجراء الكوزات 

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات 

 استخدام السبورة للتوضيح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 النقاش في المحاضرات  -

 ألضافية النشاطات ا -

 األختبارات العلمية  -

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د -2د

 .الشخصي(

 لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  ا -د 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع األخرين والقدرة على تحمل المسؤلية -1د

 تنمية مهارة األتصال من خالل التعامل كمجموعات النتاج المقرر-2د

 -3د

 -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 النقاش في المحاضرات  -

 النشاطات األضافية  -

 األختبارات العلمية -
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رر أو المساقرمز المق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

درجة  علم األجتماع األقتصادي علم األجتماع األقتصادي الثانية 

البكلوريوس 

( 96تتطلب )

 ساعة

 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 كمجموعات املتابعة اثناء العمل  -
 األهتمام مبدى األلتزام  ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات 

 مالحظة وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض 
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول املركزي 
 امتحان القبول للقسم 

 املقابلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 قسم األجتماع  –جامعة بغداد  –دليل كلية األداب 
 دليل الطالب

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    x x x x x x x x x x x x x x x x 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ةكلية األداب للعلوم األنساني /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 األجتماع   / المركز علمي القسم ال .2

 علم األجتماع االقتصادي  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2116-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الفروع الخاصة بعلم األجتماع  التعرف الى موضوع علم اجتماع األقتصادي كواحد من
 

 قتصاديالوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع اال-

 اجتماع األقتصاديالكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع علم -

طبيقية وسبل االستفادة منها يف اجلوانب الت األقتصادي  الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع علم اجتماع-
 والعملية

 وكيفية عالجها او اخلالص منها اض بعض املشكالت املستحدثة يف علم األجتماع األقتصادياستعر -

التعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجيابية والسلبية اليت من -
 عام املمكن ان ترتكها على اجملتمع بشكل 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 دور المادة في رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للطلبة -1أ -

 في معالجة الظواهر األجتماعية  قتصاديالوقوف على دور علم األجتماع األ-2أ

 عصف الذهني خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل ال -3أ
 االلمام بمهارات المتابعة الخاصة بعملية البحث العلمي من خالل البحوث العلمية -4أ
   األقتصادي جتماعألالوقوف على اهم الموضوعات ذات الصلة بعلم ا   - -5أ
 التركيز على اساليب التعلم الفردي   -6أ
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شة والتفاعل المنظمالمناق– 1ب   

 التعلم التعاوني  – 2ب

 األلقاء ومشاركة الطلبة  – 3ب

 تحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام اجهزه عرض لتحسين اداء الطلبة 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة عملية العصف الذهني  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة 

 النقاشات مع الطلبة 

 االختبار الورقي واجراء الكوزات 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج
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   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 سبورة للتوضيحاستخدام ال

 المحاضرات

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 استخدام السبورة للتوضيح

 المحاضرات

 

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

 لية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابالتأهيلية العامة و المهارات - 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -   -

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع األخرين والقدرة على تحمل المسؤلية -1د

 تنمية مهارة األتصال من خالل التعامل كمجموعات النتاج المقرر-2د

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 علم األجتماع األقتصادي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم األجتماع  –انتوين غدنز  )المصادر(  المراجع الرئيسية ـ 2
 د. احسان دمحم احلسن–علم االجتماع االقتصادي 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 املكتبة واألنرتنيت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

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

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -   -

 ات الشخصية مع األخرين والقدرة على تحمل المسؤلية وصف لمهارات العالق-1د

 تنمية مهارة األتصال من خالل التعامل كمجموعات النتاج المقرر-2د

 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1-3 
مقدمة في علم اجتماع 

 األقتصادي
مقدمة في علم اجتماع 

 األقتصادي
 شفوي المناقشة 

2 1-3 
مفاهيم علم اجتماع 

 األقتصادي
مفاهيم علم اجتماع 

 األقتصادي
 شفوي  اقشة المن

 شفوي المناقشة األقتصاد في األسالم األقتصاد في األسالم  1-3 3
 شفوي المناقشة النظريات األقتصادية النظريات األقتصادية 1-3 4
 شفوي المناقشة علماء األقتصاد علماء األقتصاد  1-3 5
عالقة األقتصاد  1-3 6

 بالعلوم األخرى
عالقة األقتصاد 

 بالعلوم األخرى
 شفوي مناقشة ال

بعض المشكالت ذات  1-3 7

–العالقة مثل )الفقر 

 –الجريمة  –التسول 

 استغالل االطفال (

بعض المشكالت ذات 

–العالقة مثل )الفقر 

 –الجريمة  –التسول 

 استغالل االطفال

 شفوي  المناقشة 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية األداب :  / املعهدةالكلي   
 األجتماع:    القسم العلمي    
 6102-11-62اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 األداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم اجتماع العائلة 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   ج االعتمادبرنام .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 
  2116-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعرف الى موضوع علم اجتماع األسرة كواحد من الفروع الخاصة بعلم األجتماع  -1
 

 الوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع االسرة-

 املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع علم اجتماع األسرةالكشف عن اهم -

 الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع علم اجتماع االسرة وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية-

 استعراض بعض املشكالت املستحدثة لالسرة وكيفية عالجها او اخلالص منها-

والت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجيابية والسلبية اليت من التعرف على التح-
 املمكن ان ترتكها على اجملتمع بشكل عام واالسرة بشكل خاص
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للطلبة  دور المادة في-1أ

 الوقوف على دور علم األجتماع األسري في معالجة الظواهر األجتماعية -2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 االلمام بمهارات المتابعة الخاصة بعملية البحث العلمي من خالل البحوث العلمية -4أ
  وف على اهم الموضوعات ذات الصلة بعلم اجتماع العائلة الوق   - -5أ
 التركيز على اساليب التعلم الفردي   -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 المناقشة والتفاعل المنظم– 1ب

 التعلم التعاوني  – 2ب

 األلقاء ومشاركة الطلبة  – 3ب

 ل استخدام اجهزه عر  لتحسين اداء الطلبةتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خال 4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة 

 لنقاشات مع الطلبة ا

 االختبار الورقي واجراء الكوزات 

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج
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 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات 

 استخدام السبورة للتوضيح 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 النقاش في المحاضرات  -

 النشاطات األضافية  -

 ختبارات العلمية األ -

 

 

 
 

 

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

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 والقدرة على تحمل المسؤلية  وصف لمهارات العالقات الشخصية مع األخرين-1د

 تنمية مهارة األتصال من خالل التعامل كمجموعات النتاج المقرر-2د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 النقاش في المحاضرات  -

 النشاطات األضافية  -

 األختبارات العلمية -
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

درجة  لة علم اجتماع العائ علم اجتماع العائلة  الثالث

البكلوريوس 

( 96تتطلب )

 ساعة 

 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل كمجموعات -
 األهتمام مبدى األلتزام  ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات 

 وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض مالحظة 
 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول املركزي 
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 امتحان القبول للقسم 
 املقابلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 قسم األجتماع  –جامعة بغداد  –دليل كلية األداب 
 دليل الطالب 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    x x x x x x x x x x x x x x x x 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية األداب للعلوم األنسانية /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 األجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 علم اجتماع العائلة  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(الساعات الدراسية عدد  .6

  2116-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف الى موضوع علم اجتماع األسرة كواحد من الفروع الخاصة بعلم األجتماع  -1
 

 الوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع االسرة-

 اجتماع األسرةالكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع علم -

 الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع علم اجتماع االسرة وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية-

 استعراض بعض املشكالت املستحدثة لالسرة وكيفية عالجها او اخلالص منها-

ايف مع العامل واهم االنعكاسات االجيابية والسلبية اليت من التعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثق-
 املمكن ان ترتكها على اجملتمع بشكل عام واالسرة بشكل خاص

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 دور المادة في رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للطلبة -1أ

 لى دور علم األجتماع األسري في معالجة الظواهر األجتماعية الوقوف ع-2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 االلمام بمهارات المتابعة الخاصة بعملية البحث العلمي من خالل البحوث العلمية -4أ
  الوقوف على اهم الموضوعات ذات الصلة بعلم اجتماع العائلة    - -5أ
 التركيز على اساليب التعلم الفردي   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المناقشة والتفاعل المنظم– 1ب  

 التعلم التعاوني  – 2ب

 األلقاء ومشاركة الطلبة  – 3ب

 تحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام اجهزه عر  لتحسين اداء الطلبة 4ب

 التعليم والتعلم  طرائق     

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة 

 النقاشات مع الطلبة 

 االختبار الورقي واجراء الكوزات 

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  

  



  
 9الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام السبورة للتوضيح

 المحاضرات

 
 طرائق التقييم    

 

 النقاش في المحاضرات -

 النشاطات األضافية -

 األختبارات العلمية -

 

 
 ة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -   -

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع األخرين والقدرة على تحمل المسؤلية -1د

 لمقررتنمية مهارة األتصال من خالل التعامل كمجموعات النتاج ا-2د
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 البنية التحتية  .12

 علم اجتماع االسرة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم اجتماع العائلة للدكتور معن خليل عمر  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
  ددنز علم األجتماع   انتوين

  علم اجتماع العائلة   للدكتور صبيح عبد املنعم ومليحة القصري

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 يكلف الطالب هبا لالفاده واألطالع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

فادة منها في تحليل الكثير تعمل الخطة على توضيح اهمية علم اجتماع العائلة كمادة في علم األجتماع يمكن اال  

 من المشكالت والتوصل الى حلول لها داخل التنظيم األجتماعي 

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1-3 
مقدمة في علم اجتماع 

 العائلة 
مقدمة في علم اجتماع 

 العائلة
 شفوي المناقشة 

2 1-3 
مفاهيم علم اجتماع 

 العائلة 
مفاهيم علم اجتماع 

 العائلة
 شفوي  اقشة المن

 شفوي المناقشة وظائف العائلة وظائف العائلة  1-3 3
 شفوي المناقشة األسرة كمؤسسة ونواة األسرة كمؤسسة ونواة  1-3 4
 شفوي المناقشة الزواج وانواعه الزواج وانواعه  1-3 5
 شفوي المناقشة  اشكال الطالق  الطالق 1-3 6
 شفوي  شة المناق اشكال العزوبة  العزوبة  1-3 7



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   5102-5102 للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 االدآب:  ةاسم الكلي

 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 0/9/5102 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 5102 /   /    التاريخ                            5102    /  /    التاريخ                5102   /    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:قسم ضمان اجلودة اسم مدير 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد                       املؤسسة التعليمية .1

 قسم االجتماع                   القسم اجلامعي / املركز .2

 االجتماعية  االنثروبولوجيا                        اسم / رمز املقرر .3

              علم االجتماع/ االنثروبولوجي                    الربامج اليت يدخل فيها .4

 الينطبق                         أشكال احلضور املتاحة .5

 الثانية                            الفصل / السنة .6

 92                  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 0/9/5102    اتريخ إعداد هذا الوصف  .8



  
 2الصفحة 

 
  

                         أهداف املقرر .9

ابلعلوم االخرى االجتماعية واالنثروبولوجيا  تزويد الطلبة  ابملعلومات االساسية عن مبادئ  ونظرايت ومناهج وعالقة -0
السائدة يف اجملتمع من جل كشف اسباهبا وفهم طريقة    صل هبذا العلم، وفه الظاهر االجتماعية والثقافيةوكل ماي

 ظيف البياانت واملعلومات االزمة لفهمها.تو  دراستها.من خال ل

 ربط العلم مبشكالت اجملتمع يف املرحلة احلالية. -5

          رف على نظم القرابة والزواج والتطور االجتماعيمكوانت البناء االجتماعية والع فهم العالقة بني   -3

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1

 والفهم  المعرفة-أ

 يذكروا ابرز المبادئ التي تفسر سلوك الفرد في العملية التعليمية . -1أ

 .يصفوا العوامل المؤثرة  في العملية التعليمية  -2أ

   تطور االنسانب   ذات الصلة ،   يقدمون شرحا  موجزا للنظريات االجتماعية واالنثروبولوجية -3أ
الحياة  رحسب تدرجها الزمني في تفسير تطو   يميزوا بين النظريات االجتماعية واالنثروبولوجية -4أ

 ملية التعلم في هذا االطار.التي يمن ان تكون مادة تعلمية مفيدة اي التي تفسر عوالثقافية  االجتماعية 
 في تطور االجتماعية  واالنثروبولوجياان يميزوا بين التعلم والتعليم بما يخدم فهم اوسع الهمية  -5أ

 .ياالنسان المجتمع
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   يشرحوا باالعتماد على النظريات  موضع انتقال اثر التعلم.  -6أ

  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 وقف التعليميتحليل الطلبة للم – 1ب 

تفسير اهمية علم االنسان في المرحلة الحالية  وتفسير المشكالت التي تعترض اللطلبة من تدني  – 2ب

 الدافعية ومشكلة النسيان.

 تنظيم الموقف التعلمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب

ر اسبابها وجعل الطلبة اكثر بناء تصور اكثر واقعية لفهم مشكالت المجتمع لالتصاق بها وتفسي  -4ب

   وعيا بها.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرة، المناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 ة التعلمية.توظيف  محتوى التعلم  لتفسير المشكالت التي تواجة العملي-1ج      

 وضع مقترحات  للتغلب على مشكلة  تدني  مستوى  فاعلية  العملية التعلمية. -2ج

 ساني  باالعتماد على نظريات التعلمتفسير السلوك  االن -3ج

 ايجاد الحلول  لمشكلة  تدني مستوى دافعية الطلبة نحو الدراسة  -4ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 صف الذهني، امثلة من الواقع، مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثلحل المشكالت، الع

 

 

 طرائق التقييم    
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 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.

 

 

 

 
 

 

 قال ينطب .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 حل المشكالت، العصف الذهني، امثلة من الواقع، مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.

 

 

 بنية البرنامج  .2

 هادات والساعات المعتمدةالش .3
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 اليوجد الثانية 
االنثروبولوجيا   

 االجتماعية

 ساعة2 

 اسبوعيا

 

  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 الشخصي التخطيط للتطور .4

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .5

 حصول املتقدم على شهادة االعدادية بفرعيها) االيب والعلمي(
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .6

 ة.املدخل اىل االنثروبولوجيا االجتماعي. سلمان عبد علي املالكي    الكتاب املنهجي:-0
  االحباث امليدانية وغريها. كتب ودراسالت تتصل ابلفكر واالنثروبولوجي ومسائل منهجية وبعض-5
 نثروبولوجيا االجتماعية ، ترمجة د.امحد ابو زيد.اال  ايفانز برتشارد : -3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

االنثروبولوجيا  اليوجد  الثانيةالسنة 

 االجتماعية
     / / / / / / / / / / / / اساس
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 / جامعة بغداداآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .11

  علمياالجتماع  قسم القسم الجامعي / المركز .11

 االجتماعية   االنثروبولوجيا  اسم / رمز المقرر .12

 / االنثروبولوجيعلم االجتماع  البرامج التي يدخل فيها .13

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .14

 الثانية   الفصل / السنة .15

 66 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .16

 1/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .11

                         أهداف المقرر .11

ابلعلوم  االجتماعية واالنثروبولوجيا   تزويد الطلبة  ابملعلومات االساسية عن مبادئ  ونظرايت ومناهج وعالقة - -1
السائدة يف اجملتمع من جل كشف اسباهبا وفهم طريقة    ة الظاهر االجتماعية  ماالخرى وكل مايصل هبذا العلم، وفه

 ظيف البياانت واملعلومات االزمة لفهمها.تو  دراستها.من خال ل

 ربط العلم مبشكالت اجملتمع يف املرحلة احلالية. -2

 االجتماعية والعرف على نظم القرابة والزواج والتطور االجتماعي          فهم العالقة بني  مكوانت البناء -3

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 المعرفة والفهم  -أ
 يذكروا ابرز المبادئ التي تفسر سلوك الفرد في العملية التعليمية . -1أ

 ليمية .يصفوا العوامل المؤثرة  في العملية التع -2أ

يقدمون شرحا  موجزا للنظريات االجتماعية واالنثروبولوجية   ذات الصلة   بتطور االنسان  -3أ

والضغوطات النفسية التي يتعرض لها، وقدرته في بناء  الحضارة والثقافة وتقديم رؤية تعلمية عن كل 

 ذلك.
الزمني في تفسير تطور الحياة يميزوا بين النظريات االجتماعية واالنثروبولوجية   حسب تدرجها  -4أ

 االجتماعية  والثقافية التي يمن ان تكون مادة تعلمية مفيدة اي التي تفسر عملية التعلم في هذا االطار.
  
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تحليل الطلبة للموقف التعليمي – 1ب

طلبة من تدني ت التي تعترض الوتفسير المشكال  تفسير اهمية علم االنسان في المرحلة الحالية – 2ب

 الدافعية ومشكلة النسيان.

 تنظيم الموقف التعلمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب

وجعل الطلبة اكثر بناء تصور اكثر واقعية لفهم مشكالت المجتمع لالتصاق بها وتفسير اسبابها   -4ب

   وعيا بها.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 رة، المناقشةالمحاض

 

 

 طرائق التقييم      

 التقارير. ية ، الالختبارات الشفهية ، االختبارات التحرير 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 توظيف  محتوى التعلم  لتفسير المشكالت التي تواجة العملية التعلمية.-1ج

 ة.وضع مقترحات  للتغلب على مشكلة  تدني  مستوى  فاعلية  العملية التعلمي -2ج

 ساني  باالعتماد على نظريات التعلمتفسير السلوك  االن -3ج

 ايجاد الحلول  لمشكلة  تدني مستوى دافعية الطلبة نحو الدراسة  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل حل المشكالت، العصف الذهني، امثلة من الواقع، 

 السائدة.

 

 طرائق التقييم    

 

 االسئلة المباشرة  ، اختبار  الكتاب المفتوح ، التقارير. 

 

 
ال  المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ينطبق

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .21

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
م الوحدة / المساق اس

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 6 1-2

تعريف ونشاة 

 واهداف وموضوع 

  واالنثروبولوجيا

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة  

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الفهم والتحليل 6 3-5

 اصول 

   واالنثروبولوجيا

تقت  وعال االجتماعية

 بالعلوم االخرى

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ الفهم والتطبيق   12 6-6

االتجاهات الفكرية 

في  اللقديمة والحديثة

  االنثروبولوجيامجال 

 الجتماعيةا

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 والفهم والتطبيقالحفظ  11 11-11

مناهج 

 واالنثروبولوجيا

 دراسة  ،   االجماعية

في  البناء االجتماعي

 المجتمع البشري

ودراسة االنساق 

االجتماعية مثل 

النسق القرابي 

والديني واالتقصادي 

 والعائلي  وغيرها
 
 

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 قالفهم والتطبي 6 21-23

   فهم التطور  

 في والحضاري

 المجتمعات البدائية

وفي المجتمعات 

 الحديثة

وعالتقة 

االنثروبولوجيا 

 االجتماعية بالتنمية

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ الفهم والتحليل  11 24-31

دراسات تخص 

المجتمع العراتقي، 

، وبناء تطلعات تنموية

ميداني  تصور

 لالنثروبولوجيا 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية
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 البنية التحتية  .21

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  
 املدخل اىل االنثرولوجيا االجتماعية/ عبد علي سلمان املالكي-0
 االجتماعية  واالنثروبولوجيان كتب متنوعة ع-5
   

 االلنثروبولوجيا االجتماعية ، ترمجة د.امحد ابو زيد.  ايفانز برتشارد : -3

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مواقع االنرتنيت  ذات الصلة

سبيل الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال ينطبق

 

 القبول  .22

 شهادة االعدادية  بفرعيها) االدبي والعلمي( المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل العمادة أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل العمادة أكبر عدد من الطلبة 

 دانيةالمي للزيارة النموذجي الجدول

 مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  عةالسا عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 0099 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 اء الهينة التعليميةالمنهج الدراسي0 نقاش مع أعض 00:9 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 :

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 120:9 4
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5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرين 

  اليوم الثاني

0 8045 
ألول ومعالجة اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم ا

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 0099 19

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 190:9 11

 ور التي تحتاج إلى معالجة.اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألم 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14099 :1

14 140:9 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 140:9 
   نة س المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهيييقدم رئ

 التعليمية

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تابعةتقرير الم

 نم جزء وهو 29بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان
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م الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقد .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم مالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي0 على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .:

 له المساندة المعلومات عم األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (:

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي0 المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية تنتاجاتاالس وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 .هو ات0 )اذكرها(

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل   (:

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي0 في للبرنامج األكاديمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .2
 (أالملحق)

 0 التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة ختاري

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
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2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 اخلية؟مراجعة خارجية ود
   

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
زمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية ما هو ال

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 (المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 تعليم والتعلمال

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين
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 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 يجينإنجاز الخر

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي0 في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا ةوالمراجع

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .:

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 الداخلية  المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة ةقاعد تكون ان على يحرص المراجعة0 بأن منسق

اية  تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية معلومات او إيضاحات
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 للمراجعة  سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية0 بأن

 خارجية.ال

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء0 المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية التعليقات

 المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية ةوفلسف رسالة يحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .0

 األكاديمي.

 االعتبار وإعداد بعين وأخذها هانتائج بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي تسعى  .2

والمراجعين الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها.  االعتماد االكاديمي

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر بكاديمي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكما ستقوم 

اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 تقائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات0فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 جاالت التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / م

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات ىعل الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ

 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير
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 او المستوى على وتشتمل. خارجية يةمرجع نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبيقها تمي وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية والمؤسسة األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامها التهالرس وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في سهمت ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات
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 مهارات المكتسبة()ال التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون وماتالمعل تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

التحديد  على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 تي.الذا التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 .  إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين راجعينالم

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية لمؤسسةا تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 المناسب. بالمستوى الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام
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 باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر يميةالتعل برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين تومقترحا ومتابعة األداء، 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد هافي للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 بيان الرسالة يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او داريةاإل والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفيذها االستراتيجية األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( النتاج تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد بةالمطلو التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. المشمو بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل
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 وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -:

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية عاييرالم تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية األطراف

 .التحسين المستمر

 نسق المراجعةم

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 م الذاتيالتقيي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.يومين او  لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 على المختلفة هتماماتهموا المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي المؤسسة التعليمية والوسطوطاقم  عائالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم



  
 21الصفحة 

 
  

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعية خطة ىإل والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم لتقدما لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم يسعىإلنجازاتهم ، و وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد

 في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن ات،واالستبيان المسحية لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم اضرات،المح ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 وإجراء العملية مهاراتال الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

 .الملصقات



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   5102-5102 للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 االدآب:  ةاسم الكلي

 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 0/9/5102 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 5102 /   /    التاريخ                            5102    /  /    التاريخ                5102   /    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:قسم ضمان اجلودة اسم مدير 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد                       املؤسسة التعليمية .1

 قسم االجتماع                   القسم اجلامعي / املركز .2

 االجتماعية   النظرايت                      اسم / رمز املقرر .3

              علم االجتماع/ االنثروبولوجي                    الربامج اليت يدخل فيها .4

 الينطبق                         أشكال احلضور املتاحة .5

 /انثرولرابعةا                             الفصل / السنة .6

 92                  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 0/9/5102    اتريخ إعداد هذا الوصف  .8
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                         أهداف املقرر .9

وامهيتها يف ظهور علم االجتماع  وكذلك تعريف  الجتماعيةنظرايت التزويد الطلبة  ابملعلومات االساسية عن مبادئ  و -0
 .بنظرية العلم وكل مايصل هبذا االسس اليت تقوم عليها  وتطورهاالنظرية و 

 ربط العلم مبشكالت اجملتمع يف املرحلة احلالية. -5

، مث الوقوف على مراحل تطورها  فهم النظرايت االجتماعية ودورها يف تطور العلم واشقاق الفرضيات حول قضااي اجملتمع  -3
         وما طراء عليها من حتديث.

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1

 والفهم  المعرفة-أ

 يذكروا ابرز المبادئ التي تفسر سلوك الفرد في العملية التعليمية . -1أ

 يصفوا العوامل المؤثرة  في العملية التعليمية . -2أ

   تطور االنسانب   لصلةذات ا ،  يقدمون شرحا  موجزا للنظريات االجتماعية  -3أ
الحياة  رحسب تدرجها الزمني في تفسير تطو   يميزوا بين النظريات االجتماعية واالنثروبولوجية -4أ

 التي يمن ان تكون مادة تعلمية مفيدة اي التي تفسر عملية التعلم في هذا االطار.والثقافية  االجتماعية 
 .ياالنسان المجتمع في تطور االجتماعية  للنظرية فهم اوسع ان يميزوا بين التعلم والتعليم بما يخدم  -5أ
   يشرحوا باالعتماد على النظريات  موضع انتقال اثر التعلم.  -6أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تحليل الطلبة للموقف التعليمي – 1ب 

ت التي تعتر  اللطلبة في المرحلة الحالية  وتفسير المشكال النظريات االجتماعية تفسير اهمية  – 2ب

 من تدني الدافعية ومشكلة النسيان.

 تنظيم الموقف التعلمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب

بناء تصور اكثر واقعية لفهم مشكالت المجتمع لالتصاق بها وتفسير اسبابها وجعل الطلبة اكثر   -4ب

   وعيا بها.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 حاضرة، المناقشةالم

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 توظيف  محتوى التعلم  لتفسير المشكالت التي تواجة العملية التعلمية.-1ج      

 التعلمية. وضع مقترحات  للتغلب على مشكلة  تدني  مستوى  فاعلية  العملية -2ج

 ساني  باالعتماد على نظريات التعلمتفسير السلوك  االن -3ج

 ايجاد الحلول  لمشكلة  تدني مستوى دافعية الطلبة نحو الدراسة  -4ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حل المشكالت، العصف الذهني، امثلة من الواقع، مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.
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 ال ينطبق .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 الذهني، امثلة من الواقع، مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل حل المشكالت، العصف

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.

 

 

 بنية البرنامج  .2

 الشهادات والساعات المعتمدة .3
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة المساق اسم المقرر أو

 اليوجد الرابعة/انثرو
النظريات   

 االجتماعية

ساعات  3  

 اسبوعيا

 

  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .4

 
 
 
 
 
 

 لمعهد(ااألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .5

 حصول املتقدم على شهادة االعدادية بفرعيها) االيب والعلمي(
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .6

 نقوال متاشيف : نظرية علم االجتماع ، طبيعتها ، تطورها، ترمجة حممود عودة واخررون. - . الكتاب املنهجي-0
 د. علي ليلة: النظرية االجتماعية املعاصرة. -5
 مقدمات تعريفية   -ت علم االجتماع نظراي  مي دمحم محزة: د.كر -3
 د. ابراهيم عثمان ود.سامل ساري:نظرايت يف علم االجتماع-4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

سنة ال

 /انثروالرابعة
النظريات   اليوجد 

 االجتماعية
     / / / / / / / / / / / / اساس
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 / جامعة بغداداآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .11

  علمياالجتماع  قسم القسم الجامعي / المركز .11

 النظريات االجتماعية   اسم / رمز المقرر .12

 / االنثروبولوجيعلم االجتماع  البرامج التي يدخل فيها .13

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .14

 ثرو/انالرابعة    الفصل / السنة .15

 66 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .16

 1/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .11

                         أهداف المقرر .11

الجتماعية وامهيتها يف ظهور علم االجتماع  وكذلك تعريف نظرايت التزويد الطلبة  ابملعلومات االساسية عن مبادئ  و -0
 .بنظرية العلم وكل مايصل هبذا االنظرية واالسس اليت تقوم عليها  وتطوره

 ربط العلم مبشكالت اجملتمع يف املرحلة احلالية. -5

فهم النظرايت االجتماعية ودورها يف تطور العلم واشقاق الفرضيات حول قضااي اجملتمع ، مث الوقوف على مراحل تطورها  
 وما طراء عليها من حتديث.        

 داء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أ

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

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

 البرنامج.
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 لتعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق ا .16

 المعرفة والفهم  -أ
 يذكروا ابرز المبادئ التي تفسر سلوك الفرد في العملية التعليمية . -1أ

 يصفوا العوامل المؤثرة  في العملية التعليمية . -2أ

يقدمون شرحا  موجزا للنظريات االجتماعية واالنثروبولوجية   ذات الصلة   بتطور االنسان  -3أ

ات النفسية التي يتعر  لها، وقدرته في بناء  الحضارة والثقافة وتقديم رؤية تعلمية عن كل والضغوط

 ذلك.
يميزوا بين النظريات االجتماعية واالنثروبولوجية   حسب تدرجها الزمني في تفسير تطور الحياة  -4أ

 ة التعلم في هذا االطار.االجتماعية  والثقافية التي يمن ان تكون مادة تعلمية مفيدة اي التي تفسر عملي
  
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تحليل الطلبة للموقف التعليمي – 1ب

طلبة من تدني وتفسير المشكالت التي تعتر  ال  تفسير اهمية علم االنسان في المرحلة الحالية – 2ب

 الدافعية ومشكلة النسيان.

 هداف مستقبالتنظيم الموقف التعلمي بما يساعد على تحقيق اال – 3ب

وجعل الطلبة اكثر بناء تصور اكثر واقعية لفهم مشكالت المجتمع لالتصاق بها وتفسير اسبابها   -4ب

   وعيا بها.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة، المناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 التقارير. ية ، الالختبارات الشفهية ، االختبارات التحرير 

 

 

 
 هارات التفكيرم -ج

 توظيف  محتوى التعلم  لتفسير المشكالت التي تواجة العملية التعلمية.-1ج

 وضع مقترحات  للتغلب على مشكلة  تدني  مستوى  فاعلية  العملية التعلمية. -2ج

 ساني  باالعتماد على نظريات التعلمتفسير السلوك  االن -3ج

 ة الطلبة نحو الدراسةايجاد الحلول  لمشكلة  تدني مستوى دافعي  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل حل المشكالت، العصف الذهني، امثلة من الواقع، 

 السائدة.

 

 طرائق التقييم    

 

 االسئلة المباشرة  ، اختبار  الكتاب المفتوح ، التقارير. 

 

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

 ينطبق

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .21

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 6 1-2

  النظرية تعريف 

، اسس ماعيةاالجت

النظرية، اهداف 

النظرية، الفرضيات 

 المشتقة

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة  

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الفهم والتحليل 6 3-5

دراسة النظريات  

االجتماعية، كيف 

تدرس النظريات 

 االجتماعية.

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ الفهم والتطبيق   12 6-6

اوجست كونت ،  

حياته واسهاماته 

اوجست -النظرية

 مونت في الميزان

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ والفهم والتطبيق 11 11-11

  

علم االجتماع  
 االستاتيكي والدينامكي

 
 

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

ختبارالت واال

 التحريرية

 الفهم والتطبيق 6 21-23

هربرت سمبنسر،   

حياته واعماله،المماثلة 

العضوية  وتطور 

المجتمع، المبدأ 

التطوري، سبنسر في 

 الميدان

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ الفهم والتحليل  11 24-31

رواد اخرون:  

ي، كارل كيتلية،لوبال

ماركس، تايلور  

 وموركان. 

ظهور المدارس -

المنافسة: الدارونية 

االجماعية ،النزعة 

التطورية السكلوجية، 

االجاهات التطورية 

 االخرى.

اميل دوركايم -

 واعماله

 س كوليتشارل-

 باريتو واعماله-

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية
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 البنية التحتية  .21

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ترمجة حممود  طبيعتها ، تطورها، ، علم االجتماع نظرية:  نقوال متاشيف -0
 عودة واخررون.

 ية االجتماعية املعاصرة.د. علي ليلة: النظر  -5
 مقدمات تعريفية   -د.كرمي دمحم محزة:   نظرايت علم االجتماع -3
 د. ابراهيم عثمان ود.سامل ساري:نظرايت يف علم االجتماع-4
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 صلةمواقع االنرتنيت  ذات ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال ينطبق

 

 القبول  .22

 شهادة االعدادية  بفرعيها) االدبي والعلمي( المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل العمادة أقل عدد من الطلبة 

 لعمادةتحدد من قبل ا أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات بدأت  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

 ماكس فيبر واعماله-

االلتقاء المعاصر  -

بين  النظريات 

السوسيو لوجية) 

 عية(.االجتما
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  اليوم االول

1 0099 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي0 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 00:9 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 :

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 120:9 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهيئة التعليمية معع كفاءة البرنامج0 اجتما

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرين 

  اليوم الثاني

0 8045 
وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة  اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 0099 19

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 190:9 11

 ع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة.اجتما 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14099 :1

14 140:9 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 140:9 
   ة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة س المراجعة التغذية الراجعييقدم رئ

 التعليمية

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0
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 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 29بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

غراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة وتتمثل ا .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم مالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي0 على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .:

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (:

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء مةالمقد األدلة اإلضافية (5

 باآلتي0 المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على البرنامج اجعةلمر الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل   (:

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي0 في للبرنامج األكاديمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .2
 (أملحق)ال

 0 التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء
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 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام 0األول الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

للتحسين مستندة إلى  هل هنالك خطة 3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
زمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية ما هو ال

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 (المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 تعليم والتعلمال

 تقويم الطلبة
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 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 يجينإنجاز الخر

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي0 في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا ةوالمراجع

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .:

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4
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  بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 الداخلية  المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة ةقاعد تكون ان على يحرص المراجعة0 بأن منسق

اية  تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة  سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية0 بأن

 خارجية.ال

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء0 المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية التعليقات

 المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية ةوفلسف رسالة يحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .0

 األكاديمي.

 االعتبار وإعداد بعين وأخذها هانتائج بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي تسعى  .2

والمراجعين الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها.  االعتماد االكاديمي

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر بكاديمي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكما ستقوم 

اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات0فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 جاالت التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / م

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات ىعل الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ
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 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجية يةمرجع نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبيقها تمي وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية والمؤسسة األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامها التهالرس وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في سهمت ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج
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 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات

 مهارات المكتسبة()ال التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون وماتالمعل تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

التحديد  على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 تي.الذا التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 .  إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين راجعينالم

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات
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 تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية لمؤسسةا تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 المناسب. بالمستوى الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر يميةالتعل برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين تومقترحا ومتابعة األداء، 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد هافي للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 بيان الرسالة يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او داريةاإل والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفيذها االستراتيجية األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( النتاج تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد بةالمطلو التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. المشمو بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج
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 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -:

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية عاييرالم تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية األطراف

 .التحسين المستمر

 نسق المراجعةم

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 م الذاتيالتقيي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.يومين او  لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 على المختلفة هتماماتهموا المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم
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 النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي المؤسسة التعليمية والوسطوطاقم  عائالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعية خطة ىإل والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم لتقدما لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم يسعىإلنجازاتهم ، و وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد

 في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن ات،واالستبيان المسحية لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم اضرات،المح ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 وإجراء العملية مهاراتال الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

 .الملصقات



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ الفكر االجتماعي

 بكالوريوس هائية اسم الشهادة الن .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116-11-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في لوجياالسوسيو  في الفلسفي التفكير ومصادر االجتماعي الفكر رواد باهم التعريف
 االجتماع لعلم الرسمية النظرية قبل ما مرحلة

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 .في التاريخ علم االجتماع مفكري باهم الطالب معرفة -1أ

 2أ 
 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 مج برنالخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 لبحوث والتقاريرجراء االختبارات ، انجاز اااالسئلة المباشرة ، 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علم االجتماع في  الفكر االجتماعي القديمادراك اهمية  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير من خالل اثارات يؤدي الى تعميق مهارات التحليل. -1

 تظمة منطقية منهجية.تهيئة جو من الرغبة في تكوين عادات عقلية من -2
 ربط المواد النظرية باحداث وظواهر عملية. -3

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 االمتحانات اليومية. -1

 االسئلة المباشرة. -2
 الحوار الجماعي. -3
 االبحاث الخارجية. -4
 االمتحانات الفصلية النهائية. -5

 

 

 
 

 

 .الشخصي(قابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة ب )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية الخارجية. -1د

 تنمية قدرات الطلبة على طرح السؤال والبحث عن االجابات. -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 النشاطات الالصفية -1

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 يةالواجبات االضاف -1

 االختبارات الشفهية والتحريرية -2
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعات 3 تاريخ الفكر االجتماعي  الثالثةالمرحلة 

     

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     
     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 تزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات الصلة. 
 
 
 
 
 

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

 
 وفقا السرتاتيجيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 خليل عمرمعن  –اتريخ الفكر االجتماعي  -
 كرمي دمحم محزة  –نظرايت علم االجتماع  -



  
 5الصفحة 

 
  

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاف األهد

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية االداب     / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ الفكر االجتماعي مز المقرراسم / ر .3

 حضور مباشر  أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116-11-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مرحلة في السوسيولوجيا في الفلسفي التفكير ومصادر االجتماعي الفكر رواد باهم التعريف
 االجتماع لعلم الرسمية النظرية قبل ما

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11



  
 8الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .في التاريخ علم االجتماع مفكري باهم الطالب معرفة -1أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االجتماع علم في المستعملة المناهجو للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االسئلة المباشرة ، أجراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقارير

 

 

 
 يمية األهداف الوجدانية والق -ج

 بوصفه نافذة لفهم الحياةعلم االجتماع نظريات ادراك اهمية  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  



  
 9الصفحة 

 
  

 مطرائق التعليم والتعل    

 أهم نظرات علم االجتماع. 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم   

 

 امتحانات دورية

  امتحانات شاملة

 

 

 

 
 علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية وطرح السؤال والبحث عن الجواب-1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 معن خليل عمر –اتريخ الفكر االجتماعي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كرمي دمحم محزة –نظرايت علم االجتماع  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               كتب والمراجع التي يوصى بها  ـ الا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
  ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اعتماد مصادر جديدة مترجمة.

 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  وعالموض وفهم حفظ 6 1-2

احلياة االجتماعية يف بالد 
 الرافدين

 

 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

  الموضوع فهم 6 3-5
 ارسطو، سقراط،

 افالطون
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة القديس اوغسطني  والتحليل الفهم 9 6-9

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 ليلوتح فهم 6 11-11
 الماوردي، الفارابي،

 الغزالي
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

  وتحليل فهم 21 12-21
جذور السوسيولوجيا 

 (1) املعاصرة
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 وتحليل وفهم حفظ 9 21-23
جذور السوسيولوجيا 

 (6املعاصرة )

 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 يريةوتحر

 علماء االجتماع العراقيني  وتحليل وفهم حفظ 18 24-31
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية



  
 13الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 اسم استاذ املادة:  د. علي طاهر انصر احلمود     
 بغداد    :  اجلامعة    
 االداب :  / املعهدةالكلي   
 سم علم االجتماعق :    القسم العلمي    
 6161-61-61اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : يخ  لتار ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ة واألداء اجلامعيضمان اجلودشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الحضريعلم االجتماع 

 بكالوريوس ئية اسم الشهادة النها .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116-11-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الرؤى تطبيق وطريقة ورواده نظرياته اهمو العام، االجتماع علم فروع من فرعا بوصفه الحضري االجتماع بعلم التعريف

 . وريفا مدينة المجتمع في الموجودة والحاالت الظواهر لتفسير العلم هذا في المنهجية

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 .السلطة نظريات باهم الطالب معرفة -1أ

 . الدولة نظريات بأهم لطالبا معرفة-2أ 

 .األمة نظريات بأهم الطالب معرفة -3أ
 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 على الحضري االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب 

 .العراق في المدينية والريفية الظواهر

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 جراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقاريرااالسئلة المباشرة ، 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 الحضريةبوصفه نافذة لفهم الحياة، والتعامل مع الظواهر  الحضريماع ادراك اهمية علم االجت -1ج         

 من منظار واقعي وعلمي.

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير من خالل اثارات يؤدي الى تعميق مهارات التحليل. -1

 تهيئة جو من الرغبة في تكوين عادات عقلية منتظمة منطقية منهجية. -2



  
 3الصفحة 

 
  

 النظرية باحداث وظواهر عملية. ربط المواد -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية. -1

 االسئلة المباشرة. -2
 الحوار الجماعي. -3
 االبحاث الخارجية. -4
 االمتحانات الفصلية النهائية. -5

 

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية الخارجية. -1د

 تنمية قدرات الطلبة على طرح السؤال والبحث عن االجابات. -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 النشاطات الالصفية -1

 استقبال ضيوف محاضرين -2

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 الواجبات االضافية -1

 ارات الشفهية والتحريريةاالختب -2
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      



  
 4الصفحة 

 
  

  ساعتان الحضريعلم االجتماع   الثالثةالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 يالتخطيط للتطور الشخص .12

 تزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات الصلة. 
 
 
 
 
 

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

 
 وفقا السرتاتيجيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 امحد ابو زايد –احلضري علم االجتماع  -

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية االداب     / المركز علمي القسم ال .2

 الحضريعلم االجتماع  اسم / رمز المقرر .3

 حضور مباشر  أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116-11-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المدينة والريف. نظريات واهم ،الحضري  االجتماع بعلم التعريف

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11



  
 8الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .السلطة نظريات باهم الطالب معرفة -1أ

 . الدولة نظريات بأهم الطالب معرفة-2أ 

 .األمة نظريات بأهم الطالب معرفة -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 واهرالظ على الحضري االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب

 .العراق في المدنية والريفية

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االسئلة المباشرة ، أجراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقارير

 

 

 
 مية األهداف الوجدانية والقي -ج

الريفية بوصفه نافذة لفهم الحياة، والتعامل مع الظواهر  الحضريادراك اهمية علم االجتماع  -1ج

 من منظار واقعي وعملي. والحضرية

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  



  
 9الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم   

 

 امتحانات دورية

  امتحانات شاملة

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لية التأهيالعامة و المهارات -د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية وطرح السؤال والبحث عن الجواب-1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 امحد ابو زيد –احلضري علم االجتماع  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 انتوين غيدنز - علم االجتماع  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               لكتب والمراجع التي يوصى بها  ـ اا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
  ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اعتماد مصادر جديدة مترجمة.

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  الموضوع وفهم حفظ 4 1-2

نشأة وتطور علم االجتماع 
  احلضري

 

 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المدينة تفسير نظريات  الموضوع فهم 6 3-5
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة خصائص اجملتمع احلضري والتحليل الفهم 8 6-9

 والمناقشة
 شفهية سئلةأ

 وتحريرية

 المدينة وتطور العراق فهم 4 11-11
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة اهلجرة والنزوح الريفي  تحليل 18 12-21

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة التغري يف الريف واحلضر وتحليل وفهم حفظ 6 21-23

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 يريةوتحر

  وتحليل وفهم حفظ 14 24-31
املشكالت االجتماعية يف 

 الريف واحلضر

 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 اسم استاذ املادة:  د. علي طاهر انصر احلمود     
 بغداد    :  اجلامعة    
 االداب :  / املعهدةالكلي   
 سم علم االجتماعق :    القسم العلمي    
 6161-61-61اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : يخ  لتار ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ة واألداء اجلامعيضمان اجلودشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم االجتماع السياسي

 بكالوريوس ائية اسم الشهادة النه .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116-11-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 والنخبة االحزابو  األمة وبناء الدولة بناء نظريات واهم السياسي، االجتماع بعلم التعريف
 الموجودة والحاالت الظواهر لتفسير العلم هذا في والنظرية المنهجية الرؤى  وتطريق القيادية

 .المجتمع في

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 .السلطة نظريات باهم الطالب معرفة -1أ

 . الدولة نظريات بأهم بالطال معرفة-2أ 

 .األمة نظريات بأهم الطالب معرفة -3أ
 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 على السياسي االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب 

 .العراق في السياسية الظواهر

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 جراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقاريرااالسئلة المباشرة ، 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

بوصفه نافذة لفهم الحياة، والتعامل مع الظواهر السياسية من ادراك اهمية علم االجتماع السياسي  -1ج         

 منظار واقعي وعلمي.

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 التفكير من خالل اثارات يؤدي الى تعميق مهارات التحليل. -1

 تهيئة جو من الرغبة في تكوين عادات عقلية منتظمة منطقية منهجية. -2
 احداث وظواهر عملية.ربط المواد النظرية ب -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية. -1

 االسئلة المباشرة. -2
 الحوار الجماعي. -3
 االبحاث الخارجية. -4
 االمتحانات الفصلية النهائية. -5

 

 

 
 

 

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

 ع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية الخارجية.تشجي -1د

 تنمية قدرات الطلبة على طرح السؤال والبحث عن االجابات. -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 النشاطات الالصفية -1

 استقبال ضيوف محاضرين -2

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 الواجبات االضافية -1

 ية والتحريريةاالختبارات الشفه -2
 

 بنية البرنامج  .11



  
 4الصفحة 

 
  

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

 عملي     نظري      

  ساعتان علم االجتماع السياسي  المرحلة الرابعة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 الطلبة بقائمة من املراجع ذات الصلة. تزويد 
 
 
 
 
 

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

 
 وفقا السرتاتيجيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 فليب برو –علم االجتماع السياسي  -
 صادق االسود –علم االجتماع السياسي  -
 شوكت اشيت –علم االجتماع السياسي  -

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي راسم المقر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 سم علم االجتماعق –كلية االداب     / المركز علمي القسم ال .2

 علم االجتماع السياسي اسم / رمز المقرر .3

 حضور مباشر  أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116-11-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والنخبة واالحزاب األمة ءوبنا الدولة بناء نظريات واهم السياسي، االجتماع بعلم التعريف
 والحاالت الظواهر لتفسير العلم هذا في والنظرية المنهجية الرؤى  وتطريق القيادية

 المجتمع في الموجودة

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 .السلطة نظريات باهم الطالب معرفة -1أ

 . الدولة نظريات أهمب الطالب معرفة-2أ 

 .األمة نظريات بأهم الطالب معرفة -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الظواهر على السياسي االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب

 .العراق في السياسية

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 التعليم والتعلم  طرائق     

 

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االسئلة المباشرة ، أجراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

ة، والتعامل مع الظواهر السياسية من ادراك اهمية علم االجتماع السياسي بوصفه نافذة لفهم الحيا -1ج

 منظار واقعي وعملي.

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  



  
 9الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم   

 

 امتحانات دورية

  امتحانات شاملة

 

 

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية وطرح السؤال والبحث عن الجواب-1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 فليب برو –علم االجتماع السياسي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 شوكت اشيت –علم االجتماع السياسي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 صادق االسود –علم االجتماع السياسي 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( العلمية ، التقارير ،....  المجالت) 
  -رصد االخبار اليومية 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 في النية تأليف كتاب منهجي جديد تحت عنوان: "مدخل الى علم االجتماع السياسي".

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  الموضوع وفهم حفظ 4 1-2

نشأة وتطور علم االجتماع 
  السياسي

 

 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

  الموضوع فهم 6 3-5
 في النظرية االتجاهات

  السياسي االجتماع علم
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 والتحليل الفهم 8 6-9
مناهج علم االجتماع 

 السياسي 
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 السلطة فهم 4 11-11
 لمحاضرةا

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة الدولة واألمة  تحليل 18 12-21

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة التنشئة السياسية وتحليل وفهم حفظ 6 21-23

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 النخبة واالحزاب  وتحليل وفهم حفظ 14 24-31
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية ئلةأس

 وتحريرية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 اسم استاذ املادة:  د. علي طاهر انصر احلمود     
 بغداد    :  اجلامعة    
 االداب :  / املعهدةالكلي   
 سم علم االجتماعق :    القسم العلمي    
 6161-61-61اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : يخ  لتار ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ة واألداء اجلامعيضمان اجلودشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نظريات علم االجتماع

 بكالوريوس ئية اسم الشهادة النها .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116-11-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 والسعي مالعل هذا ورواد االجتماع، علم في النظرية والمدارس اتجاهات باهم التعريف
 .المجتمع في الموجودة والحاالت الظواهر لتفسير النظريات تلك لتطبيق

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 .علم االجتماع نظريات باهم الطالب معرفة -1أ

 2أ 
 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا ةيالمهارات األهداف –ب 

  االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات والعملي النظري التطبيق - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 تبارات ، انجاز البحوث والتقاريرجراء االخااالسئلة المباشرة ، 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علم االجتماع النظريات في ادراك اهمية  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير من خالل اثارات يؤدي الى تعميق مهارات التحليل. -1

 منتظمة منطقية منهجية.تهيئة جو من الرغبة في تكوين عادات عقلية  -2
 ربط المواد النظرية باحداث وظواهر عملية. -3



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية. -1

 االسئلة المباشرة. -2
 الحوار الجماعي. -3
 االبحاث الخارجية. -4
 االمتحانات الفصلية النهائية. -5

 

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية الخارجية. -1د

 تنمية قدرات الطلبة على طرح السؤال والبحث عن االجابات. -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 النشاطات الالصفية -1

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 افيةالواجبات االض -1

 االختبارات الشفهية والتحريرية -2
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعتان نظريات علم االجتماع  الرابعةالمرحلة 



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 لتطور الشخصيالتخطيط ل .12

 تزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات الصلة. 
 
 
 
 
 

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

 
 وفقا السرتاتيجيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 كاابنفيليب   –نظرايت علم االجتماع  -
 كرمي دمحم محزة  –نظرايت علم االجتماع  -

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع –كلية االداب     / المركز علمي القسم ال .2

 نظريات علم االجتماع المقرراسم / رمز  .3

 حضور مباشر  أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116-11-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والسعي العلم هذا ورواد االجتماع، علم في النظرية والمدارس اتجاهات باهم التعريف
 .المجتمع في الموجودة والحاالت الظواهر لتفسير النظريات كتل لتطبيق

 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11



  
 8الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 نظريات علم االجتماع. باهم الطالب معرفة -1أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االجتماع علم في المستعملة والمناهج للنظريات ليوالعم النظري التطبيق - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العصف الذهني

 البحوث الخارجية

 استخدام المناقشة الجماعية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االسئلة المباشرة ، أجراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقارير

 

 

 
 لوجدانية والقيمية األهداف ا -ج

 بوصفه نافذة لفهم الحياةعلم االجتماع نظريات ادراك اهمية  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  



  
 9الصفحة 

 
  

 مطرائق التعليم والتعل    

 أهم نظرات علم االجتماع. 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم   

 

 امتحانات دورية

  امتحانات شاملة

 

 

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد العلمية وطرح السؤال والبحث عن الجواب-1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 كرمي دمحم محزة  –نظرايت علم االجتماع  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فيليب كاابن –نظرايت علم االجتماع  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
  ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اعتماد مصادر جديدة مترجمة.

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  الموضوع وفهم فظح 6 1-2

معىن النظرية واملفهوم 
  واملصطلح

 

 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

  الموضوع فهم 6 3-5
 النظرية قبل ما

 السوسيولوجية
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة النظرايت الوضعية والتحليل الفهم 9 6-9

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 البنائية النظريات وتحليل فهم 6 11-11
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة النظرايت الصراعية  وتحليل فهم 21 12-21

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 وتحليل وفهم حفظ 9 21-23
النظرايت التبادلية 

 والرمزية
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 النظرية النسوية  وتحليل وفهم حفظ 18 24-31
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 قسم علم االجتماع:    القسم العلمي    
 6161/  61/  61اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1صفحة ال

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اإلحصاء االجتماعي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب / علم االجتماع

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنويالنظام ال

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 وجدال ي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 وجدال ي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
16  /11  /2116  

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 علم اإلحصاء االجتماعي تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريات ومدارس وقوانين -

 جتماعية.ومدى اهميته في بحوثهم اال

 من خالل اساليب االحصاء الوصفية. القدرة على وصف البيانات وتعريف الطلبة على كيفية احتسابها -

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من اإلحصاء في البحوث االجتماعية وخاصة في عمليات الوصف  -

 ل وإيجاد الفروق والخروج بنتائج.والتحلي

 جتماعية وتحديد وتشخيص مشكالتها.الظواهر اال وتطبيق المعلومات لفهم تمكين الطلبة من توظيف تلك -

 

 

 

 



  
 2صفحة ال

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 لتعرف على أهم مبادئ علم اإلحصاء وجعل الطلبة مدركين لالطار العام للمادة.ا  -1أ

 ء.شكالت االجتماعية في ميدان علم اإلحصاالتعرف على الم -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت. -3أ

 وضع واقتراح الحلول الالزمة لتلك المشكالت باستخدام الحلول اإلحصائية. -4أ

 ربط المتغيرات واكتشاف العالقات الدالية فيما بينها. -5أ

 طوير بحوثهم وادراكهم بها.تهيئة الطلبة لالستعانه باالحصاء الوصفي والتحليلي لت -6أ

 التعرف على الخطوات والطريقة العلمية في اجراء البحوث االجتماعية. – 7أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القدرة على توظيف اإلحصاء في حل المشكالت. – 1ب 

 تعلم ربط المتغيرات ربطاً إحصائيا. – 2ب 

 جحة.تعلم اإلدارة  العلمية النا – 3ب 

االتعلم كيفية حساب مقاييس االحصاء الوصفي والتحليلي في المتغيرات االجتماعية وربط  – 4ب 

 العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل الى نتائج تفيد تلك البحوث في مجال العمل الميداني.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

فكار في استخدام االسلوب االحصائي المناسب والذي يعتمد على تبادل اال المحاضرة، النقاش المفتوح

، تدريبات صفية للمشاركة في ، التقانة الحديثة )وسائل اإليضاح  بجهاز عرض البيانات(وكيفية استخدامه

 .ايجاد الحلول المناسبة لالساليب االحصائية

 

 
 طرائق التقييم      

 

، حلقات نقاشية حول مشاكل اإلضافات الخارجية، المشاركة اليومية، انجاز البحوث، االمتحانات اليومية

 ، االمتحانات الفصلية .تطبيقات االساليب االحصائية في العلوم االجتماعية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم مجريات األمور. -1ج         

 القدرة على التعامل مع المسائل اإلحصائية. -2ج

 اختيار الحل األمثل من بين الحلول والخيارات المتاحة. -3ج

 ي.القدرة على القيادة توظيف اإلحصاء لمحاولة التفسير العلمي المنطق -4ج   



  
 3صفحة ال

 
  

لحل مشكلة اجتماعية تطبيق استخدامات المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي تعلمها الطالب  -5ج

 التعامل مع مواقف ومشكالت اجتماعية.ليرقى الطالب الى مستوى المعلومة في 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

التفكير من خالل نقاط تفكير معينة ليساهم بها في النقاش الجماعي المعمق، اختيار الحل األمثل واألنسب، 

النقاش والتعمق بها، طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاءعن موضوعات اعمق في 

لتؤدي الى فهم اعمق واتخاذ قرارات اكثر دقة  تهم التطبيقية، خلق اجواء للرغبة واالثارة في التفكيرمجاال

 واكثر واقعية.

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

الفصلية، المشاركات اليومية لدى الطلبة، تقييم تقارير وبحوث  ، االمتحاناتاألسئلة الموضوعية واليومية

االحصاء االجتماعي، تقييم الطلبة الذين يؤدون الواجبات التي يكلفون من قِبل الطلبة تخص موضوعات 

 بها، تقييم الطلبة الذين يشاركون من خالل طرح اسئلة حول الموضوع،الحضور الفعلي لدى الطلبة.

 
 

 

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

 متغيرات االجتماعية.توظيف االساليب الكمية مع ال -1د

 كيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات االجتماعية -2د

 تنمية قدرات الطلبة على التحليل للتعرف على مهارات حل المشكالت-3د         

 ذات تقنية مالئمةتشجيع الطلبة على التعامل مع مختلف االساليب التعليمية في ضوء مهارات فنية و-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

، الواجبات االضافية، التدريب العملي عمل بحوث ميدانية، النقاش الجماعي عند عرض االفكار في التطبيق 

 المباشر.

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 4صفحة ال

 
  

اجبات اليومية، االختبارات ، النقاش في المحاضرات، الوالمشاركات اليومية، انجاز البحوث، اسئلة فكرية

 الصفية.
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

( ساااااااااااااااعة 3) اإلحصاء االجتماعي  الثالثة

 ً لكااااال  أسااااابوعيا

من فرع اجتماع 

وفااااارع خدماااااة 

 اجتماعية

ة ( سااااااااااع2و )

 ً لفااارع  اسااابوعيا

 االنثروبولوجيا

 ال يوجد

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

المتابعة اثناء العمل كمجموعات، تقييم العروض المقدمة من قبِل الطلبة ومالحظتهم، االلتزام بالفترة المحددة 

 عند تقديم الواجبات من قبِل الطلبة

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13



  
 5صفحة ال

 
  

 
قسم املنسوب إليه الطالب، اجتياز املرحلة اإلعدادية )العلمي، واألديب( بنجاح والقبول يف اجلامعة والكلية وال

 القبول املركزي، املقابلة.
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .6112دمحم القصاص،  اإلحصاء والقياس االجتماعي ، د.مهدي -6

 .6191اإلحصاء، د.حمود املشهداين و امري حنا رمز،  -6

 6119الكتاب اجلامعي  -د.جالل الصياد و د.عبداحلميد دمحم ربيع-مبادىء الطرق االحصائية -3

 

 



  
 6صفحة ال

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 قييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للت

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

يف المتعلقة بقابلية التوظ

 (والتطور الشخصي

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

 الثالثة
 

اإلحصاء 

 االجتماعي
  أساسي

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7صفحة ال

 
  

 



  
 8صفحة ال

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 / المركز علمي القسم ال .2
    قسم علم االجتماع

 اسم / رمز المقرر .3
 اإلحصاء االجتماعي

 أشكال الحضور المتاحة .4
 واالنثروبولوجية الخدمة االجتماعيةولعلوم االجتماعية الزامي/ ل

 الفصل / السنة .5
 الثالثة / للمرحلةسنوي 

( ساعة لفرع 61) و اجتماعية ( ساعة لفرعي اجتماع وخدمة91) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 .بولوجيااالنثرو
 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

16  /11  /2116 

 أهداف المقرر .8

 االجتماعي ومبادئ ونظريات ومدارس وقوانين علم اإلحصاء تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس -

 ومدى اهميته في بحوثهم االجتماعية.

 
 جتماعية وتحديد وتشخيص مشكالتها.الظواهر اال وتطبيق لفهمتمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات  -

 .والبحث عن حلول علميةاالجتماعية الظواهر تحديد وتشخيص مشكالت  -

 لة وهدف الظاهرة المدروسة.االجتماعية بما يتالئم مع مشك رتحليل وتفسير الظواه -

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9صفحة ال

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
واساسيات تعليم كيفية التفكير باالحصاء االجتماعي والمفاهيم ذات التعرف على اهم مبادىء  -1أ

 العالقة.

 االحصاء االجتماعي.التعرف على المشكالت التي يواجهها الطالب في تطبيق -2أ

 القدرة على توظيف االساليب االحصائية. -3أ
 القدرة على استيعاب الصعوبات التي يالقيها الطالب اثناء التطبيق الميداني.-4أ
 فهم معطيات المشكلة ومدى توظيفها للتوصل الى استنتاجات مهمة تخص الدراسة الميدانية. -5أ
   -6أ
  مقرر.ة بالالخاص يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القدرة على إدارة الموقف وفهم التطبيق وإجراء الالزم.   - 1ب

 التخطيط لتغير واقع المجتمع من واقع إلى أفضل. – 2ب 

        التخطيط، والتنظيم، واإلدارة الناجحة. – 3ب 

 الوعي االحصائي لدى الطلبة.  - 2ب

 في ميدان العمل. التوظيف االحصائي  - 3ب

قشة الجماعية والتدريب للطلبة مع االلقاء والمشاركات اليومية لدى الطلبة فيطرح وتبادل المنا    -4ب

 االفكار
 طرائق التعليم والتعلم      

 

، التعليم لتدريب الطالب على النقاش الجماعي المعمق، اختيار الحل األمثل واألنسب، العصف الذهني

رة ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاءعن ، طرح افكار كثي المهارات االساسية لالحصاء، 

لتؤدي الى فهم اعمق  موضوعات اعمق في مجاالتهم التطبيقية، خلق اجواء للرغبة واالثارة في التفكير

 واتخاذ قرارات اكثر دقة واكثر واقعية.
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

، النقاشات مع الطلبة، الواجبات اليومية لي، المشاركة  والحضور الفعاليومية األسئلة المباشرة، االمتحانات

 والتطبيقات حول مواضيع االحصاء االجتماعي، االمتحانات الفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم مجريات األمور. - -1ج

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة. -2ج

 ل من بين الحلول والخيارات المتاحة.اختيار الحل األمث -3ج



  
 11صفحة ال

 
  

 

 القدرة على القيادة والتصدي لمواجهة التحديات. -4ج

تحليل محتوى المتغيرات االجتماعية للتعرف على مهارات التفكير ومهارات تنمية قدرات الطلبة على  -5ج

 حل المشكالت.

رف على مدى الكيفية في المعرفة تشجيع الطلبة على التعامل مع االساليب االحصائية وتطبيقها والتع -6ج

 التطبيقية.

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

شرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات العملية الدراك تحديد وتشخيص المشكالت بالالمحاضرات، 

 الطلبة كيفية االستفادة من االساليب االحصائية المستخدمة وفهم تطبيقها.

 

 

 
  طرائق التقييم   

 

ة ودفعهم على المشاركة الفعلية،النقاش في لبواستثارة الط اليومية المباشرة  واالمتحانات األسئلة

 الحضور الفعلي.االمتحانات الفصلية،و المحاضرات، النشاطات االضافية،

 

 
 لشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 التوصل الى كيفية وتحليل وايجاد العالقات بين المتغيرات االجتماعية.  -1د

 توظيف االساليب الكمية مع اللمتغيرات االجتماعية. -2د

 كيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات االجتماعية . -3د

ن الطلبة من خالل وصف المهارات للعالقات الشخصية مع االخرين وتنمية مهارة التوافق بي -4د

 التعامل كمجموعات النجازمتطلبات المنهاج.

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم في تطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات، النقاش  -5د

   المفتوح، التطبيقات العملية،عرض اسئلة الثارة التفكير، وغيرها.



  
 11صفحة ال

 
  

 البنية التحتية  .12

اإلحصاء والقياس االجتماعي ، د.مهدي دمحم القصاص،  -6 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
6112. 

 .6191اإلحصاء، د.حمود املشهداين و امري حنا رمز،  -6

د.جالل الصياد و د.عبداحلميد -مبادىء الطرق االحصائية -3
 6119الكتاب اجلامعي  -دمحم ربيع

اإلحصاء والقياس االجتماعي ، د.مهدي دمحم القصاص،  – 6 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
6112. 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 وبةالمطل
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 التعرف على المادة 6 2 -1
فكرة عامة عن اإلحصاء 

الوصفي ومفاهيمه 

 وعالقته بعلم االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

3-5 9 
الفهم واالستنتاج 

 والتحليل
مستويات القياس وكيفية 

 االستفادة منها

حاضرة الم

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 العينات ومجتمع الدراسة تشخيص المشكالت 12 6-9
المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل 12 11-13
بناء الجدول التكراري 

 للبيانات النوعية والكمية

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

14-17 12 
الفهم والحفظ والتحليل 

 واالستنتاج
 التمثيل البياني

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

18-21 12 
الفهم والمقارنة 

 والتحليل واالستنتاج

مقاييس النزعة المركزية 

مع أهميتها وكيفية 

االستفادة منها بحثيا 

وطرق احتسابها وكيفية 

 توظيفها بعلم االجتماع

المحاضرة 

 قاشوالن

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

22-25 12 
الفهم والمقارنة 

 والتحليل واالستنتاج

مقاييس التشتت ومدى 

االستفادة منها وطرق 

احتسابها وكيفية توظيفها 

 بعلم االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

26-31 15 
الفهم والتحليل 

 واالستنتاج

مقاييس العالقات بين 

 ن  مع مربع كايمتغيري

وكيفية االحتساب واهميتها 

وتوظيفها بمتغيرات علم 

 االجتماع

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان



  
 12صفحة ال

 
  

اإلحصاء، د.حمود املشهداين و امري حنا رمز،  - 6
6191. 

 SPSSاإلحصائي: الكتب اخلاصة ابلربانمج  -3

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 ال يوجد 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 كثيرة منها:

http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%8
4%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8
%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%
81%D9%8A-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%
8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8
%B5%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%
81%D9%8A/ 
- http://-learning-pdf-ebooks.com/173-1-
library-books 

 

 رر الدراسي خطة تطوير المق .13

   

 وضع مادة تطبيقية وعلى الحاسوب باستعمال برامج احصائية جاهزة ولمدة سنة دراسية كاملة. -

 تدريب الطلبة في مواقع تخص االحصاء االجتماعي لتوظيف النظري مع الميداني -
 عمل زيارات ميدانية مع دوائر الحكومية  والخاصة  باالحصاء االجتماعي -
-  

 

 

 
 

http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://educad.me/38482/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A/
http://-learning-pdf-ebooks.com/173-1-library-books
http://-learning-pdf-ebooks.com/173-1-library-books


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   5102-5102 للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 االدآب:  ةاسم الكلي

 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 0/9/5102 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 5102 /   /    التاريخ                              5102  /  /   التاريخ                   5102    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:م ضمان اجلودة اسم مدير قس
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  
 1فحة الص

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد                       املؤسسة التعليمية .1

 / قسم الفلسفة م االجتماعقس                   القسم اجلامعي / املركز .2

 االجتماع املدخل اىل علم                           اسم / رمز املقرر .3

               علم االجتماع                    الربامج اليت يدخل فيها .4

 الينطبق                         أشكال احلضور املتاحة .5

 الثانية                                الفصل / السنة .6

 92                  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 5102-5102                   اتريخ إعداد هذا الوصف  .8



  
 2فحة الص

 
  

                         أهداف املقرر .9

ايصل هبذا تزويد الطلبة  ابملعلومات االساسية عن مبادئ  ونظرايت ومناهج وعالقة علم االنيان ابلعلوم االخرى وكل م-0
الظاهر االجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمع من جل كشف اسباهبا وفهم طريقة دراستها.من خال لتزظيف  مالعلم، وفه

 البياانت واملعلومات االزمة لفهمها.

 ربط العلم مبشكالت اجملتمع يف املرحلة احلالية. -5

 

 

 

 

 

 

 

 والتعلم والتقييم مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم  .1

 والفهم  المعرفة-أ

 يذكروا ابرز المبادئ التي تفسر سلوك الفرد في العملية التعليمية . -1أ

 يصفوا العوامل المؤثرة  في العملية التعليمية . -2أ

التي تفسر تطور االنسان وقدرته في بناء  الحضارة   يقدمون شرحا  موجزا للنظريات االجتماعية  -3أ

 وتقديم رؤية تعلمية عن كل ذلك.والثقافة 
حسب تدرجها الزمني في تفسير تطو الحياة االجتماعية التي يمن  يميزوا بين النظريات االجتماعية  -4أ

 ان تكون مادة تعلمية مفيدة اي التي تفسر عملية التعلم في هذا االطار.
الجتماع لدراسة المشكالت علم ا ان يميزوا بين التعلم والتعليم بما يخدم فهم اوسع الهمية  -5أ



  
 3فحة الص

 
  

 .االجتماعية
   يشرحوا باالعتماد على النظريات  موضع انتقال اثر التعلم.  -6أ

  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تحليل الطلبة للموقف التعليمي – 1ب 

 تفسير اهمية علم االنسان في المرحلة الحالية  وتفسير المشكالت التي تعترض اللطلبة من تدني – 2ب

 الدافعية ومشكلة النسيان.

 تنظيم الموقف التعلمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب

بناء تصور اكثر واقعية لفهم مشكالت المجتمع لالتصاق بها وتفسير اسبابها وجعل الطلبة اكثر   -4ب

   وعيا بها.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرة، المناقشة

 

 

 التقييم  طرائق     

 

 االختبارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 توظيف  محتوى التعلم  لتفسير المشكالت التي تواجة العملية التعلمية.-1ج      

 وضع مقترحات  للتغلب على مشكلة  تدني  مستوى  فاعلية  العملية التعلمية. -2ج

 ساني  باالعتماد على نظريات التعلماالنتفسير السلوك   -3ج

 ايجاد الحلول  لمشكلة  تدني مستوى دافعية الطلبة نحو الدراسة  -4ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حل المشكالت، العصف الذهني، امثلة من الواقع، مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل

 

 

 طرائق التقييم    



  
 4فحة الص

 
  

 

 ارات التحريرية ، الالختبارات الشفهية ،  التقارير.االختب

 

 

 

 
 

 

 ال ينطبق .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .2

 الشهادات والساعات المعتمدة .3
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 اليوجد الثانية 
 المدخل الى علم 

 (االجتماع

ساعات  3

 اسبوعيا

 

  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

    

 ساعة 66     

    

    



  
 5فحة الص

 
  

    
 
 
 
 
 

 طيط للتطور الشخصيالتخ .4

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .5

 يب والعلمي(دحصول املتقدم على شهادة االعدادية بفرعيها) اال
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .6

 5100  بغداد ،  ركز العلمي العراقيال هاي الدعمي امل . املولف د.  االجتماع املدخل اىل  الكتاب املنهجي:-0
 االحباث امليدانية وغريها. ومسائل منهجية وبعض االجتماعي كتب ودراسالت تتصل ابلفكر -5

 



  
 6فحة الص

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 المدخل الى علم  اليوجد الثانية 

 االجتماع
     / / / / / / / / / / / / اساس
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 / جامعة بغداداآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .11

  علمياالجتماع  قسم القسم الجامعي / المركز .11

 جتماعالمدخل الى علم اال اسم / رمز المقرر .12

    علم االجتماع  البرامج التي يدخل فيها .13

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .14

 الثانية الفصل / السنة .15

 66 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .16

 2116-2115  تاريخ إعداد هذا الوصف  .11

                         أهداف المقرر .11

ابلعلوم االخرى وكل مايصل  االجتماع تزويد الطلبة  ابملعلومات االساسية عن مبادئ  ونظرايت ومناهج وعالقة علم -0
جملتمع من جل كشف اسباهبا وفهم طريقة دراستها.من خال الظاهر االجتماعية والثقافية السائدة يف ا مهبذا العلم، وفه

 لتزظيف البياانت واملعلومات االزمة لفهمها.

 ربط العلم مبشكالت اجملتمع يف املرحلة احلالية. -5

 
 

 داء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أ

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 المعرفة والفهم  -أ
 لوك الفرد في العملية التعليمية .ابرز المبادئ التي تفسر س يذكروا -1أ

 يصفوا العوامل المؤثرة  في العملية التعليمية . -2أ

التي تفسر تطور االنسان وقدرته في بناء  الحضارة   يقدمون شرحا  موجزا للنظريات االجتماعية  -3أ

 عن كل ذلك.والثقافة وتقديم رؤية تعلمية 
درجها الزمني في تفسير تطو الحياة االجتماعية التي يمن حسب ت  يميزوا بين النظريات االجتماعية  -4أ

 ان تكون مادة تعلمية مفيدة اي التي تفسر عملية التعلم في هذا االطار.
 علم االجتماع في المشكالت االجتماعية ان يميزوا بين التعلم والتعليم بما يخدم فهم اوسع الهمية  -5أ
 انتقال اثر التعلم. يشرحوا باالعتماد على النظريات  موضع  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تحليل الطلبة للموقف التعليمي – 1ب

طلبة من تدني التي تعترض التفسير اهمية علم االنسان في المرحلة الحالية  وتفسير المشكالت  – 2ب

 الدافعية ومشكلة النسيان.

 مستقبالتنظيم الموقف التعلمي بما يساعد على تحقيق االهداف  – 3ب

وجعل الطلبة اكثر بناء تصور اكثر واقعية لفهم مشكالت المجتمع لالتصاق بها وتفسير اسبابها   -4ب

   وعيا بها.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة، المناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 التقارير. ية ، الالختبارات الشفهية ، االختبارات التحرير 

 

 

 
 التفكيرمهارات  -ج

 توظيف  محتوى التعلم  لتفسير المشكالت التي تواجة العملية التعلمية.-1ج

 وضع مقترحات  للتغلب على مشكلة  تدني  مستوى  فاعلية  العملية التعلمية. -2ج

 تفسير السلوك  االمساني  باالعتماد على نظريات التعلم -3ج

 بة نحو الدراسةايجاد الحلول  لمشكلة  تدني مستوى دافعية الطل  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

مناقشة الواقع االجتماعي على ضوء االحكام والمثل حل المشكالت، العصف الذهني، امثلة من الواقع، 
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 السائدة.

 

 طرائق التقييم    

 

 االسئلة المباشرة  ، اختبار  الكتاب المفتوح ، التقارير. 

 

 
ال  لة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقو -د 

 ينطبق

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .21

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الهاي الدعمي د. املدخل علم االجتماع 
 د. عادل شكارة/  املدخل علم االجتماع 

 عبدالطيف عبد احلميد املدخل علم االجتماع/د.

 بنية المقرر .21

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 6 1-2
تعريف ونشاة واهداف 

علم  وموضوع 

 االجتماع

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة  

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الفهم والتحليل 6 3-5
اصول علم االنسان 

وعالقته بالعلوم 

 االخرى

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ الفهم والتطبيق   12 6-6
االتجاهات الفكرية 

 ديثةاللقديمة والح
المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ والفهم والتطبيق 11 11-11

المنهج العلمي وطرق  

الدراسة العلمية،  

الجماعات والتنظيمات 

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الفهم والتطبيق 6 21-23

   في المجتمع، العائلة

الثقافة و المجتمع  ، 

التفاعل االجتماعي، 

 السكان والمجتمع

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية

 الحفظ الفهم والتحليل  11 24-31

االقتصاد 

والمجتمع،السياسة 

والمجتمع،البيئة 

والمجتمع، في ظل 

 العولمة،

دراسات تخص 

 المجتمع العراقي،

 تطلعات تنموية

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

الشفهية  

واالختبارالت 

 التحريرية
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مواقع االنرتنيت  ذات الصلة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال ينطبق

 

 القبول  .22

 شهادة االعدادية  بفرعيها) االدبي والعلمي( المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل العمادة أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل العمادة أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسؤولية تقع مسبقا معدة عاتاجتما ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  يوم االولال

1 0099 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي0 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 00:9 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 :

 ة على المصادركفاءة البرنامج0 جول 120:9 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
 جتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء ا
  )االخرين 

  اليوم الثاني
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0 8045 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 خريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليميةالمعايير األكاديمية لل 0099 19

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 190:9 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14099 :1

14 140:9 
ماع األخير للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية االجت

 الراجعة الشفهية.

15 140:9 
   س المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة ييقدم رئ

 التعليمية

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ططومخ التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 29بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة  .2

عم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم ن المعلومات والدمالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي0 على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .:

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (:

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5
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 باآلتي0 المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج م)اس برنامج يقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 ستمرالم تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل   (:

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي0 في للبرنامج األكاديمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .2
 (أالملحق)

 0 التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

للبرنامج  تيالذاهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق  4

 إليها؟
   

   صل في تطبيق هل تتم مراقبة التقدم الحا 5
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 خطة التحسين؟

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

امج إكمال التحسينات على البرن يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 لبةمساندة الط

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة
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 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 معةالمالحظات المنهجية المج

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي0 في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. ارجيةالخ المراجعة توقيت يكون ان .2

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .:

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية سةالمؤس

 الداخلية  المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة0 بأن منسق

اية  تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية وماتمعل او إيضاحات

 للمراجعة  سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية0 بأن

 الخارجية.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء0 المراجعون

 .الزيارة إجراء في بها التي يسترشد االولية التعليقات

 المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة يحترم

 .مدة المراجعة طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6
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 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

البرنامج  عن ومتوازنا ايا منصفاتقدم ر بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .0

 األكاديمي.

 االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

النظامي لجميع المراجعات  إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييمدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي تسعى  .2

الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 لمنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. بتحليل المالحظات ا االعتماد االكاديمي

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي كما ستقوم 

اركون، إضافة إلى اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المش

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات0فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال ذات لالحقو تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ

 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد
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 ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة رللمعايي وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبيقها يتم وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية والمؤسسة األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد .معين موضوع

 الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 معينة. زمنية فقرة خالل وجهاتالت لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية صممهات التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 ات،المكتب ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم استيعابهاو المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي
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 التعلم وأدوات تيالذا التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

التحديد  على مليشت وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 الذاتي. التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 .  إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا لمسجلةا الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار فريو
 األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 المناسب. ىبالمستو الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات
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 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فيها للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 بيان الرسالة يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول زةموج مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفيذها االستراتيجية األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي امجالبرن لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( النتاج تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في يةالتعليم البرامج جميع على األكاديمي البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  ديمياألكا الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -:

 ضمان الجودة
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 وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية افاألطر

 .التحسين المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .علنةالم المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد يارةز هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه لةداخ موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 الفاعلة االستراتيجية المراجعة مليةع وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة اتذ المجموعات وتشتمل

 الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 الخطط االستراتيجية/  ستراتيجيةاال األهداف

 تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على
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يه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم ، ويسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد

 في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

 .الملصقات



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1026 - 1025للعام الدراسي 

 جامعة بغداد :   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةم الكلياس

 ( أقسام8) :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1026/   /    التاريخ                              1026 /  /   تاريخ  ال                 1026/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:دير قسم ضمان اجلودة اسم م
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم االجتماع القسم الجامعي / المركز  .2

 التخطيط االجتماعي ديمي اسم البرنامج األكا .3

 دكتوراه / اجتماع اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام السنوي النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جددارب التنمويددة الناجيدة دددي بلددا  العددالم ه ثدم تواي هددا باالتجدداه الطدد ب بالمعلومدات األساسددية لدو  التتزويدد 

الصييح دي بلدا  العالم الثالث ومعردة أهم المعوقات األساسية التي تعيق تقدم تلك البلدا  ومسداواتها أو جعلهدا 

 على قدم المساواة مع بلدا  العالم المتقدم
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 لتعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم وا  .11

 وال هم  المعردة-أ

 يذكروا أهم المبادئ التي يعتمد عليها بلدا  العالم المتطور دي بناء بلدانهم  -1أ

 يص وا العوامل المؤثرة دي البلدا  النامية  -2أ

 يميزوا بين النظام االشتراكي والنظام الرأسمالي -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 بتيليل الطلبة للموقف التعليمي  – 1ب 

 ت سير مشكلة عدم تقدم بلدا  العالم الثالث – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المياضرة والمناقشة   

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشخصية –انجاز التقارير  –االختبارات التيليلية 

 

 

 

 الت كير مهارات-ج

 مشك ت التنمية دي البلد ةتوايف المستوى لمعالج -1ج         

 وضع مقترلات للتغلب على هذه المشكلة -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 صف الذهني ه لل المشك ت بشكل ميدانيعال

 

 

 

 طرائق التقييم    

 األسئلة المباشرة ه اختبارات
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 ال ينطبق .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوايف والتطور  )المهارات والمنقولة المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة قاسم المقرر أو المسا

 الرابعة
األسئلة 

 االمتيانية

التخطيط 

 االجتماعي

ساعات  3

 أسبوعيا  

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة ولدة معتمدة 61
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

 المعهد(بالكلية أو  األنظمة المتعلقة بااللتياق ع)وضمعيار القبو   .14

 
 العلمي( – األديب) اإلعداديةامتالك املتقدم شهادة الدراسة 

 اجتيازه املنافسة عرب نظام التقدمي ابالستمارة االلكرتونية
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 
 سنكتاب املنهجي )التخطيط االجتماعي( أتليف / د. عبد املنعم احلسين ، د. احسان دمحم احل .1

 من االنرتنيت .مقاالت حديثة  .2

 من االنرتنيت ومن املصادر .املئوية  بنسللتقارير التنمية البشرية كل سنة اب واإلحصاءات ابألرقامتقارير حديثة  .3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 طور الشخصيوالت

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم االجتماع القسم الجامعي / المركز .2

 التخطيط االجتماعي اسم / رمز المقرر .3

 علم االجتماع التنمية  البرامج التي يدخل ديها .4

 ال ينطبق  أشكا  اليضور المتالة .5

 السنة الرابعة ال صل / السنة .6

 ساعة  61 )الكلي(عات الدراسية عدد السا .7

 21/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 أوالً : تزويد الطلبة ابملعلومات األساسية حول كيفية نشوء النظام االشرتاكي والنظام الرأمسايل

 ادية(اقتص –اجتماعية  –املعوقات اليت تواجه بلدان العامل الثالث )سياسية اثنياً : معرفة أهم 

 
 
 
 

 جعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مرا

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعردة وال هم  -أ
 وال هم  المعردة-أ

 يذكروا أهم المبادئ األساسية التي يعتمد عليها بلدا  العالم المتقدم دي بناء بلدانهم  -1أ

 أسمالييميزوا بين أهم ال روق األساسية بين النظام االشتراكي والنظام الر -2أ

 يص وا العوامل المؤثرة دي البلدا  النامية  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المياضرة ه  والمناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 خصية االختبارات التيليلية ه انجاز التقارير ه االختبارات الش

 

 

 
 مهارات الت كير -ج

 توايف الميتوى لمعالجات مشك ت التنمية دي البلد -1ج

 وضع مقترلات للتغلب على هذه المشك ت -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 العصف الذهني ه لل المشك ت بشكل ميداني

 

 

 طرائق التقييم    

 األسئلة المباشرة / االختبارات
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 البنية التيتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
    أخرى   

 كتب املقرر والتقارير احلديثة من االنرتنيت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثا  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 املواقع االلكرتونية ذات الصلة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثا  مياضرات الضيوف والتدريب 

 دانية ( المهني والدراسات المي
 ال ينطبق

 

 القبو   .13

 الدراسة االعدادية بفرعيها األديب والعلميشهادة  المتطلبات السابقة

 حتدد من قبل عمادة الكلية أقل عدد من الطلبة 

 حتدد من قبل عمادة الكلية  أكبر عدد من الطلبة 

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوايف والتطور الشخصي (. - د

 -1د

 -2د

 -3د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الولدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 أسئلة ش هية ومناقشة رةمياض بداية التخطيط ومهنة الوضعل ظ   1-3

 اختبارا مياضرة ومناقشة التخطيط أنواع ال هم والتيليل  4-6

 مياضرة ومناقشة مبادئ التخطيط الي ظ والتطبيق  7-11
أسئلة 

 تيريرية

 أسئلة ش هية مياضرة ومناقشة التخطيط أشكا  ال هم والتطبيق  11-14

 ال هم والي ظ  15-18
التخطيط الرأسمالي 

 اكيواالشتر
 مياضرة ومناقشة

أسئلة 

 تيريرية

 أسئلة ش هية مياضرة ومناقشة مساوئ التخطيط القومي ال هم والتيليل  19-25

 مياضرة ومناقشة التخطيط أنواعال رق بين  التيليل والتطبيق  26-31
أسئلة 

 تيريرية
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 بداية االجتماعات اوقات دتحدي ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة يرتقر مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9099 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي0 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9039 2

 الطلبة من موعةاجتماع مع مج 11099 3

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 12039 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

 ة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واي 16099 7

8 17099 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرين 

  اليوم الثاني

9 8045 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 ثاني ان لزمالثغرات وتعديل جدول اليوم ال

 المعايير األكاديمية للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9099 19

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 19039 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12099 12

 ر لمتابعة ما يستجد من قضاياوقت ح 14099 13

14 14039 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14039 
   س المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة ييقدم رئ

 التعليمية

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 
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 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 29بتاريخ____/____/____ جرت التي عةالمتاب زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

عة وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراج .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم مالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي0 على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة ةالمعد التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي0 المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية ؤسسةالم على يجب التي المهمة القضايا تتمثل   (3

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي0 في للبرنامج األكاديمي
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 0 التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي امجالبرن لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 ب اتخاذه؟االجراء المطلو م لظات (نعم؟ ) السؤا  ت

للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

تطرق هل توجد ثغرات مهمة لم يتم ال 4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
راجعون ان ما هو الزمن الذي يتوقعه الم

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 



  
 12الصفحة 

 
  

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التيسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة دي تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

ستقاة المعلومات الجديدة الم

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )الميتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة

   

 ك اءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 تعماالت الموارد المتالةاس

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضية

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعما  الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضما 

 الترتيبات ال زمة إلدارة البرنامج

 ات المتبعةالسياسات واإلجراء

 الم لظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االلتياجات التيسينية للموا ين

 التي يتم تيديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتيسين

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي0 في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .خارجيةال للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 الداخلية  المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة0 بأن منسق

اية  تلبية يتم وأن ائرينالز الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة  سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية0 بأن

 الخارجية.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء0 المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد وليةاال التعليقات

 المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة يحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاجاالستنت مجموعة تكون ان .9

 األكاديمي.

 االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات كاديمي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االتسعى  .2

الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين 

 وستقوم دائرة ضمان الجودة والمختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها.  االعتماد االكاديمي

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي كما ستقوم 

المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك 

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية داخليةال المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات0فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة سةوالهند والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ

 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة تخصصاتو موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في استخدامها ويمكن مياألكادي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها كاديميةاأل

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبيقها يتم وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية المؤسسةو األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خريجي من المتوقعة مةالعا والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين نةللمقار استخدامها فيمكن
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 المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر فاهدا

 المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية عمليةال هي

 إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن لبحثفي ا والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت ةالرسمي الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

التحديد  على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح يف داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 الذاتي. التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 .  إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني لى موقعإ الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح ةالخاص االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على عليميةالت والمؤسسات
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 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 المناسب. بالمستوى الخارجية المرجعية المعايير عكست وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند دةالجو إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسين المستمر. عملد الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فيها للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 بيان الرسالة يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه
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 لبرنامجا اهداف

 )لضمان وتنفيذها االستراتيجية األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( النتاج تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي امجالبرن مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان اليالع التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .لمستمرن ايالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية حتيةالت والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية األطراف

 .التحسين المستمر

 منسق المراجعة

 اتالمعلوم جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 ةإلدار داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة عادة
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 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات ايةو منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان ةوفاعلي التعليم ومعاييره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحديد راسةعادة بد المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس التعليمية المؤسسة هاب تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم ، ويسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني ييمالتق ويوفر.  مناسب منهج اعداد

 في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج

 لبةتقييمات الط

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .ألخرىا واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض وا التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

 .الملصقات



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1026 - 1025للعام الدراسي 

 جامعة بغداد :   اسم اجلامعة 
  اآلدابكلية :  ةم الكلياس

  أقساممثانية :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 21/20/1026اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1026/   /    التاريخ                              1026 /  /   التاريخ                   1026/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ألداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة وا

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 /كلية االداب جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 ماع قسم علم االجت القسم الجامعي / المركز  .2

 المشكالت االجتماعية  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

 اليوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 18/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 مات األساسية عن متطلبات المشكلة االجتماعية وأسبابها, وتعريف الطلبة بنماذج من تزويد الطلبة بالمعلو

 المشكالت االجتماعية واالقتصادية ومشكالت األسرة والمرأة, وتمكينهم من تحليل هذه المشكالت من خالل

 معرفة أسبابها وأثارها على المجتمع,ومن ثم وضع المعالجات والمقترحات للحد منها.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

      يذكر صفات المشكلة االجتماعية.  -1أ

 يصفوا العوامل واالسباب المؤدية الى تكوين المشكالت االجتماعية.-2أ

 .او الرؤى التي استخمت في هذة المجال الحيوي بالمنطلقاتتبصير الطلبة  -3أ

 تحليل االثار الناجمة عن وجود المشكالت االجتماعية على الفرد واالسرة والمجتمع.-4أ

 بين التفكك االجتماعي والعمليات االجتماعية. يميزوا -5أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تحليل الطلبة لماهية المشكلة االجنماعية – 1ب 

 بالمجتمع. تماعية التي تعصفتفسير المشاكل والظواهر االج- 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال.  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة ,والمناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية,االختبارات الشفهية, انجاز التقارير.كتابة البحوث.

 

 التفكير مهارات-ج

 توظيف متحوى مادة المشكالت االجتماعية لتحليل مايعنيه المجتمع من مشكالت وظواهر  -1ج         

 االجتماعية واقتصادية.                     

 وضع مقترحات للحد من المشكالت والقضايا التي يعاني منها المجتمع. -2ج

 ريات التي استعملت في تفسير المشكلة االجتماعية باالعتماد على المنطلقات االجتماعية والنظ-3ج

 التحديد والوصف.             

 ايجاد الحلول لبعض المشكالت الموجودة في المجتمع. -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مجانية بعض الظواهر والمشكالت االجتماعية -

 االجتماعية العصف الذهني من خالل االمثلة الواقعية,اسباب المشكالت الموجودة,نماذج من المشكالت  -

 

 طرائق التقييم    

 

 االسئلة المباشرة , قراءة في كتاب, التقارير والبحوث.
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تدريب الطلبة على كيفية اجراء المقابالت مع المبحوثين والنزول الى الميدان  -1د

 ـ تدريب الطلبة على كيفية اعداد استمارة استبيان بخصوص  المشكالت االجتماعية 2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 ـــ التعرف على االنظمة واللوائح السائدة والمنظمة للمجتمع 

  ـ تنمية القدرة على التفكير المنطقي واالستفادة منها في المجالين العلمي والعملي

 ـ اكتساب القدرة على التعبير السليم والتفكير المنظم 

ـ نحصل على المعرفة عن طريق البحث واالستقصاء عن موضوعات اعمق تعاني منها اكبر شريحة من افراد 

 المجتمع وخاصة الفئات المهمشة 

 المجتمعية  ـ تنمية االحساس بمشكالت المجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتنمية المسؤولية

 ـ تقبل النقد والرأي االخر 

 ـ غرس حب العمل على شكل مجموعات والتنافس بين المجموعات 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 ـ اختبارات شفوية لتقويم فهم الطلبة من خالل طرح اسئلة وتشجيع الطلبة على المشاركة وابداء الرأي 

عة من الطالب بخصوص فعالية التدريس من خالل استبانات عن ـ استراتيجيات الحصول على التغذية الراج

 المقرر يتم توزيعه على الطلبة 

 ـ تحليل نتائج الطلبة في المقرر 

 ـ مناقشة مشاريع بحوث الطلبة في نماذج من المشكالت االجتماعية وتقويمها وتخصيص درجات للبحوث 

 المحاضرة  ـ تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في

 ــ امتحانات فصلية محددة مسبقا تتضمن اسئلة متنوعة وشاملة للمادة الدراسية 

ـ تخصيص درجات لنشاط )قراءة في كتاب ( لحث الطلبة على التعرف والبحث عن ماموجود من مصادر 

 حول الموضوع او ما يتصل به 

ظل التحوالت ومايعانيه المجتمع من اوبحوث حول المشكالت  المستجدة على الساحة وخاصة العراقية في 

 تحديات افرزت مشكالت جمة 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق
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 ال يوجد الثانية
المشكالت 

 االجتماعية
64 

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة ( ساعة 64تتطلب )

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 داالهتمام بالحضور للمحاضرات في الوقت المحد ـ

 \المتابعة الشخصية لكل طالب من خالل طرح االسئلة لشد االنتباه واثارة النقاشات  ــ 

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد لتقديم الواجبات  ــ

 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 ــــــ القبول املركزي 

 ـــــ امتحان القبول للقسم 
 ــــــ املقابلة 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ـ دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 ـ دليل الطالب 
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 مخطط مهارات المنهج

 ع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وض

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

أو( المهارات األخرى ) 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المشكالت   الثانية

 االجتماعية
     - - - - - - - - - - - - - اساسي       
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع  القسم الجامعي / المركز .2

 المشكالت االجتماعية اسم / رمز المقرر .3

 بكلوريوس اجتماع  التي يدخل فيها البرامج .4

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي  الفصل / السنة .6

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 18/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 نماذج من املشكالت ابملعلومات االساسية عن متطلبات املشكلة االجتماعية واسباهبا , وتعريف الطلبة بويد الطلبة تز 

 االجتماعية ,ومتكينهم من حتليل هذة املشكالت من خالل التعرف على اسباهبا وأاثرها على اجملتمع ومن مث وضع املعاجلات 

 واملقرتحات للحد منها.

 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  - أ

 جعل الطلبة قادرين على ان: 
 يذكروا أهم صفات المشكلة االجتماعية  -1أ

 يصفوا العوامل المؤثرة في وجود المشكلة االجتماعية. -2أ

 يقدموا شرحا موجزا للنظريات التي تفسر) وجود المشكلة االجتماعية( -3أ
 التفكك االجتماعي والعمليات االجتماعية.يذكروا الفرق بين  -4أ
 مشكلة االجتماعية.يشرح الطلبة االثار الناجمة عن ال -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تحليل الطلبة لماهية المشكلة االجتماعية. – 1ب

 تفسير المشاكل والظواهر االجتماعية التي تعصف بالمجتمع. – 2ب

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال. – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ة, المناقشة.المحاضر

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية,االختبارات الشفهية, انجاز التقارير.

 

 
 مهارات التفكير -ج

 توظيف محتوى مادة المشكالت االجتماعية لتحليل ما يعانيه المجتمع من مشكالت وظواهر  -1ج

 اجتماعية.    

 اني منها المجتمع.وضع المقترحات للحد من المشكالت التي يع -2ج

 تفسير المشكلة باالعتماد على النظريات االجتماعية. -3ج

 ايجاد الحلول لبعض المشكالت الموجودة في المجتمع.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 معالجة الظواهر االجتماعية وحل المشكالت , العصف الذهني

 

 طرائق التقييم    

 

 في كتاب, التقارير.االشئلة المباشرة, قراءة 
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. –د 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع االخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها -1د

 درات )المحاضرات استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير المهارات والق-2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع  2ـ1 1  
مفهوم املشكلة طبيعتها 

 وأبعادها 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

2 
 2ـ1

 الفهم والتحليل   
منطلقات املشكالت 

 االجتماعية 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

  3 
 2ـ1

 الحفظ والتحليل   
منطلقات نظرايت علم 

 االجتماع 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

4 
 2ـ1

 الفهم والتحليل   
الوجه االخر للمشكلة 

 االجتماعية 
محاضرة ال

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

5 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل

 اسباب املشكالت االجتماعية
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

6 
 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 التغري ومشكالته 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

7 

 2ـ1

 فظ والفهم والتحليلالح

 تفكك هيكل التنظيم 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

8 

 2ـ1

 حفظ وفهم الموضوع
 التصنيع ومشكالته 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

9 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 العمل ومشكالته 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

ختبارات واال

 الشفهية

11 

 2ـ1

 الحفظ والتحليل   
 مفهوم التفكك االجتماعي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

11 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 انواع التفكك االجتماعي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

12 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 ات االجتماعية التفكك والعملي

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية
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13 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 مشكالت الطفولة 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

14 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 مشكالت املراهقة 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

15 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 مشكالت الشيخوخة 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

16 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 الفقر واحلرمان 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

17 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 عطلة نصف السنة 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 واالختبارات

 الشفهية

18 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
مشكالت ذوي االحتياجات 

 اخلاصة 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

19 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 البطالة وسوق العمل 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

21 

 2ـ1

 حفظ وفهم الموضوع
 التسول 

المحاضرة 

 مناقشةوال

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

21 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 االدمان 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

22 

 2ـ1

 الحفظ والتحليل   
 االنتحار 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

23 

 2ـ1

 حفظ وفهم الموضوع
مشكالت االسرة )الزواج 

 (  والطالق
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

24 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 املشكالت البيئية 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

25 

 2ـ1

 الحفظ والتحليل   
 مشكلة العشوائيات 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

26 

 2ـ1

 حليلالفهم والت   
 مشكالت وقت الفراغ 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

األسئلة المحاضرة  التكيف ومشكالته  الحفظ والفهم والتحليل 2ـ1 27
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

الكتاب املقرر ومصادر خاصة ابملشكالت االجتماعية ورسائل املاجستري 
 ول مناذج من املشكالت االجتماعيةوالدكتوراه اليت تتنا

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها)العلمي واالدبي( السابقة المتطلبات

 تحدد من قبل عمادة الكلية والقسم أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل عمادة الكلية والقسم أكبر عدد من الطلبة 

 

واالختبارات  والمناقشة

 الشفهية

28 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 الفساد االداري 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

29 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 العنف االجتماعي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

31 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 جنوح االحداث 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

31 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 اجلرمية 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

ات واالختبار

 التحريرية

32 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 االرهاب 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

  علوان جودة فجر د.: املادة أستاذ اسم   
 بغداد :  اجلامعة 

 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االجتماع علم:    القسم العلمي    
 61/61/6161اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .1

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 sociological terms and idioms  /مصطلحات ونصوص سوسيلوجية

 بكالوريوس دة النهائية اسم الشها .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 61/61/6161 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ةللطلب ادراسته والمفاهيم وأهمية  التعريف بالمصطلحات -1

 كجزء من دراسة علم االجتماع  بالتطور التاريخي للمفاهيم التعريف -2

 باللغة االنكليزية مفاهيم األساسية لعلم االجتماعتعريف الطلبة بال -3

 االجتمىاع سوسيولوجي الذين تحدثوا عن مفاهيم علمتزويد الطلبة باهم إعالم الفكر ال -4

 صليةمن مصادرها اال بمفاهيم أساسية لعلم االجتماع تزويد الطالب -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
   الى مستوى فهم الطلبة ةاالجتماعي نقل المفاهيم      -1أ

في األبحاث واطروحات التخرج باعتبارها جوهرية في علم  فادة من المفاهيم االجتماعية االست -2أ

 االجتماع 

  لمتغيرات المرتبطة بمفاهيم علم  االجتماعفذة االدراك افتح نا -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تدريب الطالب على استخدام المفاهيم والمصطلحات السوسيولوجية – 1ب 

 العربية تعريف الطلبة بكيفية قراءة وترجمة المفاهيم من اللغة اإلنكليزية الى اللغة  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام المناقشة الجماعية في نهاية كل محاضرة  -1
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المفاهيم  -2
 اشراك الطلبة في ترجمة المفاهيم  -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ي المواهب في ترجمة وفهم المصطلحات اإلنكليزية في النشاط اليوماكتشاف العمل على  -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة -3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

باللغة اإلنكليزية مفيدة ليس فقط في  ن دراسة المفاهيم األساسية لعلم االجتماعتوصيل فكرة ا -1ج         

 استخدامها االكاديمي وانما في في العمل والسفر والتواصل

شانها توسيع مدركات الطالب وتمنحه القدرة على درجة اعلى من المعرفة العلمية بلغة أخرى من  -2ج

 الفهم

 ها لغة عالميةباعتبارعود على استخدام اللغة اإلنكليزية تال -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     
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التفكير من خالل نقاط تفكير معينة، حيث سيؤدي الى مساعدة المتعلم على تطوير مهارات للتفكير  -1

 ظيمها.العميق وتن
تهيئة جو من الرغبة في او تكوين عادات عقلية، وخلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في التفكير  -2

 ثيرة للتفكير.الم وأنماط السلوك
 ربط ما تمت معرفته  بمواقف تعليمية جديدة  -3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية -1
 اجبات البيئة بالدرجاتتقويم الو -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 واألبحاث التي يكلفون بهاتخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير  -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5

 

 
 

 

 .الشخصي(تطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 تنمية قدرات الطلبة على تصميم عروض لمهارات التفكير  -2د

 القدرة على إنتاج وسائل معينة لتدريس مهارات التفكير باللغة اإلنكليزية  -3د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 لعب األدوار  -1
 االنكليزيةباللغة  المحادثة  -2
 الترجمة الفورية للمفاهيم -3
 الواجبات اإلضافية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 النقل في المحاضرات  -1
 الواجبات اإلضافية  -2
 االختبارات الشفهية والتحريرية . -3

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 Sociological terms -- الثاني
and idioms  

 4hrنظري
per week 

 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ةتزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات العالق -

 
 
 
 

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

 
 وفق اسرتاتيجية التعليم العايل والبحث العلمي  -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اطار نظري معد مسبقا  -

 املراجع العلمية املناسبة -
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 مخطط مهارات المنهج

 لمقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
هيلية والتأارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2116-2112 -- Sociologic
al terms 

and 
idioms 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

  قسم االجتماع   / المركز علمي القسم ال .2

  Sociological terms and idioms اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نةالفصل / الس .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 

ى املقرر اىل تزويد الطلبة ابملعرفة الالزمة للمفاهيم األساسية يف علم االجتماع ابللغة اإلنكليزية مع تدريب الطلبة عل يهدف
  اخر فن الرتمجة وطريقة التفكري بلغة

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
   الى مستوى فهم الطلبة نقل مفاهيم علم االجتماع     --1أ

في األبحاث واطروحات التخرج باعتبارها جوهرية  فادة من المفاهيم األساسية لعلم االجتماعاالست -2أ

 في علم االجتماع 

   االجتماع بمفاهيم علم نافذة االدراك المتغيرات المرتبطةفتح  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطالب على استخدام المفاهيم والمصطلحات السوسيولوجية – 1- 1ب

 تعريف الطلبة بكيفية قراءة وترجمة المفاهيم من اللغة اإلنكليزية الى اللغة العربية  – 2ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام المناقشة الجماعية في نهاية كل محاضرة  -1
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المفاهيم  -2
 اشراك الطلبة في ترجمة المفاهيم  -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 العمل على اكتشاف المواهب في ترجمة وفهم المصطلحات اإلنكليزية في النشاط اليومي  -1
 تحانات دورية ام -2
 امتحانات شاملة -3

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

باللغة اإلنكليزية مفيدة ليس فقط في     مفاهيم األساسية لعلم االجتماعتوصيل فكرة ان دراسة ال -1ج 

 استخدامها االكاديمي وانما في في العمل والسفر والتواصل

ها توسيع مدركات الطالب وتمنحه القدرة على درجة اعلى من المعرفة العلمية بلغة أخرى من شان -2ج      

 الفهم

 التعود على استخدام اللغة اإلنكليزية باعتبارها لغة عالمية -3ج      
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 تنمية قدرات الطلبة على تصميم عروض لمهارات التفكير  -2د

 التفكير باللغة اإلنكليزية القدرة على إنتاج وسائل معينة لتدريس مهارات  -3د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -4د   

 

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 لعب األدوار  -1
 المحادثة  باللغة االنكليزية -2
 الترجمة الفورية للمفاهيم -3
 الواجبات اإلضافية  -4

 

 

 

 
 ئق التقييم طرا   

 

 

 امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية -1
 تقويم الواجبات البيئة بالدرجات -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير واألبحاث التي يكلفون بها -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1- 4 Definition of 
sociology, 

sociology and 
other social 

sciences 

Sociology Lecturing 
& 

discussio
n 

Oral & 
exam 
paper 

2- 4 Control theory Control theory   
3- 4 Cast, class 

&categories 
Social 

stratification 
  

4- 4 Life style, status 
and ideology 

Life chances   

5- 4 Social mobility Social mobility   
6- 4 Gender role, 

gender identity 
gender   

7- 4 Racial type, 
ethnicity and 

minority 

Race & racism   

8- 4 Scape-goat 
theory, 

authoritarian & 
cultural theory  

Theories of 
prejudice 

  

9- 4 Industrial 
revolution, 

post-industrial 
economy 

economy   

11- 4 Capitalism and 
socialism 
economy 

economy   

11- 4 continues continues   
12- 4 Self-

employment, 
corporations 

professions   

13- 4 Authority, types 
of authorities 

Politics(power)   

14- 4 revolution revolution   
15- 4 Marriage, 

kinship and 
family types  

family   

16- 4 Religiosity, religion   
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 البنية التحتية  .11

 Lahai, abdulhussain: sociological terms and ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
idioms 

 Louise Coser, Sociological theory -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
2- A, Giddens, Sociology 
3- L. Schneider, classical theories of social 

change  
4- J, Conrad, the many world of man 

secularization 
17- 4 Mid-term test Mid-term test   
18- 4 Health & health 

care system 
health   

19- 4 sport sport   
21- 4 Fertility, crude 

birth and 
mortality  

demography   

21- 4 Migration and 
immigration 

migration   

22- 4 Urbanization& 
urbanism 

urbanization   

23- 4 World 
urbanization, 

over 
urbanization 

urbanization   

24- 4 Acid rain, rain 
forests 

Natural 
environment 

  

25- 4 global worming Natural 
environment 

  

26- 4 Social change 
theories 

Social change   

27- 4 Social 
movement 

Social 
movement 

  

28- 4 Modernization modernity   
29- 4 Post modernity World system 

theory 
  

31- 4 globalization Globalization   
31- 4 globalization Globalization   
32- 4 Final exam Final exam   
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                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
Sociological review 

British journal of sociology 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Wikipedia  
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We will try to revise and modernized the information regularly 
  يصار الى مراجعة وتحديث المعلومات بشكل دوري

 

 

 
 



 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 5102-5102للعام الدراسي   
 

 بغداداجلامعة  :    
 االدابالكلية/ املعهد:     
 االجتماعالقسم العلمي    :    
 5102\01\52اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 مان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة ض    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              



 مصادقة السيد العميد                                                                                                               
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االداب القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 مفاهيم انكليزي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116\11\23 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

 التعرف على اهميه الماده باللغه االنكليزيه-1

المعرفه الهم االسس والمبادئ التي من شأنها ان تعمق الفهم الحقيقي لالهمية اللغه االنكليزيه  اكساب الطلبة -2

 للطالب الجامعي ..

 دراسه المفاهيم العامه بأختصاص السوسيولوجي -3
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

     جعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه باللغه االنكليزيه   -1أ
 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

  تهيئه الطلبه لالستعانه باللمفاهيم االنكليزيه لشرح الموضوعات المهمه-3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تطوير مهارات الطلبه بالموضوع– 1ب 

 اشراك جميع الطلبه بالمناقشه – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المناقشه العلميه بين صفوف الطلبه-

 استخدام التقنيات العلميه الحديثه-

 مع الماده العلميهتدريبات ال صفيه للمشاركه -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دوريه -

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم-

 تدريبات عمليه مباشره-

 

 



 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 مع التركيز على اساليب التعلم الفرديالتصميم المنظم  للتعليم -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم -

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبه على التعامل مع الماده العلميه-1د

 االنكليزيهالقدره على انتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير باللغه -2د

 تقييم العمليات المعروضه امام الطلبه-3د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -   

 طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم -

 

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 
 طرائق التقييم          



 

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم -
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

البكالوريوس  مفاهيم انكليزي ال يوجد االولى

( 96تتطلب )

 وحده معتمده

 الترجمه 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 املتابعه اثناء العمل كمجموعات  -
 االهتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات  -
 طلبه اجملموعه للطلبه املقدمني العرض . مالحظه وتقييم العروض من قبل بقيه-
 
 
 
 
 



 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .14

 القبول املركزي  -
 امتحان القبول للقسم -
 املقابله-
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 جامعه بغداد  \دليل كليه االداب  -
 دليل الطالب  -

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي انكليزيمفاهيم  ال يوجد االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كليه االداب \جامعه بغداد المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع   القسم العلمي  / المركز .2

 مفاهيم انكليزي اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 94 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116\11\23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 االنكليزيهالتعرف ابمهيه اللغه – 0

 

اكساب الطلبة المعرفه الهم االسس والمبادئ التي من شأنها ان تعمق الفهم الحقيقي لالهمية اللغه االنكليزيه  -2

 للطالب الجامعي ..

 دراسه المفاهيم العامه بأختصاص السوسيولوجي -3
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 االلمام بأساسيات تعليم مهارات التفكير بماده اللغه االنكليزيه -1أ
 دور اللغه في رفع كفاءه العمليه التعليميه-2أ

 الوقوف على المفهوم وتطويرها باللغه االنكليزيه -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 المنظمهالمناقشه – 1ب

 التعلم الجماعي – 2ب

 االلقاء ومشاركه الطلبه – 3ب

   التدريب الفردي للطلبه على المهارات االساسيه للتفكير  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم الجماعي-

 الحلقات النقاشيه )السيمنار(-

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 تحريريهامتحانات -

 

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم -

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تشجيع الطلبه على التعامل مع المواد التعليميه-1ج

 تنميه قدرات الطلبه على التحليل-2ج

 القدره على تقييم امام الطلبه-3ج

  باللغه االنكليزيهانتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير  -4ج

  



 

 البنية التحتية  .12

 مقدمه ابملفاهيم ابللغه االنكليزيه ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طرائق التعليم والتعلم     

 لعب االدوار -

 انجاز التدريبات العمليه تتضمن استخدام المستحدثات التكنولوجيه-

 
 طرائق التقييم    

 

 النقاش في المحاضرات  -

 الواجبات االضافيه -

 االختبارات العمليه-

 

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

 تشجيع الطلبه على التعامل مع المواد التعليميه المختلفه قي ضوء المهارات المناسبه -1د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى التعليمي -2د

 القدره على تقييم العمليات المعروضه للطلبه-3د

    -4د

 المقرربنية  .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1-3 Sociological 
term in English 

Sociological 
term in English 

 شفوي المناقشه

2 1-3 Sociology Sociology شفوي المناقشه 
3 1-3 The relation 

Between 
Sociology and 

Economic 

The relation 
Between 

Sociology and 
Economic 

التكليفات 

 الصفيه
 تحريري

4 1-3 Social status Social status  التكليفات

 الصفيه
 شفوي

 شفوي المناقشه امتحان الفصل االول امتحان افصل االول 1-3 5
6 1-3 Personality Personality صفي المناقشه 
7 1-3 Culture Culture تحريري المناقشه 



 Kay of concepts in Sociology, ken Roberts ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  ( ) المجالت العلمية , التقارير
Kay of concepts in Sociology, ken Roberts 

The Blackwell Dictionary of Sociology, Allan 
G.Johnson  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع متعدده خاصه ابملفاهيم االنكليزيه
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التحديث المستمر للماده الدراسه سنويا من خالل البحث والدراسه المستمره للمصادر والمراجع العلميه   

 الحديثه. 

 

 

 

 
 



 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 5102-5102للعام الدراسي   
 

 بغداداجلامعة  :    
 االدابالكلية/ املعهد:     
 االجتماعالقسم العلمي    :    
 5102\01\52اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 مان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة ض    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االداب القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 االجتماععلم  مدخل 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116\11\23 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

 مدخل االجتماعالتعرف على اهميه الماده -1

علم االجتماع اكساب الطلبة المعرفه الهم االسس والمبادئ التي من شأنها ان تعمق الفهم الحقيقي لالهمية  -2

 للطالب الجامعي ..كمتخصص 

 ماده المدخل لالجتماع دراسه المفاهيم العامه بأختصاص -3
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

 لعلم االجتماعجعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه    -1أ
 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

 لماده المدخل  لشرح الموضوعات المهمهباالسس واتهيئه الطلبه لالستعانه -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تطوير مهارات الطلبه بالموضوع– 1ب 

 اشراك جميع الطلبه بالمناقشه – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المناقشه العلميه بين صفوف الطلبه-

 استخدام التقنيات العلميه الحديثه-

 للمشاركه مع الماده العلميهتدريبات ال صفيه -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دوريه -

 لمدخل حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه با-

 تدريبات عمليه مباشره-

 

 



 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفرديالتصميم المنظم  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 االساسيه لماده المدخل طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 الماده العلميه الخاصه بالمفاهيمحلقات نقاشيه حول  -

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبه على التعامل مع الماده العلميه-1د

 لماده مدخل االجتماع للمرحلهالقدره على انتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير -2د

 تقييم العمليات المعروضه امام الطلبه-3د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -   

 ماده مدخل االجتماعلها عالقه بطرح افكار متعدد  -

 

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 
 طرائق التقييم          



 

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 بماده مدخل االجتماع حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه -

 

 
 

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

البكالوريوس  مدخل علم االجتماع ال يوجد االولى

( 96تتطلب )

 وحده معتمده

 الترجمه 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 املتابعه اثناء العمل كمجموعات  -
 االهتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات  -
 مالحظه وتقييم العروض من قبل بقيه طلبه اجملموعه للطلبه املقدمني العرض .-
 
 
 
 
 



 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .14

 القبول املركزي  -
 امتحان القبول للقسم -
 املقابله-
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 جامعه بغداد  \دليل كليه االداب  -
 دليل الطالب  -

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامج مخرجات التعلم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

مدخل علم  ال يوجد االولى

 االجتماع
 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كليه االداب \جامعه بغداد المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع   القسم العلمي  / المركز .2

 مدخل علم االجتماع اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 94 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116\11\23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مدخل علم االجتماعالتعرف ابمهيه – 0

 

مدخل علم اكساب الطلبة المعرفه الهم االسس والمبادئ التي من شأنها ان تعمق الفهم الحقيقي لالهمية  -2

 للطالب الجامعي ..االجتماع 

 واالسس ملاده املدخلدراسه المفاهيم العامه  -3

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 المدخلااللمام بأساسيات تعليم مهارات التفكير بماده  -1أ
 دور اللغه في رفع كفاءه العمليه التعليميه-2أ

 لماده المدخل االجتماعالوقوف على المفهوم وتطويرها  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 المناقشه المنظمه– 1ب

 التعلم الجماعي – 2ب

 االلقاء ومشاركه الطلبه – 3ب

   التدريب الفردي للطلبه على المهارات االساسيه للتفكير  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم الجماعي-

 الحلقات النقاشيه )السيمنار(-

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 االجتماععلم  مدخل حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه ب -

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تشجيع الطلبه على التعامل مع المواد التعليميه-1ج

 تنميه قدرات الطلبه على التحليل-2ج

 على تقييم امام الطلبهالقدره -3ج

 لمدخل علم االجتماعانتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير  -4ج

  



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 لعب االدوار -

 انجاز التدريبات العمليه تتضمن استخدام المستحدثات التكنولوجيه-

 
 طرائق التقييم    

 

 النقاش في المحاضرات  -

 الواجبات االضافيه -

 االختبارات العمليه-

 

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

 تشجيع الطلبه على التعامل مع المواد التعليميه المختلفه قي ضوء المهارات المناسبه -1د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى التعليمي -2د

 القدره على تقييم العمليات المعروضه للطلبه-3د

    -4د



 البنية التحتية  .12

 علم االجتماعمقدمه  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مدخل علم االجتماع ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  () المجالت العلمية , التقارير 
Sociology, ken Roberts 

The Blackwell Dictionary of Sociology, Allan 
G.Johnson  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 بعلم االجتماعمواقع متعدده خاصه 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

-النظريه الوضعيه 1-3 1

-النظريه الصراعيه

النظريه -التبادلنظريه 

 المحليه

-النظريه الصراعيه

النظريه -نظريه التبادل

 المحليه

 شفوي المناقشه

الدراسه -المنهج العلمي 1-3 2

طرق الدراسه -الحقليه

 االخرى

طرق -الدراسه الحقليه

 الدراسه االخرى
 شفوي المناقشه

-االثقافه والمجتمع 1-3 3

-االعائله والمجتمع

التفسير النظري 

الثقافه بين -للعائله

 النظريه والتطبيق

-االعائله والمجتمع

التفسير النظري 

الثقافه بين -للعائله

 النظريه والتطبيق

التكليفات 

 الصفيه
 تحريري

-الجماعات والتنظيم 1-3 4

انواع -انواع الجماعات

 التنظيمات

انواع -انواع الجماعات

 التنظيمات
التكليفات 

 الصفيه
 شفوي

 شفوي المناقشه امتحان الفصل االول افصل االولامتحان  1-3 5
-االنظمه االقتصاديه 1-3 6

-السياسه والمجتمع

-البيئه والمجتمع

التفسير النظري 

لمشكالت البيئه 

 والمجتمع

-السياسه والمجتمع

-البيئه والمجتمع

التفسير النظري 

لمشكالت البيئه 

 والمجتمع

 صفي المناقشه

-العولمه والمجتمع 1-3 7

 العولمه نظريه
 -نظريه العولمه

 -العولمه والمجتمع
 تحريري المناقشه



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

التحديث المستمر للماده الدراسه سنويا من خالل البحث والدراسه المستمره للمصادر والمراجع العلميه   

 الحديثه. 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 األداب :  / املعهدةالكلي   
 علم االجتماع:    القسم العلمي    
  72/01/7102اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 انثروبولوجيا االتصال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   مج االعتمادبرنا .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االتصال أنثروبولوجيابالتعريف -1

 انثروبولوجيا االتصالفي التعرف والشرح الهم المفاهيم األساسية -2

 وتحليلها  القدرة على جمع المعلومات الميدانية-3

 جمع المعطيات وتصنيفها في نصوص سردية ذات ابعاد تطبيقية-4

 التدريب المكثف على استخدام الحواس الطبيعية للباحث-5

 انثروبولوجيا االتصالفي  شرح وتفصيل جميع طرائق البحث -6

 ا ميدانيا  وتدريب الطلبة على تطبيقه ونظرياتها التطبيقية  االنثروبولوجيةالمدارس شرح اهم -7

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      والفهم النظري ومخرجات الممارسة الميدانية المعرفة-1أ

 جعل الطلبة مستوعبين لسياسات البحث المنهجي -2أ

 االستفادة من البحوث الميدانية وتطبيقاتها المنهجية  -3أ
 تدريب على الخطوات األساسية للبحثال-4أ
 محاولة ربط الجانب التنظيري بالجانب التطبيقي للمؤسسات الدولة  -5أ
 توظيف المعطيات البحثية في خدمة المشاكل االجتماعية-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 البحوث الميدانية المكثفة– 1ب 

 ية األفالم السينمائية االكاديم – 2ب 

 التطبيقات المنهجية على صعيد التنظير العملي – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار التطبيقي الميداني -1

 استخدام التقنيات العلمية الحديثة-2

 المجاميع البحثية البؤرية-3

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان التحريري  -

 المشاركات الشفاهية -

 ةالبحوث الميداني -

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تثقيف الطلبة على مبدأ الحيادية المنهجية  -1ج         

 نقل المعلومات بتجريد عالي ومحاولة تقديمها بنصوص متكاملة-2ج

 العمل على تحويل المعلومات الميدانية الى منظومة تنشئة اجتماعية ثقافية-3ج

 التشاركية اثناء البحث الميدانيرسم مبدأ الثقافة الحوارية و-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات الحوارية  -

 الواجبات النظرية -

 البحوث الميدانية -

 استراتيجية العصف الذهني -

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الدورية  -

 االمتحانات اليومية -

 المشاركة الصفية -

 البحوث الشهرية -

 

 

 
 

 البرنامج  بنية .11

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

 عملي     نظري      

مناهج البحث   المرحلة الثالثة

 االنثروبولوجي
2 1 

 1 2 مدخل انثروبولوجي  المرحلة االولى

  2 أنثروبولوجي االتصال  المرحلة الرابعة 

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المتابعة اثناء العمل كمجموعات -

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد للواجبات -

 تقييم البحوث الميدانية والطروحات النظرية -

 
 

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

 
 القبول المركزي

 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 صادر المعلومات عن البرنامجأهم م .14

 دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية المقرر

الساعا االسبوع

 ت

اسم الوحدة/ المساق  مخرجات التعلم المطلوبة

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تطبيقي -نظري 2  1

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

المناقشة  مقدمة تاريخية

 رية الحوا

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  2

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

المناقشة  نشوء وتبلور

 الحوارية

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  3

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

المناقشة  مفاهيم أساسية

 الحوارية

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  4

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

عالقة انثروبولوجيا 

بالعلوم االتصال 

 االخرى

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  5

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

الفرق بين االتصال 

 والتواصل

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  6

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  النسبية الثقافية 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  7

 تنموية -يةاجتماع–ثقافية 

مناقشة  اللغة التواصلية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  8

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  مدارس البحث 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  9

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  البنيوية 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  11

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  البنائية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 



  
 6الصفحة 

 
  

 تطبيقي -نظري 2  11

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  دراسات ميدانية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 

 

 تطبيقي -نظري 2  12

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

النظرية الرمزية 

 لالتصال 

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 

 تطبيقي -نظري 2  13

 مويةتن -اجتماعية–ثقافية 

النظرية البنيوية 

 لالتصال

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  14

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

النظرية التكوينية 

 لالتصال 

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  15

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  بنية االتصال والتواصل 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 طبيقيت -نظري 2  16

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  فلسفة المكان والزمان

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  17

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  النسبية الثقافية لالتصال 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  18

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناهج البحث في 

 انثروبولوجيا االتصال

شة مناق

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  19

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  المنهج التداولي 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  21

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  المنهج الرمزي 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 



  
 7الصفحة 

 
  

 تطبيقي -نظري 2  21

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

قشة منا المنهج التأويلي 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  22

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

تلخيصات لدراسات 

 سابقة

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  23

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

مناقشة  مجاميع بحثية 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 تطبيقي -نظري 2  24

 تنموية -اجتماعية–ثقافية 

قشة منا تاريخ شفاهي 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةلمهاراتااألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 9الصفحة 

 
  

 المراجع والمصادر 

 انثروبولوجيا االتصال –مجيد حميد عارف  -1

 انثروبولوجيا االتصال -ادمون لتش-2

 البنيوية -ليفي ستروس-3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 األداب :  / املعهدةالكلي   
 علم االجتماع:    القسم العلمي    
  72/01/7102اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بولوجيالمدخل  االنثرو

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   امج االعتمادبرن .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بفلسفة المناهج وفلسفتها -1

 األنثروبولوجي في علمالتعرف والشرح الهم المفاهيم األساسية -2

 ة وتحليلها القدرة على جمع المعلومات الميداني-3

 جمع المعطيات وتصنيفها في نصوص سردية ذات ابعاد تطبيقية-4

 التدريب المكثف على استخدام الحواس الطبيعية للباحث-5

 شرح وتفصيل جميع طرائق البحث األنثروبولوجي-6

 وتدريب الطلبة على تطبيقها ميدانيا   ونظرياتها التطبيقية  االنثروبولوجيةالمدارس شرح اهم -7

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      والفهم النظري ومخرجات الممارسة الميدانية المعرفة-1أ

 جعل الطلبة مستوعبين لسياسات البحث المنهجي -2أ

 االستفادة من البحوث الميدانية وتطبيقاتها المنهجية  -3أ
 الخطوات األساسية للبحثالتدريب على -4أ
 محاولة ربط الجانب التنظيري بالجانب التطبيقي للمؤسسات الدولة  -5أ
 توظيف المعطيات البحثية في خدمة المشاكل االجتماعية-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 البحوث الميدانية المكثفة– 1ب 

 األفالم السينمائية االكاديمية  – 2ب 

 التطبيقات المنهجية على صعيد التنظير العملي – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار التطبيقي الميداني -1

 استخدام التقنيات العلمية الحديثة-2

 المجاميع البحثية البؤرية-3

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان التحريري  -

 المشاركات الشفاهية -

 البحوث الميدانية -

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . ألهدافا -ج

 تثقيف الطلبة على مبدأ الحيادية المنهجية  -1ج         

 نقل المعلومات بتجريد عالي ومحاولة تقديمها بنصوص متكاملة-2ج

 العمل على تحويل المعلومات الميدانية الى منظومة تنشئة اجتماعية ثقافية-3ج

 اثناء البحث الميدانيرسم مبدأ الثقافة الحوارية والتشاركية -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات الحوارية  -

 الواجبات النظرية -

 البحوث الميدانية -

 استراتيجية العصف الذهني -

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الدورية  -

 االمتحانات اليومية -

 المشاركة الصفية -

 البحوث الشهرية -

 

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

مناهج البحث   المرحلة الثالثة

 االنثروبولوجي
2 1 

 1 2 مدخل انثروبولوجي  المرحلة االولى

  2 أنثروبولوجي االتصال  المرحلة الرابعة 

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المتابعة اثناء العمل كمجموعات -

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد للواجبات -

 تقييم البحوث الميدانية والطروحات النظرية -

 
 

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

 
 القبول المركزي

 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 ومات عن البرنامجأهم مصادر المعل .14

 دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة/ المساق 

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

نشوء وتبلور  مقدمة تاريخية  1-3  1

 االنثروبولوجيا

المناقشة 

 الحوارية 

-تحريري

 شفوي

عالقة االنثروبولوجيا  1-3  2

 بالعلوم االخرى

االيكولوجيا تاريخ وعلم 

النفس والفلسفة 

 واالجتماع

المناقشة 

 الحوارية

-تحريري

 شفوي

الطبيعية واالجتماعية  مدارس االنثروبولوجيا 1-3  3

 والثقافية

المناقشة 

 الحوارية

-تحريري

 شفوي

ناقشة م المادية والمعنوية االنثروبولوجيا الطبيعية 1-3  4

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  الثقافة االنثروبولوجيا الثقافية 1-3  5

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

األنثروبولوجية  1-3  6

 االجتماعية 

مناقشة  المجتمع

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  البنية الثقافية االنثروبولوجيا البنيوية 1-3  7

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

ناء االجتماعي الثقافة الب مفاهيم أساسية  1-3  8

 النسق 

مناقشة 

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  النسبية الثقافية الثقافة والشخصية  1-3  9

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناهج البحث  1-3  11

 االنثروبولوجي

مناقشة  دراسات ميدانية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  ميداني أدوات البحث 1-3  11

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

مناقشة  التغير التغير االجتماعي 1-3  12

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 

مناقشة  التغير التغير الثقافي 1-3  13

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  ممارسة تطبيقات منهجية 1-3  14

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

فلسفة العلم  1-3  15

 االنثروبولوجي

مناقشة  تطبيقات معرفية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

ائية النظرية البن 1-3  16

 الوظيفية

مناقشة  تنظير معرفي

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  ثقافة النظرية الثقافية 1-3  17

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

دراسات ميدانية من  1-3  18

 المجتمع العراقي

مناقشة  ميداني

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

الجبايش دراسة  1-3  19

 انثروبولوجية

مناقشة  ميداني

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  نظري انثروبولوجيا الفن 1-3  21

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  نظري االنثروبولوجيا الرمزية 1-3  21

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  نظري انثروبولوجيا الدين 1-3  22

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيق  دراسات تطبيقية  1-3  23

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيق بحوث 1-3  24

 حوارية 

-تحريري

 شفوي
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 8الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج خاصة بالال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 9الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 األداب :  / املعهدةالكلي   
 علم االجتماع:    القسم العلمي    
  72/01/7102اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مناهج البحث االنثرو بولوجي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بفلسفة المناهج وفلسفتها -1

 لمناهج البحث األنثروبولوجيالتعرف والشرح الهم المفاهيم األساسية -2

 ات الميدانية وتحليلها القدرة على جمع المعلوم-3

 جمع المعطيات وتصنيفها في نصوص سردية ذات ابعاد تطبيقية-4

 التدريب المكثف على استخدام الحواس الطبيعية للباحث-5

 شرح وتفصيل جميع طرائق البحث األنثروبولوجي-6

 شرح اهم المناهج االنثروبولوجية وتدريب الطلبة على تطبيقها ميدانيا  -7

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجات المخرج  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      والفهم النظري ومخرجات الممارسة الميدانية المعرفة-1أ

 جعل الطلبة مستوعبين لسياسات البحث المنهجي -2أ

 االستفادة من البحوث الميدانية وتطبيقاتها المنهجية  -3أ
 ساسية للبحثالتدريب على الخطوات األ-4أ
 محاولة ربط الجانب التنظيري بالجانب التطبيقي للمؤسسات الدولة  -5أ
 توظيف المعطيات البحثية في خدمة المشاكل االجتماعية-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 البحوث الميدانية المكثفة– 1ب 

 األفالم السينمائية االكاديمية  – 2ب 

 المنهجية على صعيد التنظير العمليالتطبيقات  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار التطبيقي الميداني -1

 استخدام التقنيات العلمية الحديثة-2

 المجاميع البحثية البؤرية-3

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان التحريري  -

 المشاركات الشفاهية -

 البحوث الميدانية -

 

 

 
 جدانية والقيمية .الو األهداف -ج

 تثقيف الطلبة على مبدأ الحيادية المنهجية  -1ج         

 نقل المعلومات بتجريد عالي ومحاولة تقديمها بنصوص متكاملة-2ج

 العمل على تحويل المعلومات الميدانية الى منظومة تنشئة اجتماعية ثقافية-3ج

 ث الميدانيرسم مبدأ الثقافة الحوارية والتشاركية اثناء البح-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات الحوارية  -

 الواجبات النظرية -

 البحوث الميدانية -

 استراتيجية العصف الذهني -

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الدورية  -

 االمتحانات اليومية -

 المشاركة الصفية -

 البحوث الشهرية -

 

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

مناهج البحث   المرحلة الثالثة

 االنثروبولوجي
2 1 

 1 2 مدخل انثروبولوجي  المرحلة االولى

  2 أنثروبولوجي االتصال  المرحلة الرابعة 

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المتابعة اثناء العمل كمجموعات -

 االهتمام بمدى االلتزام بالوقت المحدد للواجبات -

 تقييم البحوث الميدانية والطروحات النظرية -

 
 

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

 
 القبول المركزي

 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن .14

 دليل كلية االداب / جامعة بغداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة/ المساق 

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة في مناهج البحث  1-3  1

 االنثروبولوجي  

مناهج البحث 

 االنثروبولوجي

المناقشة 

 الحوارية 

-تحريري

 شفوي

المناقشة  مفهوم المنهج وانواعه مفهوم المنهج وانواعه 1-3  2

 الحوارية

-تحريري

 شفوي

المناقشة  فلسفة علم تاريخ المناهج وفلسفتها  1-3  3

 الحوارية

-تحريري

 شفوي

مناقشة  دراسات ميدانية نظرية أنواع المناهج 1-3  4

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  ات منهجيةتطبيق المنهج التاريخي 1-3  5

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية المنهج المقارن 1-3  6

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية منهج البناء الوظيفي 1-3  7

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية المنهج الوظيفي 1-3  8

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  يقات منهجيةتطب المنهج المعرفي  1-3  9

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية المنهج الرمزي 1-3  11

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية المنهج التأويلي 1-3  11

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية منهج دراسة الحالة  1-3  12

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 



  
 6الصفحة 

 
  

مناقشة  تطبيقات منهجية منهج رؤى العالم  1-3  13

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية اليات ميدانية 1-3  14

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

أدوات البحث  1-3  15

 االنثروبولوجي

مناقشة  تطبيقات منهجية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية االثنوجرافية المنهجية 1-3  16

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية ثنولوجيا المنهجيةاال 1-3  17

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

عوامل ضبط في  1-3  18

الدراسات 

 االنثروبولوجيا الميدانية

مناقشة  تطبيقات منهجية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية حياد الشخصية 1-3  19

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  ةتطبيقات منهجي فريق البحث الجماعي  1-3  21

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

أدوات البحث ومشكلة  1-3  21

 الضبط

مناقشة  تطبيقات منهجية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مناقشة  تطبيقات منهجية منهج إعادة الدراسة 1-3  22

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

مجاالت البحث  1-3  23

 االنثروبولوجي

مناقشة  تطبيقات منهجية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

البناء المعرفي مفهوم  1-3  24

 للمنهج التطبيقي

مناقشة  تطبيقات منهجية

 حوارية 

-تحريري

 شفوي

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي مقرراسم ال رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 المصادر والمراجع

 

اتها دمحم عباس إبراهيم و فاروق احمد مصطفى، المناهج االنثروبولوجيا وتطبيق -1

 2111، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الميدانية
 

دمحم حسن الغامري، المناهج االنثروبولوجية، المركز العربي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -2

 د.ت.

مصطفى حمدي و فتحية دمحم إبراهيم، مدخل في دراسة االنثروبولوجية المعرفية، دار  -3

 1992المريخ، الرياض، 

، مدخل الى مناهج البحث في علم االنسان حمدي و فتحية دمحم إبراهيم مصطفى -4

 .1988)انثروبولوجيا(، دار المريخ ، السعودية، 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 علم االجتماع:    القسم العلمي    
 13/8/1036اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1حة الصف

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مجتمع عراقي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد د  المعتم برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 31/8/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعريف بالمجتمع العراقي عن طريق تتبع المراحل التاريخية التي يمر بها فضال عن التعريف بتأثير البيئة 

دراسة موضوعة الشخصية العراقية من منظور الطبيعية من تفكير وعادات وقيم المجتمع العراقي ، ايضا 

بعض المفكرين العراقيين ، وخصائص هذه الشخصية والتحديات التي تواجهها فضال عن دراسة واقع المجتمع 

 المدني في العراق المعاصر .
 

 

 

 

 

 



  
 2حة الصف

 
  

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
       تزويد الطالب باالطر الفكرية الالزمة لتحليل واقع المجتمع العراقي  -1أ

 تزويد الطالب بالمجاالت المعرفية ذات العالقة بالمجتمع العراقي-2أ

 تزويد الطالب بالمعلومات ذات العالقة بموضوعة الشخصية العراقية -3أ
 جتمع المدني في العراقرفد الطالب بالمقومات الالزمة لدراسة وتحليل واقع الم-4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لدراسة مشكالت المجتمع العراقي  ميدانيا– 1ب 

 تزويد الطالب ببعض الخبرات ذات العالقة بدراسة المجتمع العراقي  – 2ب 

      ت المجتمعية وكيفية معالجتها.تزويد الطالب بمهارة تشخيص المشكال  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

شرح الموضوعات عن طريق وقوف االستاذ ومع استعمال اللوحة لاليضاح ومشاركة الطلبة عن طريق 

 توجيه االسئلة وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان التحريري -1
 متحان المفاج اال -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التعريف بقيم ومعايير العملية التعليمية السليمة -1ج         

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية -2ج

 يف بقيم الزمن واهميتها في التعامل مع الفرص الحياتية.التعر-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

شرح الموضوعات عن طريق وقوف االستاذ ومع استعمال اللوحة لاليضاح ومشاركة الطلبة عن طريق 

 توجيه االسئلة وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.



  
 3حة الصف

 
  

 

 

 

 

 
  طرائق التقييم   

 

 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاج  -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5

 

 

 

 
 

 

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

 وضوعات والمعلومات مالحظة الم-1د

 تصنيف المعلومات بشكل يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة-2د

 تحليل المعلومات .-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

شرح الموضوعات عن طريق وقوف االستاذ ومع استعمال اللوحة لاليضاح ومشاركة الطلبة عن طريق 

 ئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.توجيه االسئلة وتحفيزهم لصياغة اس

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاج  -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5



  
 4حة الصف

 
  

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           لمقرر أو المساقاسم ا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  ساعة 61 مجتمع عراقي SIq217 السنة الثانية

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 
 ي القبول املركز 

 
 



  
 5حة الصف

 
  

 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل كلية االداب / جامعة بغداد
 دليل الطالب

 



  
 6حة الصف

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

مجتمع  SIq217 السنة الثانية

 عراقي

  * * *  * * *  * * * * * * * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7حة الصف

 
  

 



  
 8حة الصف

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 روصف المقر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية االداب 

 / المركز علمي لقسم الا .2
 علم االجتماع

 اسم / رمز المقرر .3
 SIq217 مجتمع عراقي /

 أشكال الحضور المتاحة .4
   الزامي

 الفصل / السنة .5
 سنوي / السنة الثانية

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ( ساعة61)

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
31/8/2116 

 أهداف المقرر .8

ن طريق تتبع المراحل التاريخية التي يمر بها فضال عن التعريف بتأثير البيئة التعريف بالمجتمع العراقي ع

الطبيعية من تفكير وعادات وقيم المجتمع العراقي ، ايضا دراسة موضوعة الشخصية العراقية من منظور 

مع بعض المفكرين العراقيين ، وخصائص هذه الشخصية والتحديات التي تواجهها فضال عن دراسة واقع المجت

 المدني في العراق المعاصر .
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9حة الصف

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
       تزويد الطالب باالطر الفكرية الالزمة لتحليل واقع المجتمع العراقي  -1أ

 تزويد الطالب بالمجاالت المعرفية ذات العالقة بالمجتمع العراقي-2أ

 تزويد الطالب بالمعلومات ذات العالقة بموضوعة الشخصية العراقية -3أ
 رفد الطالب بالمقومات الالزمة لدراسة وتحليل واقع المجتمع المدني في العراق-4أ

  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اقي  ميدانياتزويد الطالب بالمهارات الالزمة لدراسة مشكالت المجتمع العر - 1ب

 تزويد الطالب ببعض الخبرات ذات العالقة بدراسة المجتمع العراقي  – 2ب 

   تزويد الطالب بمهارة تشخيص المشكالت المجتمعية وكيفية معالجتها.  - 3ب 

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ركة الطلبة عن طريق شرح الموضوعات عن طريق وقوف االستاذ ومع استعمال اللوحة لاليضاح ومشا

 توجيه االسئلة وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاج  -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5

 

 

 
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 11حة الصف

 
  

 

شرح الموضوعات عن طريق وقوف االستاذ ومع استعمال اللوحة لاليضاح ومشاركة الطلبة عن طريق 

 توجيه االسئلة وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ياالمتحان التحرير -1
 االمتحان المفاج  -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5

 

 

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

 مة لدراسة مشكالت المجتمع العراقي  ميدانياتزويد الطالب بالمهارات الالز --1د

 

 تزويد الطالب ببعض الخبرات ذات العالقة بدراسة المجتمع العراقي تزويد الطالب بمهارة تشخيص -2د

   المشكالت المجتمعية وكيفية معالجتها.

 

 -3د

    -4د



  
 11حة الصف

 
  

 البنية التحتية  .12

 د.علي الوردي    ة في طبيعة المجتمع العراقي دراس  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  د.معن خليل العمر   علم االجتماع في العراق  رواد 

 ،،   د.محمود عبد الفضيل  اعية التشكيالت االجتم

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 موضوعال
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع  4 1-2
جغرافية العراق وأتثرياهتا على الطبيعة 

 االجتماعية والثقافية يف العراق
المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 فهم الموضوع  6 3-5

التشكيالت االجتماعية والطبقية يف 
معايري الرتاتب االجتماعي  ،العراق 

  العراق الراهنيف

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 الفهم والتحليل 8 6-9
ثنائية  ،اهلوية الوطنية يف العراق  
 العشرية واملدينة يف العراق

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 فهم 4 11-11

الشخصية العراقية يف ظور املفكرين 
من/د.علي الوردي/ ، العراقيني

  ،  عبد اجلليل الطاهر د.

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 تحليل  18 12-21

ثقافة العنف والتسامح اجملتمع املدين 
العصبية  ، يف العراق  يف العراق 

  والتناشز يف اجملتمع العراقي 

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 حفظ وفهم وتحليل 6 21-23

الراهن مسارات  مشكالت العراق
 ،  التغري االجتماعي يف العراق

مصادر العنف والصراع يف اجملتمع 
 العراقي

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 حفظ وفهم وتحليل  14 24-31

دور املرجعيات الثقافية يف تشكيل 
 ،  ثقافة التسامح يف العراق ، اهلوية

اجملتمع املدين يف العراق :الواقع 
الصورة املستقبلية  ،  حدايتوالت

 لعوامل تشكيل اهلوية يف العراق

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 زينب عبدهللا الشمري د.: املادة أستاذ اسم   
 بغداد :  اجلامعة 

 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االجتماع علم:    القسم العلمي    
 61/61/6161اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 عيضمان اجلودة واألداء اجلامشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية

 االداب / المركز  علميالقسم ال

 علم الدميغرافية او المهني اسم البرنامج األكاديمي 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية 

  :سي النظام الدرا
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى 

 61/61/6161 تاريخ إعداد الوصف 

 أهداف البرنامج األكاديمي

 التعرف بأهمية علم السكان بالنسبة للباحث السسيولوجي  -1

 , الوفيات , الهجرة ( على اهم متغيرات علم السكان ) الوالدات فالتعر -2

 التعرف على العالقة بين متغيرات السكان والعوامل االقتصادية واالجتماعية   -3

 التعرف على مناهج البحث الديمغرافي  -4

 التعرف على اهم نظريات علم السكان  -5

 التعرف على حجم ونمو السكان في الدول النامية والمتقدمة ومستويات الخصوبة  -6

 ة وحركاتها ونظرياتها التعرف على الهجر -7
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 التعرف على العالقة بين التحضر والتصنيع  -8

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال     

  االهداف المعرفية  - أ
 أهمية المتغيرات الديمغرافية للباحث السسيولوجي في دراسته االجتماعية   -1أ

 مل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع العراقي ربط المتغيرات الديمغرافية بالعوا -2أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المتغيرات السكانية في بحوثهم تدريب الطالب على استخدام  – 1ب 

 ربط الموضوعات النظرية الديمغرافية بالمشكالت التي يواجهها العراق  – 2ب 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام المناقشة الجماعية في نهاية كل محاضرة  -1
 اشراك عدد من الطلبة في اعداد والقاء المحاضرة  -2
 شرح المادة بشكل مخطط على السبورة بهدف تذكرها  -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المواهب من خالل المناقشة اكتشاف العمل على  -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة -3

 

 
 جدانية والقيمية .الو األهداف -ج

    التأكيد على العالقة بين الجانب النظري والعملي في المادة التي ينص عليها المقرر وربطها بالواقع 1ج         

 الذي نعيش فيه 

الهدف االساسي من المقرر ليس اجتياز المرحلة الدراسية  فقط وانما فيما اذا كان باالمكان ترجمة  -2ج

 قع الحياتتلك المعرفة الى الوا

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التفكير من خالل نقاط تفكير معينة, حيث سيؤدي الى مساعدة المتعلم على تطوير مهارات للتفكير  -1
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 العميق وتنظيمها.
تهيئة جو من الرغبة في او تكوين عادات عقلية, وخلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في التفكير  -2

 يرة للتفكير.ثالم وأنماط السلوك
 ربط ما تمت معرفته  بمواقف تعليمية جديدة  -3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية -1
 بالدرجات تقويم الواجبات البيتية  -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 واألبحاث التي يكلفون بهارير تخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقا -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 هارات التفكير تنمية قدرات الطلبة على تصميم عروض لم -2د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ربط ماتم معرفته بمواقف حياتية  -1

 تنمية التفكير لدى الطلبة من خالل التركيز على نقاط معينة من أجل تطوير مهارات التفكير العميق  -2

 

 
 طرائق التقييم          

 ل في المحاضرات النق -1
 الواجبات اإلضافية  -2
 االختبارات الشفهية والتحريرية . -3

 
 

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

 عملي     نظري      

  ساعات  4  علم الديمغرافية   -- الثالث 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي 

 
 تزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات العالقة -

 
 
 
 

  المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول 

 
 وفق اسرتاتيجية التعليم العايل والبحث العلمي  -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج 

 معد مسبقا اطار نظري  -

 املراجع العلمية املناسبة -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

علم  -- 2116-2112

 الديمغرافية 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

  قسم االجتماع   / المركز علمي القسم ال .2

 علم الديمغرافية  راسم / رمز المقر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 

لقياس الظواهر  د الطلبة ابملتغريات الدميغرافية وامهيتها يف الدراسات االجتماعية واعتمادها كمؤشراتاملقرر اىل تزوي يهدف
 االجتماعية 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
   الى مستوى فهم الطلبة نقل مفاهيم علم االجتماع --1أ

جوهرية  في األبحاث واطروحات التخرج باعتبارهاالمفاهيم األساسية لعلم الديمغرافية  فادة مناالست -2أ

 في علم االجتماع 

   السكان بمفاهيم علم فتح نافذة االدراك المتغيرات المرتبطة -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطالب على استخدام علم السكان في البحوث السسيولوجية  – 1- 1ب

 ميتها في علم االجتماعواه يف الطلبة بكيفية استخدام المتغيرات الديمغرافية تعر – 2ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 رةضقشة الجماعية في نهاية كل محااستخدام المنا -1
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

  العمل على اكتشاف المواهب  خالل المناقشة -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة -3

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

قة بين الجانب النظري والعملي في المادة التي ينص عليها المقرر وربطها بالواقع     الذي التأكيد على العال1ج

 نعيش فيه 

الهدف االساسي من المقرر ليس اجتياز المرحلة الدراسية  فقط وانما فيما اذا كان باالمكان ترجمة  -2ج

 تلك المعرفة الى الواقع الحيات

من شانها توسيع مدركات الطالب وتمنحه القدرة على درجة اعلى من المعرفة العلمية بلغة أخرى  -2ج      

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 ة على تصميم عروض لمهارات التفكير تنمية قدرات الطلبة -2د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -4د   

 

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 الواجبات اإلضافية  -1

 العمل على اكتشاف المواهب  خالل المناقشة  -2
 امتحانات دورية  -3
 امتحانات شاملة  -4

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ال أسئلة موضوعيةامتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعم -1
 تقويم الواجبات البيئة بالدرجات -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير واألبحاث التي يكلفون بها -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 وبةالمطل
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة حول التعريف  4 -1

بعلم السكان والتطور 

 التاريخي 

المحاضرة  علم السكان   ميدان

 والمناقشة 
االختبارات 

الشفوية 

 والتحررية 

الديمغرافية االتجاهات  4 -2

 الحديثة 

االتجاهات ةالجديدة في 

 علم الديمغرافية 
  

مناهج البحث  4 -3

 الديمغرافي 

بيانات ومناهج البحث 

 الديمغرافي 
  

   النظريات السكانية النظريات السكانية  4 -4
   نمو السكان في العالم نمو السكان في العالم  4 -5
السكان في الوطن  4 -6

 العربي 

لسكان في الوطن 

 العربي
  

   تالخصوبة والوالدا الخصوبة والوالدات  4 -7
تفاوت الخصوبة  4 -8

 القطري 

تفاوت الخصوبة 

 القطري 
  

   الوفيات الوفيات 4 -9
العوامل المرتبطة  4 -11

 بالوفيات 

العوامل المرتبطة 

 بالوفيات 
  

   الهجرة الداخلية  الهجرة الداخلية  4 -11
   الهجرة الخارجية  الهجرة الخارجية  4 -12
   ت الهجرة نظريا نظريات الهجرة  4 -13
توزيع السكان  4 -14

 والتحضر 

توزيع السكان 

 والتحضر 
  

العالقة بين التحضر  4 -15

 والتصنيع 

العالقة بين التحضر 

 والتصنيع 
  

التحضر في الوطن  4 -16

 العربي 

التحضر في الوطن 

 العربي 
  

   تركيب السكان  تركيب السكان  4 - 17

   لعاملة القوى ا القوى العاملة  4 -18

التركيب االقتصادي  4  -19

 للقوى العاملة 

التركيب االقتصادي 

 للقوى العاملة 
  

   البطالة  البطالة  4 -21
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مبادئ علم الدميغرافية د, يونس محادي  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

اجتاهات جديدة يف علم االجتماع , ميشيل هارا المبوس , ترمجة د.  -2 
 احسان دمحم احلسن , د. عبد املنعم احلسين 

  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Wikipedia  
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We will try to revise and modernized the information regularly 
  يصار الى مراجعة وتحديث المعلومات بشكل دوري

 

 

 
 

الخصائص االجتماعية  4  -21

 والحضارية

الخصائص االجتماعية 

 والحضارية
  

   السكان والعائلة  السكان والعائلة  4 -22

   ات السكانية السياس السياسات السكانية  4 -23



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية

 االداب / المركز  علميالقسم ال

 انثربولوجيا اقتصادية او المهني اسم البرنامج األكاديمي 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية 

  :الدراسي النظام 
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى 

 52/51/6152 تاريخ إعداد الوصف 

 أهداف البرنامج األكاديمي

 االنثربولوجيا االقتصاديةالتعرف بأهمية  -1

 على عالقة االنثربولوجيا بالثقافة  فالتعر -2

  التدبير االقتصادي والسلوك العقالني  على التعرف -3

 تعرف على المنهج االنثربولوجي واالقتصادي ال -4

 لتعرف على اصناف العمل التقليدي ا -5

 على االنتاج في الحياة التقليدية التعرف  -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال     

  االهداف المعرفية  - أ
 اسات االنثربولوجية في المجتمعات الغابرة ية الدرأهم  -1أ

 المقارنة بين المجتمعات التقليدية والحديثة في ثقافات االقتصاد -2أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 في بحوثهم المفردات االنثربولوجية تدريب الطالب على استخدام  – 1ب 

بالظواهر االقتصادية الخاصة بمجتمعنا والمقارنة  ط الموضوعات النظرية اال نثربولوجيةرب – 2ب 

 بينهما

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام المناقشة الجماعية في نهاية كل محاضرة  -1
 الطلبة في اعداد والقاء المحاضرةاشراك عدد من  -2
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 
 طرائق التقييم      

 

 المواهب من خالل المناقشة كتشاف االعمل على  -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة -3

 التقارير والدراسات  -4

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

    التأكيد على العالقة بين الجانب النظري والعملي في المادة التي ينص عليها المقرر وربطها بالواقع 1ج         

 الذي نعيش فيه 

ي من المقرر ليس اجتياز المرحلة الدراسية  فقط وانما فيما اذا كان باالمكان ترجمة الهدف االساس -2ج

 يتلك المعرفة الى الواقع الحيات

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التفكير من خالل نقاط تفكير معينة، حيث سيؤدي الى مساعدة المتعلم على تطوير مهارات للتفكير  -1

 العميق وتنظيمها.



  
 3الصفحة 

 
  

و من الرغبة في او تكوين عادات عقلية، وخلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في التفكير تهيئة ج -2

 ثيرة للتفكير.الم وأنماط السلوك
 ربط ما تمت معرفته  بمواقف تعليمية جديدة  -3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية -1
 بالدرجات تقويم الواجبات البيتية  -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 واألبحاث التي يكلفون بهاتخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير  -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 تنمية قدرات الطلبة على تصميم عروض لمهارات التفكير  -2د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ربط ماتم معرفته بمواقف حياتية  -1

 من خالل التركيز على نقاط معينة من أجل تطوير مهارات التفكير العميق  تنمية التفكير لدى الطلبة -2

 

 
 طرائق التقييم          

 النقل في المحاضرات  -1
 الواجبات اإلضافية  -2
 التحريرية .ويةواالختبارات الشف -3

 
 

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

 عملي     نظري      

االنثربولوجيا   -- الرابع 

 االقتصادية 

  ساعات  4 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي 

 
 تزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات العالقة -

 
 
 
 

  المعهد(و األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أ ع)وضمعيار القبول 

 
 وفق اسرتاتيجية التعليم العايل والبحث العلمي  -

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج 
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 اطار نظري معد مسبقا  -

 املراجع العلمية املناسبة -

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

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

االنثربولوجيا  -- 2116-2112

  االقتصادية 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

  قسم االجتماع   / المركز علمي القسم ال .2

 االنثربولوجيا االقتصادية  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 

سات االجتماعية واالطالع على ثقافات وامهيتها يف الدراد الطلبة ابمهية االنثربولوجيا االقتصادية املقرر اىل تزوي يهدف
 الشعوب التقليدية يف االنتاج واالستهالك والتبادل االقتصادي 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 التقييموطرائق التعليم والتعلم و مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
   الى مستوى فهم الطلبةنقل مفاهيم االنثربولوجيا االقتصادية --1أ

جوهرية في علم  في األبحاث واطروحات التخرج باعتبارهافاهيم األساسية للمقررالم فادة مناالست -2أ

   النثربولوجياا

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ب الطالب على بعض مفردات االنثربولوجيا االقتصادية  في بحوث التخرجيتدر – 1- 1ب

 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 رةضقشة الجماعية في نهاية كل محااستخدام المنا -1
 الشرح والتوضيح  -2
 طريقة التعلم الذاتي -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

  العمل على اكتشاف المواهب  خالل المناقشة -1
 ت دورية امتحانا -2
 امتحانات شاملة -3

 الدراسات والتقارير -4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

التأكيد على العالقة بين الجانب النظري والعملي في المادة التي ينص عليها المقرر وربطها بالواقع     الذي 1ج

 نعيش فيه 

ما فيما اذا كان باالمكان ترجمة الهدف االساسي من المقرر ليس اجتياز المرحلة الدراسية  فقط وان -2ج

 تلك المعرفة الى الواقع الحيات

المعرفة العلمية بلغة أخرى من شانها توسيع مدركات الطالب وتمنحه القدرة على درجة اعلى من  -2ج      



  
 11الصفحة 

 
  

 

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

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 ة على تصميم عروض لمهارات التفكير تنمية قدرات الطلبة -2د

 تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة القدرة على  -4د   

 

 الفهم

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 الواجبات اإلضافية  -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة  -3

 الفردية والجماعية المناقشة -4

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية -1
 تقويم الواجبات البيئة بالدرجات -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير واألبحاث التي يكلفون بها -4
 ت فصلية مقررة سلفاامتحانا -5

 

 

 

 

   



  
 11الصفحة 

 
  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنثربولوجيا االقتصادية . د. قيس النوري  -1 )المصادر(  ئيسية ـ المراجع الر2

مقدمة يف االنثربولوجيا االجتماعية . لوسي مري. ترمجة شاكر  -2
 مصطفى سليم 

 االنثربولوجيا الرمزية . حافظ االسود  -3 

  

 

 
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفاهيم االنثربولوجيا  4 -1

 االقتصادية 

االنثربولوجيا 

 االقتصادية 

المحاضرة 

 والمناقشة 
االختبارات 

الشفوية 

 والتحررية 

االقتصاد والمعايير  4 -2

 االجتماعية 

االقتصاد والمعايير 

 االجتماعية 

  

االقتصاد والبنية  4 -3

 االجتماعية 

االقتصاد والبنية 

 االجتماعية 

  

التدبير االقتصادي  4 -4

والسلوك العقالني في 

 المجتمعات التقليدية 

التدبير االقتصادي 

والسلوك العقالني في 

 المجتمعات التقليدية 

  

المنهج االنثربولوجي  4 -5

 االقتصادي 

المنهج االنثربولوجي 

 االقتصادي 

  

طريقة االنتاج في  4 -6

 المجتمعات التقليدية 

طريقة االنتاج في 

 المجتمعات التقليدية 

  

   اصناف العمل التقليدي  اصناف العمل التقليدي  4 -7
الهدايا وعمليات  4 -8

 التبادل 

الهدايا وعمليات 

 التبادل 

  

دراسات انثربولوجية  4 -9

اقتصادية مقارنة ) 

اقتصاد البادية 

 واالهوار(

دراسات انثربولوجية 

اقتصادية مقارنة ) 

اقتصاد البادية 

واالهوار( دراسات 

انثربولوجية اقتصادية 

مقارنة ) اقتصاد 

 البادية واالهوار

  

    )  



  
 12الصفحة 

 
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Wikipedia  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

We will try to revise and modernized the information regularly 
  يصار الى مراجعة وتحديث المعلومات بشكل دوري

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 زينب عبدهللا الشمري د.: املادة أستاذ اسم   
 بغداد :  اجلامعة 

 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االجتماع علم:    القسم العلمي    
 51/6152/ 51اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 يضمان اجلودة واألداء اجلامعشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية

 االداب / المركز  علميالقسم ال

 سياسة اجتماعية  او المهني اسم البرنامج األكاديمي 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية 

  :ي النظام الدراس
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى 

 51/51/6152 تاريخ إعداد الوصف 

 أهداف البرنامج األكاديمي

 التعرف على عدد من مفاهيم علم السياسة االجتماعية  -1

 التابعة لوزارة العمل التعرف على اهمية السياسة االجتماعية في المؤسسات  -2

 التعرف  على ركائز السياسة االجتماعية  -3

 تزويد الطلبة بااهمية السياسة االجتماعية بالرعاية االجتماعية والتخطيط  -4

 تعريف الطلبة بااالسس  النظرية  لصنع السياسة االجتماعية  -5



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال     

  هداف المعرفية اال - أ
 المعرفة والفهم   -1أ

الظواهر والمشكالت التي يعاني منعا المجتمع معالجة االستفادة من مفاهيم السياسة االجتماعية في -2أ

 كالفقر 

 نقل المفاهيم الى مستوى فهم الطالب  -3        

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 في بحوثهم مفاهيم السياسة االجتماعية ام تدريب الطالب على استخد – 1ب 

 بالمشكالت التي يواجهها العراق  بط الموضوعات النظرية ر – 2ب 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام المناقشة الجماعية في نهاية كل محاضرة  -1
 اشراك عدد من الطلبة في اعداد والقاء المحاضرة  -2
 السبورة بهدف تذكرها  شرح المادة بشكل مخطط على -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المواهب من خالل المناقشة اكتشاف العمل على  -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة -3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

    اقع التأكيد على العالقة بين الجانب النظري والعملي في المادة التي ينص عليها المقرر وربطها بالو1ج         

 الذي نعيش فيه 

الهدف االساسي من المقرر ليس اجتياز المرحلة الدراسية  فقط وانما فيما اذا كان باالمكان ترجمة  -2ج

 تلك المعرفة الى الواقع الحيات

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

هارات للتفكير التفكير من خالل نقاط تفكير معينة، حيث سيؤدي الى مساعدة المتعلم على تطوير م -1

 العميق وتنظيمها.
تهيئة جو من الرغبة في او تكوين عادات عقلية، وخلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في التفكير  -2



  
 3الصفحة 

 
  

 ثيرة للتفكير.الم وأنماط السلوك
 ربط ما تمت معرفته  بمواقف تعليمية جديدة  -3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 أسئلة موضوعية امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال -1
 بالدرجات تقويم الواجبات البيتية  -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 واألبحاث التي يكلفون بهاتخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير  -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5

 

 
 

 

 .الشخصي(متعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخرى ال )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 تنمية قدرات الطلبة على تصميم عروض لمهارات التفكير  -2د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مواقف حياتية ربط ماتم معرفته ب -1

 تنمية التفكير لدى الطلبة من خالل التركيز على نقاط معينة من أجل تطوير مهارات التفكير العميق  -2

 

 
 طرائق التقييم          

 النقل في المحاضرات  -1
 الواجبات اإلضافية  -2
 االختبارات الشفهية والتحريرية . -3

 
 

 بنية البرنامج
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق أو المساقرمز المقرر  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

الرابع خدمة 

 اجتماعية 
  ساعات  4  السياسة االجتماعية  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي 

 
 تزويد الطلبة بقائمة من املراجع ذات العالقة -

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضول معيار القب 

 
 وفق اسرتاتيجية التعليم العايل والبحث العلمي  -

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج 
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 اطار نظري معد مسبقا  -

 املراجع العلمية املناسبة -

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

السياسة  -- 2116-2112

 االجتماعية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

  قسم االجتماع   / المركز علمي القسم ال .2

  سياسة اجتماعية  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  السنةالفصل /  .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 

وامهيتها يف الدراسات االجتماعية واعتمادها كمؤشرات لقياس  د الطلبة ابلسياسات االجتماعية املقرر اىل تزوي يهدف
 الظواهر االجتماعية ومعاجلة 

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

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

 ؛البرنامج.

 التعليم والتعلم والتقييموطرائق  مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
   الى مستوى فهم الطلبةنقل مفاهيم السياسة االجتماعية  --1أ

في األبحاث واطروحات التخرج باعتبارها فاهيم األساسية في السياسة االجتماعية الم فادة مناالست -2أ

 جوهرية في علم االجتماع 

   السياسة االجتماعية  بمفاهيم علم المرتبطةفتح نافذة االدراك المتغيرات  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 في البحوث السسيولوجية  يب الطالب على استخدام السياسة االجتماعية تدر – 1- 1ب

 ميتها في مشكالت المجتمع واه  ية استخدام متغيرات السياسة االجتماعيةيف الطلبة بكيفتعر – 2ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 رةضقشة الجماعية في نهاية كل محااستخدام المنا -1
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

  العمل على اكتشاف المواهب  خالل المناقشة -1
 امتحانات دورية  -2
 امتحانات شاملة -3

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

الذي عليها المقرر وربطها بالواقع  ي في المادة التي ينصالتأكيد على العالقة بين الجانب النظري والعمل1ج

 نعيش فيه 

الهدف االساسي من المقرر ليس اجتياز المرحلة الدراسية  فقط وانما فيما اذا كان باالمكان ترجمة  -2ج

 يتلك المعرفة الى الواقع الحيات

تمنحه القدرة على درجة اعلى من المعرفة العلمية بلغة أخرى من شانها توسيع مدركات الطالب و -2ج      

 الفهم

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 الواجبات اإلضافية  -1

 العمل على اكتشاف المواهب  خالل المناقشة  -2
 امتحانات دورية  -3
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 .الشخصي(ور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتط )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع المواد التعليمية المختلفة -1د

 ة على تصميم عروض لمهارات التفكير تنمية قدرات الطلبة -2د

 القدرة على تقويم العمليات المعروضة امام الطلبة  -4د   

 

 امتحانات شاملة  -4

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية -1
 ت البيئة بالدرجاتتقويم الواجبا -2
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في الدرس -3
 تخصيص درجات لمشاركة الطلبة في التقارير واألبحاث التي يكلفون بها -4
 امتحانات فصلية مقررة سلفا -5
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 السياسة االجتماعية , د. امحد ابراهيم  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 دمحم حسن التنمية االجتماعية .د. عبد الباسط  -2

 مقدمة الرعاية االجتماعية .د. امحد كمال امحد -3

  

 

 
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم يقة التعليمطر

مفاهيم السياسة  4 -1

 االجتماعية 

المحاضرة  السياسة االجتماعية 

 والمناقشة 
االختبارات 

الشفوية 

 والتحررية 

عناصر السياسة  4 -2

 االجتماعية 

عناصر السياسة 

 االجتماعية 
  

ركائز السياسة  4 -3

 االجتماعية 

ركائز السياسة 

 االجتماعية 
  

القة السياسة ع 4 -4

االجتماعية بالرعاية 

 االجتماعية 

عالقة السياسة 

االجتماعية بالرعاية 

 االجتماعية 

  

عالقة السياسة  4 -5

االجتماعية بالتخطيط 

 االجتماعي 

عالقة السياسة 

االجتماعية بالتخطيط 

 االجتماعي 

  

عالقة السياسة  4 -6

 االجتماعية بالتنمية 

عالقة السياسة 

 بالتنمية  االجتماعية
  

عالقة السياسة  4 -7

 بالتخلف 

عالقة السياسة 

 بالتخلف 
  

عالقة السياسة  4 -8

االجتماعية بالخدمة 

 االجتماعية 

عالقة السياسة 

االجتماعية بالخدمة 

 االجتماعية 

  

دور االخصائي  4 -9

االجتماعي في تعديل 

وتقويم السياسة 

 االجتماعية 

دور االخصائي 

تعديل االجتماعي في 

وتقويم السياسة 

 االجتماعية 

  

االسس النظرية لصنع  4 -11

 السياسة االجتماعية 

االسس النظرية لصنع 

 السياسة االجتماعية 
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Wikipedia  
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We will try to revise and modernized the information regularly 
  يصار الى مراجعة وتحديث المعلومات بشكل دوري

 

 

 
 


